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Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα

1. Εισαγωγή
Η πρωταρχική προσπάθεια ανάπτυξης της σύγχρονης αποτίμησης των 

δικαιωμάτων προαίρεσης (options) έλαβε χώρα το 1973 με την δημοσίευση του τύπου 

αποτίμησης τους από τους Black και Scholes. Η μέθοδος αυτή αποτελεί το θεμελιώδη 

λίθο της θεωρίας αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης. Η φόρμουλα των Black- 

Scholes υπολογίζει την θεωρητική αξία (value) ενός δικαιώματος στηριζόμενη σε 

συγκεκριμένες πληροφορίες: στην τιμή εξάσκησης του δικαιώματος, στην τιμή του 

υποκείμενου χρεογράφου (συνήθως πρόκειται για μετοχή), στο επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου, στην μεταβλητότητα (volatility) του υποκείμενου χρεογράφου και στον 

χρόνο μέχρι τη λήξη του δικαιώματος προαίρεσης (maturity). Από τις πέντε 

παραμέτρους του μοντέλου των Black-Scholes μόνο η τυπική απόκλιση 

(μεταβλητότητα) των αποδόσεων του υποκείμενου χρεογράφου δεν είναι 

παρατηρήσιμη και συνήθως υπολογίζεται από τις πραγματικές τιμές των δικαιωμάτων 

προαίρεσης. Η τυπική απόκλιση που διαμορφώνεται με τον τρόπο αυτό ονομάζεται 

συνεπαγόμενη μεταβλητότητα. Στη συνέχεια οι ειδικοί διαπραγματευτές τύπου Β 

(market makers) χρησιμοποιούν την συνεπαγόμενη μεταβλητότητα της προηγούμενης 

ημέρας για την καθοδήγηση των συναλλαγών τους, καθώς οι μελλοντικές τιμές 

μεταβάλλονται. Σύμφωνα με τους Hauser και Liu (1992) η μέθοδος αποτίμησης των 

Black-Scholes με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα είναι ανώτερη της Black-Scholes 

μεθόδου όπου η μεταβλητότητα εκτιμάται από τα ιστορικά δεδομένα. Φυσικά 

σημειώθηκε και το αντίθετο αποτέλεσμα όπως στην έρευνα των Canina και 

Figlewski (1993).

Ωστόσο υπάρχει ομοφωνία μεταξύ ακαδημαϊκών αλλά και πρακτικών ότι η 

μέθοδος αποτίμησης των Black-Scholes εκθέτει κυρίως δύο είδη συστηματικών 

σφαλμάτων μέτρησης, το «χαμόγελο της μεταβλητότητας» (volatility smile/smirk) 

και τη δομική κατασκευή των συνεπαγόμενων μεταβλητοτήτων (term structure of 

implied volatilities) Ο πρώτος αυτός όρος αφορά την παρατήρηση του γεγονότος ότι 

η συνεπαγόμενη μεταβλητότητα του υποκείμενου χρεογράφου, που προκύπτει από τη 

χρησιμοποίηση της αγοραίας τιμής στον θεωρητικό τύπο των Black-Scholes, 

επιδεικνύει μια κυρτή σχέση (συχνά η κλίση κατευθύνεται προς τα εκτός των 

χρημάτων (out-of-the-money) δικαιώματα αγοράς) με την τιμή άσκησης του 

δικαιώματος (Rubinstein (1985,1994), Sheikh (1991), Cahina και Figlewski (1993), 

Derman και Kani (1994), Duan (1996)). Κατά δεύτερον, οι συνεπαγόμενες
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μεταβλητότητες για δικαιώματα με διαφορετική διάρκεια ζωής, αλλά για το ίδιο 

υποκείμενο χρεόγραφο, σημειώνονται να είναι ανόμοιες (Black (1975), Whaley 

(1982), Hetnen (1994), Campa και Chang (1995)).

Για την διαπραγμάτευση των δύο αυτών συστηματικών σφαλμάτων, που 

συσχετίζονται με τη φόρμουλα των Black-Scholes, αναπτύχθηκε στη συνέχεια ένας 

αρκετά μεγάλος αριθμός εναλλακτικών μοντέλων. Μέθοδοι όπου το επιτόκιο 

ακολουθεί στοχαστική διαδικασία προτάθηκαν από τους Merton (1973) και Amin και 

Jarrow (1992). Μοντέλα με τυχαία άλματα (jump-diffusion process) εισηγήθηκαν από 

τους Bates(1991), Madan και Chang (1996) και Merton (1976). Επιπλέον οι μέθοδοι 

με σταθερή ελαστικότητα της διακύμανσης (constant elasticity of variance) 

προτάθηκαν αρχικά από τους Cox και Ross (1976). Μοντέλα με συνεχούς χρόνου 

στοχαστική μεταβλητότητα είναι των Scott (1987), Heston (1993a), Hull&White 

(1987) και Stein&Stein (1991).

Η πιο πρόσφατη κατηγορία μοντέλων που αναπτύχθηκαν ακούει στο όνομα 

GARCH (μοντέλα με διακριτού χρόνου γενικευμένη αυτοπαλίνδρομη 

ετεροσκεδαστικότητα). Οι μέθοδοι GARCH (Generalized autoregressive Conditional 

Heteroskedastic) έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια ως οι καταλληλότεροι για την 

δημιουργίας της προόδου των αποδόσεων του χρεογράφου (Bollerslev, Chou και 

Kroner (1992)). Επιπρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα GARCH 

μοντέλα εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό περιγραφής των τιμών των δικαιωμάτων 

σε σχέση με την Black-Scholes φόρμουλα με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα (Heynen, 

Kemna και Vorst(1994), Amin και Ng (1994), Duan (1996) Heston και Nandi 

(2000)). Όμως Διαφορετικά συμπεράσματα διατυπώνονται σε ορισμένες άλλες 

μελέτες (Xu και Taylor (1995), Jorion (1995), Chu και Freund (1996) και Zhou 

(2002)) που τονίζουν την παραγωγή της ελάχιστης λανθασμένης αποτίμησης από την 

συνεπαγόμενη μεταβλητότητα συγκριτικά με ένα GARCH μοντέλο. Ενδιάμεσες 

απόψεις υποστηρίζουν ότι κανένα μοντέλο δεν είναι κυρίαρχο του άλλου (Day και 

Lewis(1992) και Fofana και Brorsen (2001)).

Σκοπός της εργασίας μας είναι η σύγκριση της Black-Scholes μεθόδου με 

ιστορική μεταβλητότητα, της Black-Scholes με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα και 

του EGARCH(1,1) μοντέλου. Η επιλογή του EGARCH(1,1) του Nelson (1990) από 

την οικογένεια των GARCH μεθόδων γίνεται καθώς το μοντέλο αυτό, όπως και το 

NGARCH(1,1) που εφαρμόζει ο Duan (2001), συλλαμβάνουν το «αποτέλεσμα της 

αύξησης αποδοτικότητας κεφαλαίου» (leverage effect). Το φαινόμενο αυτό σημειώνει
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ότι οι αλλαγές στις τιμές των μετοχών συσχετίζονται αρνητικά με τις μεταβολές στην 

μεταβλητότητα. Η αντιπαράθεση των τριών μοντέλων, ως προς την ικανότητά τους 

να προβλέψουν τις πραγματικές τιμές των δικαιωμάτων , γίνεται μέσω ενός εκτός του 

δείγματος (out-of-sample) ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, εισάγουμε την σταθμισμένη 

ιστορική μεταβλητότητα, την σταθμισμένη συνεπαγόμενη μεταβλητότητα και την 

δεσμευμένη μεταβλητότητα του EGARCH(1,1) μοντέλου στην φόρμουλα των Black- 

Scholes και παίρνουμε τις εκτιμώμενες τιμές των συμβολαίων για τα αντίστοιχα 

μοντέλα, που εν συνεχεία συγκρίνουμε με τις πραγματικές τιμές κλεισίματος των 

συμβολαίων. Έτσι υπολογίζουμε τα τετραγωνικά σφάλματα. Ουσιαστικά το μοντέλο 

με τα χαμηλότερα τετραγωνικά σφάλματα εκθέτει και την ακριβέστερη προσαρμογή.

Για την διεξαγωγή της εμπειρικής μελέτης εφαρμόζουμε τις ημερήσιες τιμές 

κλεισίματος (end-of-the-day) των συμβολαίων «Ευρωπαϊκού τύπου» δίχως μερίσματα 

στον δείκτη FTSE100, που εμπορεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο Συμβολαίων 

Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων Προαίρεσης του Λονδίνου (London 

International Futures and Options Exchange (LIFFE)). Τα αποτελέσματά μας 

υποδεικνύουν την ισοδυναμία της Black-Scholes μεθόδου με ιστορική 

μεταβλητότητα και της Black-Scholes με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα ενώ το 

EGARCH( 1,1) μοντέλο εμφανίζει τη χειρότερη απόδοση από τα τρία μοντέλα.

Η σωστή αποτίμηση των παράγωγων προϊόντων καθίσταται εξαιρετικής 

σημασίας για τους επαγγελματίες σε οποιαδήποτε οικονομική αγορά. Τα παράγωγα 

γίνονται ολοένα και περισσότερο κύρια συστατικά των χαρτοφυλακίων των 

επενδυτών. Η ανάπτυξη αυτή αντανακλάται από το γεγονός ότι ο όγκος συναλλαγών 

στα χρηματιστήρια για τα προϊόντα αυτά σημείωσε πρωτοφανή αύξηση από το 1970. 

Τα τελευταία χρόνια τα παράγωγα εισήχθησαν και στο Ελληνικό χρηματιστήριο και 

δημιουργήθηκε το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.). Τα προϊόντα που 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Παραγώγων είναι τα Συμβόλαο Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.-futures) και τα Δικαιώματα (Options) στους δείκτες 

FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE Mid-40, τα Σ.Μ.Ε. σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού 

Δημοσίου και τα δύο προϊόντα Δανεισμού Τίτλων. Η διακίνηση των συμβολαίων των 

Δικαιωμάτων και για το Ελληνικό Χρηματιστήριο Παραγώγων σημείωσε ραγδαία 

άνοδο. Ετσι από 250 τεμάχια που εμπορεύτηκαν κατά τον Σεπτέμβριο του 2000 και 

με συνεχή αύξουσα πορεία καταλήξαμε περίπου στα 4500 τον Ιούλιο του 2002.

Η αγορά των παραγώγων αποτελεί, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, ένα νέο 

και σχετικά άγνωστο αντικείμενο για την μεγάλη πλειοψηφία των επενδυτών.
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Ωστόσο η αγορά αυτή αναμένεται να αναπτυχθεί με ραγδαίους ρυθμούς και να 

πρωταγωνιστήσει στο εγγύς μέλλον, καθώς τα οφέλη των επενδυτών από τα 

παράγωγα είναι σημαντικά. Τα δικαιώματα, επιτρέπουν γενικά σε επενδυτές, να 

εκπληρώσουν βραχυπρόθεσμους στόχους, παρόμοιους με αυτούς που επιδιώκονται 

με την αγορά μετοχών, αλλά με τη δέσμευση σημαντικά μικρότερου αρχικού 

κεφαλαίου. Επιπλέον, επιδέχονται την αντιστάθμιση του κινδύνου ενός 

χαρτοφυλακίου τίτλων σε πιθανές απώλειες τιμών και έτσι, για παράδειγμα μπορεί να 

«κλειδώσει» ένας επενδυτής κέρδη τα οποία δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Αυτή η 

στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε μεμονωμένες μετοχές, αλλά μέσω των 

δικαιωμάτων στο δείκτη, σε χαρτοφυλάκια μετοχών. Ακόμη τα δικαιώματα 

παρέχουν την ευκαιρία να πάρει θέση ένας επενδυτής σε μια τάση της αγοράς- ακόμη 

και σε περιόδους πτώσης ή στασιμότητας των τιμών- ανάλογα με τη στρατηγική που 

θα επιλέξει. Κάτι τέτοιο βέβαια, δεν είναι εφικτό μέσω των μετοχών. Επιπρόσθετα, 

στην περίπτωση των δικαιωμάτων θέσεις που λαμβάνονται μπορούν να 

ρευστοποιηθούν και τα κέρδη ή οι ζημιές να υλοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Η 

αγορά των δικαιωμάτων εμπεριέχει ένα σχετικά χαμηλό και συγκεκριμένο κίνδυνο, ο 

οποίος δεν ξεπερνά το τίμημα που πληρώνει από την αρχή ο αγοραστής του option. 

Ακόμη η δυνατότητα μόχλευσης της θέσης στο βαθμό που επιθυμεί ο επενδυτής, η 

διαφοροποίηση κινδύνων με κατάλληλη επιλογή παράγωγων προϊόντων, οι 

ταχύτερες, απλούστερες και με χαμηλό κόστος προμηθειών συναλλαγές και η μεγάλη 

ρευστότητα λόγω της τυποποίησης των συμβολαίων και της ύπαρξης των Ειδικών 

Διαπραγματευτών τύπου Β (market makers) αποτελούν ουσιώδη πλεονεκτήματα της 

αγοράς των δικαιωμάτων .

Για τους συμμετέχοντες στην χρηματιστηριακή αγορά το κύριο ερώτημα είναι 

κατά πόσο οι τιμές των δικαιωμάτων που λαμβάνονται από το Black-Scholes 

μοντέλο διαφέρουν ή συμφωνούν σημαντικά από τις παρατηρούμενες, πραγματικές 

τιμές. Όπως αναφέρθηκε ήδη η μέθοδος αποτίμησης των Black-Scholes εκθέτει 

κυρίως δύο είδη συστηματικών σφαλμάτων μέτρησης εκ των οποίων το πρώτο είναι 

το «χαμόγελο της μεταβλητότητας» (volatility smile/smirk). Τα σφάλματα αυτά έχουν 

σοβαρές συνέπειες στην μέτρηση του αγοραίου κινδύνου των συμμετοχόντων στην 

αγορά. Η εργασία μας, με τη σύγκριση της Black-Scholes μεθόδου με ιστορική 

μεταβλητότητα, της Black-Scholes με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα και του 

EGARCH(1,1) μοντέλου, προσπαθεί να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα.
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Το υπόλοιπο μέρος της διπλωματικής οργανώνεται ως εξής: Στο κεφάλαιο 2 

αναφερόμαστε γενικά στα δικαιώματα προαίρεσης και την ορολογία τους. Το 

κεφάλαιο 3 παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή του Black-Scholes και των GARCH 

μοντέλων. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το 

κεφάλαιο 5 περιγράφει την εμπειρική ανάλυση ενώ το 6 περιέχει τα αποτελέσματα 

της σύγκρισής μας. Τέλος στο κεφάλαιο 7 ανακεφαλαιώνουμε και επιχειρούμε να 

καταγράψουμε ορισμένες πιθανές αιτίες εμφάνισης των αποτελεσμάτων μας.
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2. Γενικά για τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)- 

Ορολογία
Ένα παράγωγο προϊόν είναι ένα προϊόν του οποίου η αξία εξαρτάται από 

ορισμένες άλλες πιο βασικές υποκείμενες μεταβλητές (Hull 1993). Τα παράγωγα 

προϊόντα καθίστανται ολοένα και περισσότερο δημοφιλή. Στις μέρες μας, τα 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) και Δικαιώματα Προαίρεσης 

(Options) εμπορεύονται ενεργά σε πολλά χρηματιστήρια. Τα Προθεσμιακά 

Συμβόλαια (Forward) και οι Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps) συνήθως διακινούνται 

σε εκτός του χρηματιστηρίου αγορές (over-the-counter) από οικονομικά ιδρύματα και 

τους συνεταιρικούς πελάτες τους. Πολύ συχνά η υποκείμενη μεταβλητή ενός 

παράγωγου προϊόντος είναι η τιμή του χρεογράφου, στο οποίο αναφέρεται το 

παράγωγο.

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) εμπορεύτηκαν για πρώτη φορά το 

1973. Από τότε σημείωσαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Εμπορεύονται τόσο στο 

χρηματιστήριο όσο και πέραν αυτού από τράπεζες και άλλα οικονομικά ιδρύματα. Το 

υποκείμενο χρεόγραφο ενός option μπορεί να είναι μια μετοχή, ένας δείκτης, κάποιο 

ξένο νόμισμα, αγαθά ή και futures.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες των δικαιωμάτων . Εάν το Δικαίωμα 

προαίρεσης αφορά το δικαίωμα του επενδυτή να αγοράσει την υποκείμενη αξία τότε 

αναφερόμαστε σε Δικαίωμα αγοράς (call option). Ένα δικαίωμα αγοράς δίνει στον 

αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει την υποκείμενη αξία 

σε μια προκαθορισμένη τιμή (την τιμή εξάσκησης) σε κάποια προκαθορισμένη 

χρονική στιγμή στο μέλλον (expiration date ή maturity ή exercise date). Αν το 

option αφορά το δικαίωμα του επενδυτή να πουλήσει την υποκείμενη αξία τότε 

αναφερόμαστε σε δικαίωμα πώλησης (put option). Το δικαίωμα πώλησης δίνει στον 

αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να πουλήσει την υποκείμενη αξία 

σε μια προκαθορισμένη τιμή (την τιμή εξάσκησης) σε κάποια προκαθορισμένη 

χρονική στιγμή στο μέλλον (expiration date ή exercise date). To 

αντισυμβαλλόμενο μέλος που αγοράζει το δικαίωμα ονομάζεται κάτοχος/αγοραστής 

(holder/buyer) του δικαιώματος ενώ το μέλος που πουλάει το δικαίωμα καλείται 

πωλητής (writer/seller) του δικαιώματος.

Η προκαθορισμένη τιμή στην οποία θα εκτελεστεί ένα δικαίωμα αγοράς ή 

πώλησης είναι γνωστή ως τιμή εξάσκησης ( strike price ή exercise price). Η τιμή
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εξάσκησης είναι μια σταθερή τιμή και δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ζωής του 

option. Η διάρκεια ζωής (maturity) ενός δικαιώματος είναι η περίοδος μέχρι την 

ημερομηνία λήξης ενώ η τελευταία ημέρα της διάρκειας είναι η ημερομηνία λήξης

(expiration date ή exercise date).

Το τίμημα (premium) ενός δικαιώματος είναι το σύνολο των χρημάτων που 

πρέπει να πληρώσει ο αγοραστής του δικαιώματος στον πωλητή του δικαιώματος 

προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο 

προϊόν. Η πληρωμή στον πωλητή γίνεται ανεξάρτητα από το αν το δικαίωμα 

εξασκείται τελικά ή όχι και επομένως αντιπροσωπεύει το μέγιστο πιθανό κέρδος για 

τον πωλητή. Γενικά, οι αγοραστές (κάτοχοι) των δικαιωμάτων πληρώνουν το τίμημα 

(premium) ώστε να αποκτήσουν την επιλογή για εξάσκηση του δικαιώματος αγοράς ή 

πώλησης, ενώ οι πωλητές λαμβάνουν αυτό το ποσό ως αμοιβή για την παραχώρηση 

του δικαιώματος επιλογής στους αγοραστές. Το ποσό του τιμήματος του δικαιώματος 

καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση μεταξύ αγοραστών και πωλητών όπως 

αυτή προκύπτει από τη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων στο χρηματηστήριο 

παραγώγων. Το σύνολο του τιμήματος του δικαιώματος είναι πληρωτέο την επόμενη 

ημέρα από την ολοκλήρωση του συμβολαίου και πιστώνεται στο λογαριασμό του 

πωλητή.

Τα δικαιώματα διακρίνονται σε «Ευρωπαϊκού» και «Αμερικανικού» τύπου1 

(Hull 1993). Τα «Ευρωπαϊκά» δικαιώματα μπορούν να εξασκηθούν μόνο στην 

ημερομηνία λήξη τους. Αντίθετα, για τα «Αμερικάνικα» δικαιώματα καθίσταται 

εφικτή η εξάσκηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την ημερομηνία λήξης 

τους. Η πλειοψηφία των εμπορευομένων δικαιωμάτων είναι «Αμερικανικής» 

μορφής. Ωστόσο, τα «Ευρωπαϊκά» δικαιώματα είναι γενικά ευκολότερο να 

αναλυθούν σε σχέση με τα «Αμερικάνικα» και ορισμένες ιδιότητες των 

«Αμερικανικών» συχνά προκύπτουν από αυτές των αντίστοιχων «Ευρωπαϊκών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα δικαίωμα προαίρεσης παρέχει στον κάτοχό του το 

δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να το εκτελέσει. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί τα 

δικαιώματα προαίρεσης από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τα 

προθεσμιακά συμβόλαια (forward) ( Hull 1993), όπου ο κάτοχος έχει την υποχρέωση 

να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο χρεόγραφο. Επιπλέον παρατηρούμε ότι 

ενώ η εισαγωγή σε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή προθεσμιακό

1 Οι όροι «Αμερικανικά» και «Ευρωπαϊκά» δεν αναφέρονται στην τοποθεσία του option ή του 
χρηματιστηρίου. Έτσι ορισμένα options που εμπορεύονται στην Βόρεια Αμερική είναι «Ευρωπαϊκά»
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συμβόλαιο δεν κοστίζει τίποτα, οι επενδυτές αναγκάζονται να πληρώσουν 

προκειμένου να αποκτήσουν κάποιο δικαίωμα.

Τα δικαιώματα συνήθως χαρακτηρίζονται (Hull 1993) ως εντός των 

χρημάτων (in-the-money), επί των χρημάτων (at-the-money) και εκτός των 

χρημάτων (out-of-the-money). Ένα εντός των χρημάτων δικαίωμα θα οδηγήσει σε 

θετική ταμειακή ροή για τον ιδιοκτήτη του, εφόσον εξασκηθεί αμέσως. Επίσης, η 

άμεση εκτέλεση ενός επί των χρημάτων δικαιώματος ή εκτός των χρημάτων 

δικαιώματος θα καταλήξει σε μηδενική ή αρνητική ταμειακή ροή αντίστοιχα. Αν με 

S συμβολίσουμε την τιμή του υποκείμενου χρεογράφου και με X την τιμή εξάσκησης, 

τότε ένα δικαίωμα αγοράς θα είναι εντός των χρημάτων εφόσον ισχύει S>X, επί των 

χρημάτων εάν S = X και εκτός των χρημάτων για S<X. Γίνεται εύκολα φανερό ότι 

ένα δικαίωμα θα εξασκηθεί μόνο αν είναι εντός των χρημάτων. Υποθέτοντας 

μηδενικά κόστη συναλλαγής ένα εντός των χρημάτων δικαίωμα θα εξασκηθεί 

σίγουρα στη λήξη του, εάν δεν έχει εκτελεστεί νωρίτερα.

Η εσωτερική αξία (intrinsic value) ενός δικαιώματος ορίζεται ως ο μέγιστος 

αριθμός μεταξύ του μηδέν και της αξίας του εφόσον εξασκούνταν αμέσως (Hull 

1993). Για ένα δικαίωμα αγοράς η εσωτερική του αξία καθορίζεται ως max(5'-Ar, 0). 

Για κάποιο δικαίωμα πώλησης διατυπώνεται ως maxCY-S, 0). Τα «Αμερικάνικα» 

εντός των χρημάτων δικαιώματα επιβάλλεται να κοστίζουν το ελάχιστο όσο και η 

εσωτερική τους αξία, αφού ο κάτοχός του μπορεί να πετύχει την εσωτερική αξία 

εξασκώντας τα αμέσως. Συχνά καθίσταται ευνοϊκότερη, για τον ιδιοκτήτη ενός 

«Αμερικανικού» in-the-money δικαιώματος, η αναμονή παρά η άμεση εξάσκηση. 

Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το δικαίωμα έχει χρονική αξία (time value). Η 

συνολική αξία ενός δικαιώματος αποτελείται από το άθροισμα της εσωτερικής και 

χρονικής αξίας.

Τα δικαιώματα στους δείκτες των μετοχών (stock index options) παρέχουν το 

δικαίωμα της εμπορείας ενός συγκεκριμένου δείκτη μετοχών σε μια καθορισμένη 

τιμή και σε κάποια καθορισμένη ημερομηνία λήξης (Madura 1998). Τα δικαιώματα 

αγοράς στους δείκτες χορηγούν το δικαίωμα της αγοράς του δείκτη, ενώ τα 

δικαιώματα πώλησης στους δείκτες περέχουν το δικαίωμα της πώλησης του δείκτη. 

Στο εξωτερικό τα δικαιώματα προσφέρονται για τον S&P 100 δείκτη (που είναι 

Αμερικανικός), τον S&P 500 δείκτη (που είναι Ευρωπαϊκός), τον Κύριο Δείκτη της 

Αγοράς (Major Market Index) που περιλαμβάνει 20 μετοχές οι οποίες προσπαθούν να 

αντικατοπτρίσουν τις κινήσεις ολόκληρης της αγοράς, τον Value Line index που
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αποτελείται από 1700 μετοχές, τον Εθνικό εκτός του χρηματιστηρίου δείκτη 

(National OTC Index) που περιλαμβάνει 100 μετοχές που διαπραγματεύονται εκτός 

του χρηματιστηρίου και τον NYSE που περιέχει μετοχές που εμπορεύονται στο 

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επιπρόσθετα τα δικαιώματα διατίθονται και για 

ορισμένους βιομηχανικούς δείκτες, όπως ο δείκτης της τεχνολογίας των Η/Υ και ο 

θεσμικός δείκτης (institutional index). Για το Ελληνικό χρηματιστήριο η υποκείμενη 

αξία (underling value) πάνω στην οποία διαπραγματεύονται τα δικαιώματα είναι ο 

δείκτης FTSE/ASE-20 και ο δείκτης FTSE/ASE MID 40.

Τα συμβόλαια στους δείκτες είναι η αγορά ή πώληση 100 φορές του δείκτη 

σε μια καθορισμένη τιμή εξάσκησης (Hull 1993). Ο διακανονισμός γίνεται σε 

μετρητά και όχι με παράδοση ενός χαρτοφυλακίου με τις μετοχές που περιέχονται 

στον δείκτη. Αυτό ακριβώς διαφοροποιεί τα δικαιώματα των δεικτών από τα μετοχικά 

δικαιώματα, καθώς δεν υπάρχει κάποιος δείκτης για να παραδώσουμε, όπως στα 

μετοχικά δικαιώματα που παραδίδουμε τις μετοχές, αλλά χρησιμοποιείται ο 

διακανονισμός σε μετρητά ώστε να ικανοποιηθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

που προκύπτουν από θέσεις σε κάποιο δικαίωμα. Εφόσον το δικαίωμα για κάποιο 

δείκτη εξασκηθεί, θα υπάρξει πληρωμή μετρητών ίση με μια συγκεκριμένη ποσότητα 

δολαρίων πολλαπλασιασμένη με τη διαφορά μεταξύ του επιπέδου του δείκτη και την 

τιμή εξάσκησης (Madura 1998). Θεωρούμε για παράδειγμα ένα δικαίωμα αγοράς 

στον S&P 100 δείκτη με τιμή εξάσκησης 280. Αν κατά την εξάσκηση η αξία του 

δείκτη είναι 292, τότε ο πωλητής του συμβολαίου θα πληρώσει στον αγοραστή (292- 

280) X 100 = 1.200$. Για παράδειγμα για το Ελληνικό χρηματιστήριο, προκειμένου 

να συσχετιστεί το δικαίωμα με το δείκτη FTSE/ASE-20, πρέπει να μετατραπεί σε μια 

αξία εκφρασμένη σε χρηματικούς όρους. Αυτό επιτυγχάνεται όπως και για τα 

δικαιώματα προαίρεσης με τους πολλαπλασιαστές 5 και 10 ευρώ για το δείκτη 

FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE MID 40 αντίστοιχα. Για τον δείκτη FTSE100 ο 

ανάλογος πολλαπλασιαστής είναι το 10.

Τα δικαιώματα στους δείκτες έχουν καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλή για 

κερδοσκοπία (speculation) πάνω στις γενικές κινήσεις του χρηματιστηρίου (Madura 

1998). Οι κερδοσκόποι που προεξοφλούν απότομη και μεγάλη ανοδική κίνηση του 

χρηματιστηρίου θα προχωρήσουν σε αγορά ενός διακαιώματος αγοράς σε κάποιο 

δείκτη. Αντίθετα, οι κερδοσκόποι που προσδοκούν πτώση θα προβούν σε αγορά ενός 

δικαιώματος πώλησης ενός ορισμένου δείκτη.
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3. Περιγραφή των Black-Scholes και GARCH Μοντέλων

3.1 To Black-Scholes Μοντέλο
Η ανάπτυξη της σύγχρονης αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης 

ξεκίνησε το 1973 με την δημοσίευση του τύπου αποτίμησης τους από τους Black και 

Scholes. Αυτή η μέθοδος άλλαξε για πάντα τον τρόπο που τόσο οι πρακτικοί όσο και 

οι θεωρητικοί εξέταζαν την αποτίμηση των δικαιωμάτων. Η φόρμουλα των Black και 

Scholes υπολογίζει την Θεωρητική αξία (value) ενός δικαιώματος στηριζόμενη σε 

συγκεκριμένες πληροφορίες: στην τιμή εξάσκησης του δικαιώματος, στην τιμή του 

υποκείμενου χρεογράφου (συνήθως πρόκειται για μετοχή), στο επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου, στην μεταβλητότητα (volatility) του χρεογράφου και στον χρόνο μέχρι τη 

λήξη του δικαιώματος (maturity). Στην περίπτωση που το υποκείμενο χρεόγραφο του 

δικαιώματος πληρώνει μερίσματα στη διάρκεια ζωής του δικαιώματος, τότε και οι 

αναμενόμενες πληρωμές των μερισμάτων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτίμηση 

του δικαιώματος.

Α)Υποθέσεις του Black-Scholes μοντέλου.

Για την δημιουργία της θεωρητικής φόρμουλας που υπολογίζει την αξία του 

δικαιώματος χρησιμοποιώντας και την τιμή του χρεογράφου που συσχετίζεται με το 

δικαίωμα, οι Black και Scholes (Black-Scholes 1973, Hull 1993, Neil A. 1997) 

θεώρησαν ιδανικές συνθήκες για την αγορά των δικαιωμάτων . Οι υποθέσεις που 

θεωρήθηκαν είναι οι εξής:

1)Οι αποδόσεις του χρεογράφου ακολουθούν την Λογαριθμική-Κανονική κατανομή 

Η τιμή του χρεογράφου ακολουθεί τυχαίο περίπατο σε συνεχή χρόνο με ρυθμό 

διακύμανσης ανάλογου του τετραγώνου της τιμής του χρεογράφου. Πιο αναλυτικά 

(Hull 1993) η τιμή, S, του χρεογράφου μπορεί να ακολουθεί την Ito2 διαδικασία , με 

στιγμιαίο αναμενόμενο ρυθμό ώθησης (drift) pS, όπου μ είναι μια σταθερά, και με 

στιγμιαίο ρυθμό διακύμανσης a2S2, όπου σ2 είναι ο ρυθμός διακύμανσης της 

αναλογικής μεταβολικής της τιμής του χρεογράφου. Αυτό γράφεται ως εξής: 

dS = pSdt + aSdz (1)

(dS/S) = pdt + adz (2)

2 Μια μεταβλητή x λέμε ότι ακολουθεί μια Ito διαδικασία εφόσον ισχύει: 
dx = a(x,t)dt + b(x,t)dz

όπου dz είναι μια Wiener διαδικασία και τα a και b είναι συναρτήσεις των x και t. Η μεταβλητή χ έχει 
ρυθμό ώθησης ίσο με a και ρυθμό διακύμανσης b2.
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όπου dS/S είναι η απόδοση της τιμής του χρεογράφου, dz είναι μια Weiner 

διαδικασία, η μεταβλητή σ συνήθως αναφέρεται και ως μεταβλητότητα (volatility) 

της τιμής του χρεογράφου ενώ η μ ως ο αναμενόμενος ρυθμός απόδοσης της. Η 

σχέση (2) συχνά ονομάζεται και Γεωμετρική Brownian θεωρία.

Εφόσον η τιμή του υποκείμενου χρεογράφου ακολουθεί τυχαίο περίπατο, 

αποδεικνύεται (Hull 1993) ότι η κατανομή των πιθανών τιμών του χρεογράφου στο 

τέλος ενός πεπερασμένου χρονικού διαστήματος θα είναι η Λογαριθμική- Κανονική 

κατανομή. Έτσι θα ισχύει:

lnSj InS - φ[ (μ - σ2/2)(Τ t), ολ/Τ -1 ] (3) 

όπου St είναι η τιμή του χρεογράφου στον μελλοντικό χρόνο Τ ενώ S είναι η τιμή 

του χρεογράφου στον τωρινό χρόνο t και (p(m,s) είναι η κανονική κατανομή με μέσο 

m και τυπική απόκλιση s. Από τις ιδιότητες της κανονικής κατανομής έχουμε: 

lnSj ~ (p[lnS + (μ - σ2/2)(Τ t), σ\/Τ -1 ] (4)

ακόμη θα ισχύει:

In— - φ[(μ - σ2/2)(Τ t), ctn/T^T ] (5)
5

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι εκτός του αναμενόμενου ρυθμού απόδοσης 

μ και ο ρυθμός μεταβλητότητας σ θεωρείται ότι είναι σταθερός. Στα παρακάτω 

σχήματα παρουσιάζονται οι κατανομές της Λογαριθμικής-Κανονικής και Κανονικής 

κατανομής αντίστοιχα.

/'

/
/

/

ο

Λογαριθμική-Κανονική κατανομή
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2) Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, r, είναι σταθερό και ίδιο για όλες τις χρονικές

περιόδους ζωής των δικαιωμάτων (maturity).

• Στην πραγματικότητα όμως ένα τέτοιο επιτόκιο μηδενικού κινδύνου δεν υπάρχει 

και συνήθως αντιπροσωπεύεται από το προεξοφλητικό επιτόκιο των Εντόκων 

Γραμματίων Δημοσίου. Σε περιόδους ραγδαίων και απότομων αλλαγών των 

επιτοκίων, ακόμη και τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια των 30 μερών υπόκεινται σε 

μεταβολές. Επομένως είναι πολύ πιθανό να παραβιάζεται η υπόθεση της χρονικής 

σταθερότητας του γ.

3) Το υποκείμενο χρεόγραφο του δικαιώματος δεν πληρώνει μερίσματα ή άλλες

συνεισφορές.

• Παρόλα αυτά, πολλές εταιρίες πληρώνουν μερίσματα στους μετόχους τους. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό περιορισμό του μοντέλου, 

θεωρώντας την άποψη ότι υψηλότερα μερίσματα προσφέρουν χαμηλότερες 

ανταμοιβές για τα δικαιώματα αγοράς (call premium).

4) Υπάρχει η παραδοχή ότι τα δικαιώματα είναι «Ευρωπαϊκού» τύπου.

• Τα δικαιώματα «Ευρωπαϊκού» τύπου μπορούν να εξασκηθούν μόνο στη λήξη 

τους. Επειδή για τα «Αμερικάνικου» τύπου δικαιώματα είναι εφικτή η εξάσκησή 

τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ζωής του δικαιώματος, καθίστανται 

μεγαλύτερης αξίας λόγω της μεγαλύτερης ελαστικότητά τους. Ωστόσο ο 

περιορισμός αυτός δεν είναι σημαντικός αφού πολύ λίγα δικαιώματα αγοράς 

εξασκούνται πριν την λήξη τους. Αυτό συμβαίνει καθώς με την πρόωρη 

εξάσκηση υπάρχει απώλεια της απομείνουσας, μέχρι την κανονική λήξη του 

δικαιώματος, αξίας και είσπραξη μόνο της εσωτερικής αξίας (intrinsic value).

5) Δεν υπάρχουν συναλλακτικά κόστη στην αγορά και πώληση τόσο των χρεογράφων

όσο και των δικαιωμάτων των χρεογράφων.
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• Είναι γεγονός όμως, ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά οφείλουν να πληρώνουν 

κάποια προμήθεια στην αγορά ή πώληση των δικαιωμάτων. Ακόμη και οι floor 

traders πληρώνουν ορισμένο είδος προμήθειας αν και ελάχιστο. Οι αμοιβές 

εντούτοις που πληρώνουν οι επενδυτές είναι σαφώς μεγαλήτερες και συχνά είναι 

δυνατό να διαστρεβλώσουν το αποτέλεσμα του μοντέλου των Black-Scholes.

6) Επιτρέπεται η ανοιχτή πώληση χρεογράφων (short selling) με την πλήρη 

μεταχείριση του συνολικού καθαρού ληφθέντος ποσού (full use of proceeds). Αυτό 

συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν ποινές στην πώληση ενός δικαιώματος. Ένας πωλητής 

που δεν κατέχει ένα χρεόγραφο, απλώς θα δεχθεί την τιμή προσφοράς ενός αγοραστή 

και θα συνάψει μαζί του ένα διακανονισμό ώστε να του πληρώσει σε κάποια χρονική 

στιγμή στο μέλλον ένα ποσό ίσο με την τιμή του χρεογράφου τη χρονική στιγμή της 

συμφωνίας.

7) Η εμπορεία των χρεογράφων είναι συνεχής.

• Η μέθοδος των Black-Scholes, όπως θα δούμε παρακάτω, λειτουργεί εφόσον 

επαναφέρουμε διαρκώς σε ισορροπία το χαρτοφυλάκιο μηδενικού κινδύνου, που 

δημιουργούμε από ένα δικαίωμα και μια συγκεκριμένη ποσότητα των 

υποκείμενων χρεογράφων του δικαιώματος. Όμως όσο συχνότερα τροποποιούμε 

και προσαρμόζουμε την ποσότητα των χρεογράφων ώστε το χαρτοφυλάκιο να 

διατηρείται σε ισορροπία και να παραμένει μηδενικού κινδύνου, τόσο πιο εύλογη 

καθίσταται η ύπαρξη των συναλλακτικών κόστων.

8) Δεν υπάρχουν ακίνδυνες ευκαιρίες για αρμπιτράζ.

• Ευκαιρίες για αρμπιτράζ δημιουργούνται εφόσον δυο ουσιαστικά ισοδύναμα 

προϊόντα πωλούνται σε διαφορετικές περιοχές και για την ίδια χρονική στιγμή σε 

διαφορετικές τιμές . Η υπόθεση ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες για αρμπιτράζ είναι 

ουσιαστικά αμφίβολη, καθώς παρουσιάζονται τέτοιες ευκαιρίες και ειδικά σε 

μικρού εύρους αγορές. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη της γνώσης των αγορών εκ 

μέρους των επενδυτών ή στην ύπαρξη περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, που 

γενικά ισχύει για τις μικρές αγορές.

Β)Η διαφορική εξίσωση των Black-Scholes

Η διαφορική εξίσωση, η επίλυση της οποία μας δίνει την θεωρητική αξία 

οποιουδήποτε δικαίωμα ενός χρεογράφου και η οποία εξαρτάται από την τιμή του 

υποκείμενου χρεογράφου, μπορεί να κατασκευαστεί δημιουργώντας μια θέση με το
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χρεόγραφο και το δικαίωμα του χρεογράφου που να είναι ακίνδυνη. Εφόσον τόσο το 

παράγωγο του χρεογράφου όσο και το ίδιο το χρεόγραφο εξαρτώνται από την ίδια 

πηγή αβεβαιότητας, η θέση αυτή μπορεί πάντοτε να δημιουργηθεί. Η θέση αυτή 

παραμένει ακίνδυνη για μικρό χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά η απόδοση της 

ακίνδυνης αυτής θέσης θα πρέπει να ισούται πάντα με το επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου, εφόσον θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες για αρμπιτράζ.

Με βάση την παραπάνω λογική και τις υποθέσεις που έγιναν, οι Black- 

Scholes κατέληξαν στην εξής διαφορική εξίσωση:

■£+rSJL +
dt dS 2 dS2

(6)

όπου r είναι το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, S η τιμή του χρεογράφου και / η τιμή 

ενός δικαιώματος του χρεογράφου.

Κύρια ιδιότητα της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης των Black-Scholes είναι 

η αδιάφορη ως προς τον κίνδυνο αποτίμηση (risk-neutral valuation). Η εξίσωση 

αυτή δεν περιέχει μεταβλητές που επηρεάζονται από τις προτιμήσεις κινδύνου των 

επενδυτών. Η μοναδική μεταβλητή που εξαρτάται από τις προτιμήσεις κινδύνου είναι 

η αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου, μ. Αυτό συμβαίνει καθώς όσο μεγαλύτερο 

είναι το επίπεδο της αποστροφής κινδύνου των επενδυτών, τόσο υψηλότερο θα είναι 

η μεταβλητή μ για οποιοδήποτε χρεόγραφο. Επειδή η παράμετρος μ δεν περιέχεται 

στην διαφορική εξίσωση των Black-Scholes άρα είναι ανεξάρτητη των προτιμήσεων 

κινδύνου.

Εφόσον οι προτιμήσεις κινδύνου δεν υπεισέρχονται στην διαφορική εξίσωση 

(6) των Black-Scholes, καθίσταται αδύνατο να επηρεάσουν την επίλυσή της. 

Συνεπώς, οποιοδήποτε σετ προτιμήσεων κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αποτίμηση της τιμής του δικαιώματος, /Επιπρόσθετα, η υπόθεση ότι όλοι οι 

επενδυτές είναι αδιάφοροι του κινδύνου (risk-neutral) μπορεί να υποστηριχθεί, 

οπότε η αναμενόμενη απόδοση όλων των χρεογράφων είναι το επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου. Δηλαδή για τον κόσμο όπου ισχύει η αδιαφορία ως προς τον κίνδυνο θα 

έχουμε μ = r. Σημαντική διαπίστωση αποτελεί το φαινόμενο ότι η υπόθεση της 

αδιαφορίας ως προς τον κίνδυνο είναι μερικώς μια τεχνητή επινόηση ώστε να 

εξευρεθούν λύσεις από την διαφορική εξίσωση των Black-Scholes.
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Γ)Το μοντέλο αποτίμησης των Black-Scholes για τα «Ευρωπαϊκά» δικαιώματα

Οι τιμές των «Ευρωπαϊκών» δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης, που 

προκύπτουν από την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης (6) εξαρτώνται από τις 

οριακές συνθήκες. Για ένα δικαίωμα αγοράς η οριακή συνθήκη είναι:

/ = max(.S -X, 0), όταν ί - Τ (7)

όπου Τ είναι η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος και Xr\ τιμή εξάσκησής του.

Για ένα δικαίωμα πώλησης η αντίστοιχη οριακή συνθήκη είναι η εξής:

/ = max^-S, 0), όταν t = Τ

Με βάση τις παραπάνω οριακές συνθήκες και την εξίσωση (6) η αναμενόμενη 

θεωρητική αξία ενός «Ευρωπαϊκού» δικαιώματος αγοράς θα είναι:

C = SN(di) -X er (Τ~ ° N(d2) (9)

^ J \n(S/X) + (r2 +σ2)(Τ-ί) J J
Οπου d/ =----------------- . ------------- και d2- d\- νΓ -t

cr-v/T -t

υπενθυμίζεται ότι S είναι η τρέχουσα τιμή του χρεογράφου, X η τιμή εξάσκησης του 

δικαιώματος, r το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και σ η τυπική απόκλιση (ή 

μεταβλητότητα) της απόδοσης του χρεογράφου, Ν(χ) η συνάρτηση της αθροιστικής 

κατανομής πιθανοτήτων για μια τυπική κανονική μεταβλητή. In ο φυσικός 

λογάριθμος και e η εκθετική συνάρτηση (2,7183).

Από την ισότητα δικαιωμάτων αγοράς-πώλησης (call-put parity):

C + Xer(T = P + S

προκύπτει η αναμενόμενη θεωρητική αξία ενός δικαιώματος πώλησης:

Ρ = Xer <τ ' ° N(-d2) - N(di) (10)

Όπως διαπιστώνουμε από τις εξισώσεις (9) και (10), η τιμή του δικαιώματος 

ως συνάρτηση της τιμής του υποκείμενου χρεογράφου είναι ανεξάρτητη από την 

αναμενόμενη απόδοση (expected return) του χρεογράφου. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο 

και για την αναμενόμενη απόδοση του δικαιώματος που συσχετίζεται με την 

αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου. Δηλαδή ότι όσο ταχύτερα αυξάνεται η τιμή 

του χρεογράφου τόσο γρηγορότερα αυξάνεται και η τιμή του δικαιώματος. Επιπλέον, 

μια επέκταση στη διάρκεια ζωής του παραγώγου θα έχει την ίδια επίδραση στην τιμή 

του δικαιώματος με μια ισόποση ποσοστιαία αύξηση των r και σ2. Όπως έχει
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αποδειχθεί (Merton 1973) η τιμή του δικαιώματος, όπως δίνεται από την (9), 

αυξάνεται συνεχώς με την αύξηση ενός εκ των Τ, σ2 και r.

Τα αποτελέσματα των Black-Scholes μπορούν εύκολα να επεκταθούν και να 

καλύψουν και την περίπτωση όπου τα «Ευρωπαϊκά» δικαιώματα αγοράς και πώλησης 

πληρώνουν μερίσματα. Η διαδικασία ακολουθεί την φόρμουλα των Black-Scholes με 

την τιμή του χρεογράφου μειωμένη κατά την παρούσα άξια των μερισμάτων που 

προβλέπεται ότι θα υπήρχαν κατά τη διάρκεια ζωής του δικαιώματος (δηλαδή έχουμε 

προεξόφληση των προβλεπόμενων μερισμάτων) και την μεταβλητότητα (volatility) 

ίση με την μεταβλητότητα της τιμής του χρεογράφου μειωμένης κατά την παρούσα 

αξία των μερισμάτων αυτών.

Δ)Εκτίμηση της μεταβλητότητας (volatility) της τιμής του χρεογράφου

1) Εκτίιιηση με βάση τα ιστορικά δεδοαένα.

Με δεδομένα τα εξής στοιχεία:

Ν + 1 = αριθμός των παρατηρήσεων

Si = τιμή του χρεογράφου στο τέλος του i χρονικού διαστήματος 

ΰ= ο μέσος των ιμ αποτελεσμάτων 

Τ = η διάρκεια του χρονικού διαστήματος (σε χρόνια)

S* = η τυπική απόκλιση 

και θεωρώντας ότι ισχύει 

Ui = ln(S/Si-i)

τότε μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης των ιι, θα δίνεται από τον τύπο:

•s = J—τΣί".-»)1 ή J—τΣ'λ——τ-λΣό1V»-Iti \n-\tt η(η-1) ι=ι
Οπότε, η μεταβλητότητα μπορεί να μετρηθεί με τον εξής τρόπο:

5
VT-r

Η επιλογή μιας κατάλληλης τιμής για τον αριθμό των παρατηρήσεων είναι 

δύσκολη καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα. Γενικά όμως, όσο μεγαλύτερος 

ο αριθμός των δεδομένων τόσο πιο ακριβή θα είναι τα αποτελέσματα (Hull 1993). 

Παρόλα αυτά η μεταβλητότητα των χρεογράφων μεταβάλλεται με το χρόνο οπότε τα 

σχετικά παλαιά δεδομένα ίσως να μην είναι αποτελεσματικά για την πραγματοποίηση

16



Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα

μελλοντικών προβλέψεων. Ένας γενικός κανόνας είναι η χρησιμοποίηση των τιμών 

κλεισίματος των καθημερινών δεδομένων του 90% των πιο πρόσφατων ημερών.

Β) Συνεπαγόιιενη ιιεταβλητότητα (Implied Volatility)

Υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική προσέγγιση για την εκτίμηση της 

μεταβλητότητας ενός χρεογράφου. Αυτή είναι η συνεπαγόμενη μεταβλητότητα που 

υπολογίζεται μέσω του δικαιώματος του υποκείμενου χρεογράφου, που παρατηρείται 

στην αγορά. Η συνεπαγόμενη μεταβλητότητα είναι η τυπική απόκλιση των τιμών του 

χρεογράφου που εξισώνει τη θεωρητική τιμή του δικαιώματος, μέσω της φόρμουλας 

αποτίμησης των Black-Scholes, με την αγοραία τιμή του. Οι συνεπαγόμενες 

μεταβλητότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της γνώμης 

της αγοράς σχετικά με την μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου χρεογράφου, που 

φυσικά μεταβάλλεται με το χρόνο. Επιπλέον, είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν για 

την εκτίμηση της τιμής ενός δικαιώματος κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου από 

την τιμή ενός άλλου δικαιώματος του ίδιου χρεογράφου. Στην πράξη για τον 

υπολογισμό της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας χρησιμοποιούνται προσεγγιστικές 

μέθοδοι όπως αυτή των Newton-Rapshon (Duan 2001).

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς υπάρχουν δυο πιθανές αιτίες για τη δημιουργία 

της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας. Η πρώτη, που προτείνεται από την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας των αγορών, ισχυρίζεται ότι η μεταβλητότητα της τιμής ενός 

χρεογράφου προκαλείται μερικώς από την τυχαία άφιξη νέων πληροφοριών στην 

αγορά σχετικά με τις μελλοντικές αποδόσεις του χρεογράφου. Η δεύτερη υποστηρίζει 

ότι η μεταβλητότητα κατά ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από την εμπορεία 

(trading). Εμπειρικά αποτελέσματα (E.E.Fama 1965, K.R.French 1980) έδειξαν ότι η 

μεταβλητότητα ενός χρεογράφου (συγκεκριμένα μιας μετοχής) είναι πολύ υψηλότερη 

όταν η αγορά λειτουργεί παρά όταν παραμένει κλειστή. Αυτό συνιστά ότι σε 

ορισμένη έκταση η εμπορεία και μόνο προκαλεί την μεταβλητότητα της τιμής των 

μετοχών.

Ε)Παράμετροι αντιστάθμισης κινδύνου

Ένας οικονομικός οργανισμός που διαθέτει στους επενδυτές ορισμένα 

συμβόλαια δικαιωμάτων ή άλλα παράγωγα προϊόντα, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

αντιστάθμισης του κινδύνου που αναλαμβάνει. Αν το δικαίωμα που προσφέρει στους 

επενδυτές συμβαίνει να είναι το ίδιο με κάποιο άλλο που εμπορεύεται στα 

χρηματιστήρια, τότε ο οικονομικός οργανισμός μπορεί εύκολα να αντισταθμίσει και
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να εξαλείψει τον κίνδυνο, αποκτώντας έτσι ουδετερότητα κινδύνου, αγοράζοντας το 

ίδιο δικαίωμα με αυτό που παρείχε. Ωστόσο συνήθως τα δικαιώματα δημιουργούνται 

με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών και καθίσταται αδύνατη η ομοιότητά 

τους με τα τυποποιημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που εμπορεύονται στα 

χρηματιστήρια. Το πρόβλημα αυτό αποβαίνει ιδιαίτερα δύσκολη την αντιστάθμιση 

του κινδύνου. Σημαντικοί παράγοντες για την εύρεση της θεωρητικής αξίας ενός 

δικαιώματος είναι η τιμή του χρεογράφου καθώς και η μεταβλητότητα αυτής, το 

επιτόκιο και ο χρόνος μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. Καθίσταται επομένως αναγκαία 

η εξέταση της αναμενόμενης μεταβολής της θεωρητικής αξίας του δικαιώματος 

εφόσον κάποιος από τους παραπάνω συντελεστές μεταβληθεί.

Δέλτα

Το δέλτα, Δ, ενός δικαιώματος αγοράς παριστάνεται από τον τύπο:

Δ=Ν(ά,) (11)

ενώ η αντίστοιχη σχέση για το δικαίωμα πώλησης είναι:

Δ =N(d,)-\ (12)

Το δέλτα ενός παράγωγου προϊόντος, Δ = . ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής της

τιμής του ως προς την μεταβολή της τιμή του υποκείμενου χρεογράφου. Είναι η 

κλίση της καμπύλης που συνδέει την τιμή του παραγώγου προϊόντος με την τιμή του 

υποκείμενου χρεογράφου. Η αντιστάθμιση του κινδύνου με τη χρησιμοποίηση του Δ 

συνδέεται στενά με την ανάλυση που ανέπτυξαν οι Black-Scholes (1973). Όπως 

έδειξαν είναι εφικτή η δημιουργία ενός ακίνδυνου χαρτοφυλακίου που αποτελείται 

από συγκεκριμένες ποσότητες κάποιου χρεογράφου και ενός παραγώγου προϊόντος 

του συγκεκριμένου αυτού χρεογράφου. Τα τεμάχια αυτά καθορίζονται σε -1 για το 

παράγωγο προϊόν και +Δ για τα χρεόγραφα. Εφόσον το δέλτα, Δ, του υποκείμενου 

χρεογράφου είναι πάντα 1.0, μπορούμε πάντα να δημιουργούμε μια δέλτα-ουδέτερη 

θέση (delta-neutral position). Αυτό πετυχαίνεται χρησιμοποιώντας -Δ τεμάχια του 

υποκείμενου χρεογράφου για κάθε συμβόλαιο δικαιώματος που κατέχουμε και 

επιθυμούμε να αντισταθμίσουμε ως προς τον κίνδυνο μεταβολής της τιμής του 

χρεογράφου,S (ή με +Δ τεμάχια του υποκείμενου χρεογράφου για κάθε συμβόλαιο 

δικαιώματος που διαθέτουμε στους επενδυτές). Το δέλτα, Δ, ενός δικαιώματος 

μεταβάλλεται με το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η θέση θα πρέπει να προσαρμόζεται 

διαρκώς ως προς το υποκείμενο χρεόγραφο.
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Όσον αφορά την μέτρηση του δέλτα, η αντισταθμιστική σχέση μεταξύ του 

υποκείμενου χρεογράφου και του δικαιώματος είναι αντίστροφη. Έτσι η αύξηση του 

ενός συνεπάγεται την ελάττωση του άλλου και αντιστρόφως. Αυτή η αντιστάθμιση 

του κινδύνου δεν επηρρεάζεται από την κατεύθυνση της κίνησης της τιμής του 

χρεογράφου, την αύξηση ή μείωση της. Το Δέλτα είναι πάντα ένας αριθμός μεταξύ 

-1.0 και 1.0. Η μεταβολή του ποικίλει από μηδέν για τα πολύ εκτός των χρημάτων 

(far-out-of-the-money) δικαιώματα αγοράς μέχρι 1.0 για τα βαθέως εντός των 

χρημάτων (deep-in-the-money) δικαιώματα αγοράς (Hull 1993). Επίσης το Δέλτα 

κυμαίνεται από μηδέν για τα πολύ εκτός των χρημάτων (far-out-of-the-money) 

δικαιώματα πώλησης μέχρι -1.0 για βαθέως εντός των χρημάτων (deep-in-the- 

money) δικαιώματα πώλησης. Τα επί των χρημάτων (at-the-money) δικαιώματα 

αγοράς έχουν Δέλτα περίπου ίσο με 0.5 ενώ η αντίστοιχη τιμή για τα επί των 

χρημάτων (at-the-money) δικαιώματα πώλησης είναι κοντά στο -0.5. Η αύξηση της 

μεταβλητότητας προκαλεί μετακίνηση πάνω από 0.5 των Δέλτα για όλα τα 

δικαιώματα αγοράς και κάτω από -0.5 των Δέλτα όλων των δικαιωμάτων πώλησης. 

Γάμα

Εφόσον η θέση σε ένα δικαίωμα καταστεί Δέλτα-ουδέτερη, το επόμενο στάδιο 

είναι η εξέταση του Γάμα. Το Γάμα ορίζεται ως εξής:

j-, N\d) .... . .... 1 .1
Γ=------ . ■ (13), οπού Ν(χ) = e 9

SaJY^-t y/ϊπ
Το γάμα ενός δικαιώματος ορίζεται ως ο ρυθμός μετατροπής του Δέλτα του ως προς

d 2 ζ-ι

την τιμή του υποκείμενου χρεογράφου, δηλαδή Γ = —— για τα δικαιώματα αγοράς
dS~

d2Pκαι Γ = —— για τα δικαιώματα πώλησης Το Γάμα αποτελεί μια μέτρηση της 
dS~

καμπυλότητας της σχέσης μεταξύ της τιμής του δικαιώματος και της τιμής του 

χρεογράφου και γι’ αυτό συχνά αναφέρεται ως καμπύλωση του δικαιώματος . Είναι ο 

ρυθμός με τον οποίο ένα δικαίωμα κερδίσει ή ζημιώνεται κατά μια ποσότητα ίση με 

Δέλτα, καθώς το υποκείμενο συμβόλαιο κινείται ανοδικά ή καθοδικά. Η επίδραση της 

καμπύλωσης στη συμπεριφορά της Δέλτα-αντιστάθμισης του κινδύνου μπορεί να 

εξαλειφθεί καθιστώντας τη θέση του δικαιώματος Γάμα-ουδέτερη. Αν Γ είναι το 

Γάμα της θέσης που επιθυμούμε να αντισταθμίσουμε, τότε η αντιστάθμιση 

πετυχαίνεται λαμβάνοντας θέση σ’ ένα εμπορεύσιμο δικαίωμα που έχει Γάμα ίσο με 

-Γ.
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Το Τάμα τόσο για τα δικαιώματα αγοράς όσο και πώλησης είναι πάντα θετικό. 

Όλα τα επί των χρημάτων (at-the money) δικαιώματα έχουν διαρκώς υψηλότερη 

Τάμα τιμή από τα εντός των χρημάτων (in-the-money) ή τα εκτός των χρημάτων (out- 

of-the-money) δικαιώματα με την ίδια ημερομηνία λήξης (Hull 1993). Όσο ο χρόνος 

λήξης ενός συμβολαίου μειώνεται , ή όσο η μεταβλητότητα ελαττώνεται, η τιμή του 

Τάμα αυξάνεται δραματικά για τα επί των χρημάτων (at-the-money) δικαιώματα.

Ιδιαίτερη επισήμανση αξίζει το γεγονός ότι και η Δέλτα αλλά και η Τάμα 

αντιστάθμιση του κινδύνου στηρίζονται στην υπόθεση πως η μεταβλητότητα του 

υποκείμενου χρεογράφου διατηρείται σταθερή. Στην πραγματικότητα, οι 

μεταβλητότητες είναι ασταθής με το χρόνο.

Βέγκα

Το Βέγκα για ένα δικαίωμα αγοράς ή πώλησης είναι το ίδιο και ορίζεται από 

τη σχέση:

Ac>jp- SyjT^t N(di) (14)

Το Βέγκα ενός δικαιώματος Ac = ή Λρ= , ή ενός χαρτοφυλακίου που
άσ άσ

περιλαμβάνει δικαιώματα, μετρά το ρυθμό αλλοίωσης της αξίας του ως προς τη 

μεταβλητότητα. Αν απαιτούμε να δημιουργήσουμε μια Βέγκα-ουδέτερη θέση, τότε 

πρέπει να αντισταθμίσουμε τη θέση που έχει το δικαίωμα ως προς τον κίνδυνο 

μεταβολής της μεταβλητότητας. Ομοίως με τη διαδικασία που ακολουθείται 

προκειμένου μια θέση να γίνει Γάμα-ουδέτερη, αυτό συνήθως πραγματοποιείται 

υιοθετώντας μια αντισταθμιστική θέση σ’ ένα εμπορεύσιμο δικαίωμα. Εφόσον η αξία 

όλων των δικαιωμάτων είναι αύξουσα συνάρτηση της μεταβλητότητας, το Βέγκα για 

όλα τα δικαιώματα αγοράς και πώλησης θα έχει οπωσδήποτε θετικό πρόσημο. Για 

όλα τα δικαιώματα η σχέση του Βέγκα με τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου είναι 

αντίστροφη. Άρα τα μακροχρόνια δικαιώματα θα είναι πάντα πιο ευαίσθητα ως προς 

τη μεταβολή της μεταβλητότητας σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα δικαιώματα με 

κοινή τιμή εξάσκησης. Στην περίπτωση που επιδιώκουμε να κατέχουμε μια θέση που 

να είναι και Τάμα και Βέγκα-ουδέτερη τότε δυο εμπορεύσιμα δικαιώματα 

απαιτούνται.

Θήτα

Το Θήτα, Θ, ενός «Ευρωπαϊκού» δικαιώματος αγοράς δίνεται από τον τύπο:

SN'(d] )σ
0C =

2λ/7Γ-^
rXe r(T-t) N(d2) (15)
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και το Θήτα κάποιου «Ευρωπαϊκού» δικαιώματος πώλησης θα είναι:

_ SN\d,)a + rXe^T.,) N( dd (16)
2 yjT-t

Το Θήτα, Θ = ή Θ = —, μετρά το ρυθμό μεταβολής της αξίας του δικαιώματος 
dt dt

ως προς το χρόνο, όσο οι υπόλοιποι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί. Επιπλέον το 

Θήτα συχνά ονομάζεται και παράγοντας εξασθένησης του χρόνου (time decay), 

καθώς παριστάνει τον ρυθμό με τον οποίο το δικαίωμα χάνει την αξία του με το 

πέρασμα του χρόνου.

Το Θήτα ενός επί των χρημάτων (at-the-money) δικαιώματος αυξάνεται 

διαρκώς καθώς προσεγγίζουμε την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Επομένως, 

ένα βραχυπρόθεσμο επί των χρημάτων (at-the-money) δικαίωμα θα έχει υψηλότερη 

εξασθένηση σχετικά με κάποιο μακροχρόνιο επί των χρημάτων (at-the-money) 

δικαίωμα (Hull 1993, Neil A. 1997). Είναι ακόμη γεγονός ότι ένα επί των χρημάτων 

(at-the-money) δικαίωμα διαθέτει πάντα μεγαλύτερο Θήτα από τα εντός των 

χρημάτων (in-the-money) ή τα εκτός των χρημάτων (out-of-the-money) δικαιώματα 

με την ίδια ημερομηνία λήξης συμβολαίου.

Ρο

Το Ρο, rho, για κάποιο δικαίωμα αγοράς «Ευρωπαϊκού» τύπου διαμορφώνεται 

με τον παρακάτω τρόπο:

rhoc = X(T-t)e(T-,) N(d2) (17)

ενώ η ανάλογη σχέση για του «Ευρωπαϊκού» τύπου δικαιώματος πώλησης θα είναι: 

rhop = -X(T-t)ecr-‘> N(-d2) (18)

To Po, rho = ή rho - αντιπροσωπεύει την ευαισθησία της θεωρητικής αξίας 
dr dr

ενός δικαιώματος ως προς τις μεταβολές του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου μηδενικού 

κινδύνου, εφόσον όλοι οι άλλοι συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι. Το Ρο είναι 

πάντοτε θετικό για τα «Ευρωπαϊκού» τύπου δικαιώματα αγοράς και αρνητικό για τα 

δικαιώματα πώλησης (Neil A. 1997). Συνεπώς ο αυξητικός ρυθμός των επιτοκίων θα 

ελαττώσει την αξία (θεωρητική) των δικαιωμάτων επειδή η διατήρηση της θέσης του 

δικαιώματος κοστίζει ολοένα και περισσότερο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η 

αυξητική τροχιά των επιτοκίων επιφέρει άνοδο της μελλοντικής αξίας των 

χρεογράφων (συγκεκριμένα των μετοχών).
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Η σγέση μεταξύ των Δέλτα, Δ, Γάμα, Γ και Θήτα, Θ

Από τη σχέση (6)

df df 1 2c2 4f r— + rS — + - <rS- -At = rf
dt dS 2 dS2

με αντικατάσταση των σχεσεων:

^ df . df Γ d2f 
Θ = —, Δ = — και Γ- —— 

dt dS dS2

θα προκόψει:

0 + rSA+ -(TS2r=rf 
2

και για ένα Δέλτα-ουδέτερο χαρτοφυλάκιο, Δ = 0 και θα ισχύει ότι:

<9+ -a2S2r=rf 
2

Η σχέση αυτή αποδεικνύει ότι όταν το Θ είναι θετικό και έχει υψηλή τιμή , το /"τείνει 

να είναι ένας μεγάλος αριθμός με αρνητικό πρόσημο και αντίστροφα.

3.2 Εναλλακτικά των Black-Scholes Μοντέλα
Όπως τονίζεται και στο άρθρο του Duan (2001) υπάρχει ομοφωνία μεταξύ 

ακαδημαϊκών και πρακτικών ότι η μέθοδος αποτίμησης των Black-Scholes 

παρουσιάζει δυο είδη συστηματικών σφαλμάτων. Το πρώτο καλώς τεκμηριωμένο 

στοιχείο είναι το «χαμόγελο της μεταβλητότητας» (volatility smile/smirk). Ο όρος 

αυτός αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο η συνεπαγόμενη μεταβλητότητα του 

υποκείμενου χρεογράφου, που προκύπτει από τη χρησιμοποίηση της αγοραίας τιμής 

στον θεωρητικό τύπο των Black-Scholes, επιδεικνύει μια κυρτή σχέση (συχνά η 

κλίση κατευθύνεται προς τα out-of-the-money δικαιώματα αγοράς) με την τιμή 

άσκησης του δικαιώματος και περιγράφεται από το σχήμα 1. Το γεγονός αυτό 

υποστηρίζεται και στις εργασίες των Rubinstein (1985,1994), Sheikh (1991), Cahina 

και Figlewski (1993), Derman και Kani (1994), Duan (1996). To δεύτερο ισχυρό 

εύρημα είναι ότι οι συνεπαγόμενες μεταβλητότητες για δικαιώματα με διαφορετική 

διάρκεια ζωής, αλλά για το ίδιο υποκείμενο χρεόγραφο, είναι ανόμοιες. Τα άρθρα των 

Black (1975), Whaley (1982), Hetnen (1994), Campa και Chang (1995) τονίζουν το 

φαινόμενο αυτό, που είναι ευρέως γνωστό ως η δομική κατασκευή των 

συνεπαγόμενων μεταβλητοτήτων (term structure of implied volatilities). To όνομα
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της δομικής κατασκευής προέρχεται από τη δομική κατασκευή των επιτοκίων, που 

εξετάζει τη σχέση μεταξύ επιτοκίων και χρόνο λήξης του συμβολαίου.

Σχήμα1

1

Το μοντέλο των Black-Scholes υποθέτει ότι η κατανομή πιθανοτήτων της 

τιμής της μετοχής σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον είναι η Λογαριθμική-Κανονική 

κατανομή. Αν η υπόθεση αυτή είναι λανθασμένη, τότε είναι πιθανό να 

παρατηρούνται φαινόμενα όπως τα παραπάνω. Αν η δεξιά ουρά της πραγματικής 

κατανομής είναι παχύτερη από την ουρά της Λογαριθμικής-Κανονικής κατανομής, 

τότε θα υπάρξει η τάση το BS (Black-Scholes) μοντέλο να υποτιμά την τιμή των 

εκτός των χρημάτων (out-of-the-money) δικαιωμάτων αγοράς και των εντός των 

χρημάτων (in-the-money) δικαιωμάτων πώλησης. Αν αυτό ισχύει για την αριστερή 

ουρά της πραγματικής κατανομής, η υποτίμηση των εκτός των χρημάτων (out-of-the- 

money) δικαιωμάτων πώλησης και εντός των χρημάτων (in-the-money) δικαιωμάτων 

αγοράς είναι πιθανή. Εάν και οι δυο ουρές είναι λεπτότερες σε σχέση με την 

Λογαριθμική-Κανονική κατανομή τότε οι αντίθετες αποκλίσεις παρατηρούνται.

Ένας μεγάλος αριθμός εναλλακτικών του Black-Scholes μοντέλου 

εισηγήθηκαν. Έτσι πολλές μέθοδοι προκύπτουν αν θεωρήσουμε ότι η μεταβλητότητα 

και τα επιτόκια είναι γνωστές συναρτήσεις του χρόνου, αν η μεταβλητότητα του 

υποκείμενου χρεογράφου δεν ακολουθεί μια συνεχή διαδικασία αλλά παρουσιάζει 

άλματα, αν τα επιτόκια ή η μεταβλητότητα ακολουθούν στοχαστική διαδικασία ή και 

συνδιασμούς των παραπάνω περιπτώσεων.
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Μέθοδοι όπου η μεταβλητότητα ή το επιτόκιο είναι γνωστές συναρτήσεις του 

χρόνου

Αρχικά, αν το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι γνωστή συνάρτηση του 

χρόνου τότε η φόρμουλα αποτίμησης των Black-Scholes για «Ευρωπαϊκού» τύπου 

δικαιωμάτων πώλησης και αγοράς ενός χρεογράφου είναι σωστή, εφόσον όμως τώρα 

το r θα αντικατασταθεί από το μέσο στιγμιαίο επιτόκιο μηδενικού κινδύνου για τη 

διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του δικαιώματος. Ομοίως, όταν η μεταβλητότητα είναι 

γνωστή συνάρτηση του χρόνου, η φόρμουλα των Black-Scholes ισχύει αλλά ο ρυθμός 

διακύμανσης, σ2, πρέπει να αντικατασταθεί από τη μέση τιμή της για το υπόλοιπο της 

ζωής του δικαιώματος. Στην περίπτωση που το επιτόκιο ακολουθεί στοχαστική 

διαδικασία, τότε έχουμε τα μοντέλα των Merton (1973), Amin και Jarrow (1992). 

Μοντέλα με τυχαία άλματα (jump-diffusion process)

Αλλη μια κατηγορία είναι οι μέθοδοι όπου η κατανομή της τιμής του 

χρεογράφου (μετοχής) ακολουθεί την Λογαριθμική κατανομή αλλά παρουσιάζει και 

τυχαία άλματα (jump-diffusion) ή καθαρά άλματα (pure jump) που αναπτύχθηκαν 

από τους Bates(1991), Madan και Chang (1996) και Merton (1976). Ο Merton 

πρότεινε ότι οι κατανομές με παχύτερες ουρές από την Λογαριθμική-Κανονική 

κατανομή, είναι εφικτό να ερμηνεύσουν την τάση των βαθέως εντός των χρημάτων 

(deep-in-the-money), βαθέων εκτός των χρημάτων (deep-out-of-the-money) και των 

βραχυπρόθεσμων δικαιωμάτων προαίρεσης να διατίθενται ακριβότερα από την 

θεωρητική Black-Scholes αξία τους καθώς και την τάση για τα κοντά στα χρήματα 

τους (near-the-money) και μακροπρόθεσμα δικαιώματα να πωλούνται φθηνότερα. Η 

τιμολόγηση από τον Merton στηρίχθηκε στο γεγονός πως η τιμή του χρεογράφου 

ακολουθεί τυχαία άλματα, υιοθώντας την διαποίκιλση του κινδύνου των αλμάτων, τα 

οποία είναι ανεξάρτητα Λογαριθμικώς -Κανονικά κατανεμημένα. Μετέπειτα πολλοί 

όπως ο Bates (1991) απέδειξαν ότι το μοντέλο του Merton ισχύει ακόμη και στην 

περίπτωση της μη διαποίκιλσης του κινδύνου για τα άλματα. Αρκετοί εισήγαγαν 

εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης των δικαιωμάτων προϋποθέτοντας σοκ με 

παχουλές ουρές όπως ο Heston (1993b) με την γάμα-κατανομή.

Μοντέλα με σταθερή ελαστικότητα της διακύμανσης (constant elasticity of 

variance)

Τα μοντέλα με σταθερή ελαστικότητα της διακύμανσης (constant elasticity of 

variance model) προτάθηκαν από τους Cox και Ross (1976). Πιο γενική μορφή του 

μοντέλου αυτού παρουσιάζεται στα άρθρα των MacBeth και Merville (1980),
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Emmanuel και MacBeth (1982) και Cox και Rubinstein (1985). Όπως παρατηρούμε 

σε εργασία του Bates (1995), αυτές οι μέθοδοι είναι αξιοπρόσεκτες για τρεις κυρίως 

λόγους: 1)Βασίζονται όπως και το Black-Scholes μοντέλο στην υπόθεση ότι δεν 

υπάρχουν ευκαιρίες για αρμπιτράζ 2)Σε συνάφεια με την παρατήρηση του Black 

(1976a) θεωρούν ότι οι μεταβολές στην μεταβλητότητα συσχετίζονται αρνητικά με 

την απόδοση της μετοχής και η σχέση αυτή είναι γνωστή ως «αποτέλεσμα της 

αύξησης αποδοτικότητας κεφαλαίου» (leverage effect) 3)Το μοντέλο είναι μάλλον 

συνεπές με τις αποκλίσεις στην τιμολόγηση των δικαιωμάτων σε σχέση με το Black- 

Scholes μοντέλο.

Αλλες μέθοδοι

Επιπλέον αναφέρθηκαν το σύνθετο μοντέλο από τον Geske(1979) όπου 

παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταβλητότητας και απόδοσης, τη μέθοδο με την 

τιμή της μετοχής να ακολουθεί μια μετατοπισμένη κατανομή από τον Rubinstein 

(1983) και τα Μαρκοβιανά μοντέλα των Rubinstein(1994) και Ait-Sahalia και Lo 

(1996).

Τα μοντέλα με στοχαστική μεταβλητότητα (stochastic volatility models)

Οι πρακτικοί ερευνητές συχνά άλλαζαν την μεταβλητότητα του υποκείμενου 

χρεογράφου, όταν χρησιμοποιούσαν τη φόρμουλα των Black-Scholes για την 

αποτίμηση των δικαιωμάτων . Έτσι προσπάθησαν να αναπτύξουν μοντέλα όπου η 

μεταβλητότητα είναι στοχαστική. Πολλές έρευνες (Fama (1965), Mandelbrot (1966)) 

απέδειξαν ότι η απόδοση του χρεογράφου επιδεικνύει και οριακές κατανομές με 

παχύτερες ουρές (σχετικά με τις ουρές της Λογαριθμητικής-Κανονικής κατανομής) 

και συγκρότηση σε σχήμα τσαμπιού (bunch) της μεταβλητότητας. Αυτά είναι 

στοιχεία που αποδεικνύουν και ότι η μεταβλητότητα είναι στοχαστική και ότι οι 

καινοτομίες στη διαδικασία της μεταβλητότητας έχουν βραδύ ρυθμό εξασθένησης. 

Υιοθετώντας την ορολογία των Engle και Bollerslev (1986) μπορούμε να 

σημειώσουμε ότι αυτά τα σοκ είναι «επίμονα» (persistent), δηλαδή παρουσιάζουν 

μεγάλη διάρκεια.

Πρίν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των μοντέλων που υποθέτουν 

στοχαστική μεταβλητότητα, αξίζει να τονίσουμε την επίδραση της στοχαστικής 

μεταβλητότητας στην απόδοση των μετοχών. Είναι γεγονός (Neil A. 1997) ότι εάν η 

μεταβλητότητα και οι τιμές των μετοχών συνδέονται αρνητικά (αποτέλεσμα της 

αύξησης αποδοτικότητας κεφαλαίου, leverage effect), όσο η τιμή της μετοχής 

ελαττώνεται τόσο η μεταβλητότητα θα αυξάνεται. Αυτό ενισχύει την πιθανότητα να
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υπάρχουν μεγάλες αλλαγές σχετικά με τις κανονικές αποδόσεις. Συμπερασματικά, η 

μεγαλύτερη αρνητική συσχέτιση μεταβλητότητας και τιμής της μετοχής συνεπάγεται 

και μεγαλύτερη «λοξότητα» της κατανομής, δηλαδή η αριστερή ουρά της κατανομής 

θα γίνεται παχύτερη. Αντίθετα αν υπάρχει θετική συσχέτιση της μεταξύ 

μεταβλητότητας και τιμής της μετοχής τότε η κατανομή θα εμφανίζεται με παχύτερη 

τη δεξιά ουρά. Τέλος αν είναι ασυσχέτιστες τότε η κατανομή είναι λεπτόκυρτη.

Τα μοντέλα με στοχαστική μεταβλητότητα διακρίνονται σε δυο τύπους: 1)Τα 

μοντέλα με τη στοχαστική μεταβλητότητα να αναφέρεται σε συνεχή χρόνο και 

2)Μοντέλα με διακριτού χρόνου γενικευμένη αυτοπαλίνδρομη ετεροσκεδαστικότητα. 

Μέθοδοι με συνεχούς χρόνου στοχαστική μεταβλητότητα είναι των Scott (1987), 

Heston (1993a), Hull και White (1987) και Stein και Stein (1991). Τα μοντέλα αυτά 

είναι δύσκολο συχνά να εφαρμοστούν και να εξεταστούν. Παρά το γεγονός ότι οι 

μέθοδοι αυτοί υποθέτουν πως η μεταβλητότητα είναι παρατηρήσιμη, καθίσταται 

αδύνατο το φιλτράρισμα της μεταβλητότητας από τις διακριτές παρατηρήσεις των 

τρεχουσών (spot) τιμών του χρεογράφου σε ένα μοντέλο με συνεχούς χρόνου 

στοχαστική μεταβλητότητα. Συνεπώς είναι μη εφικτός ο υπολογισμός των 

σφαλμάτων της αποτίμησης των δικαιωμάτων εκτός του δείγματος (out-of-sample), 

με βάση τα ιστορικά δεδομένα των αποδόσεων της τιμής του χρεογράφου. Επιπλέον, 

επειδή η μεταβλητότητα είναι μη παρατηρήσιμη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

συνεπαγόμενες μεταβλητότητες, υπολογιζόμενες από τις τιμές των δικαιωμάτων, 

ώστε να αποτιμήσουμε άλλα δικαιώματα. Διατηρώντας τις παραμέτρους του 

μοντέλου σταθερές ως προς το χρόνο, όπως στα άρθρα των Bates (1996, 2000) και 

Nandi(1998), επιβάλλεται η εκτίμηση ενός μεγάλου αριθμού συνεπαγομένων 

μεταβλητοτήτων από τα αρχεία των τιμών των δικαιωμάτων. Εναλλακτικά μπορούμε 

να εκτιμήσουμε όλες τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης και της 

μεταβλητότητας, καθημερινά από τη διασταύρωση (cross-section) των 

παρατηρούμενων τιμών των δικαιωμάτων όπως στην περίπτωση των Bakshi, Cao και 

Chen (1997) ή απευθείας χρησιμοποιώντας την Black-Scholes συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα από ένα συγκεκριμένο δικαίωμα/δικαιώματα ως αντιπρόσωπο για την 

αγοραία μεταβλητότητα παρόμοια με το άρθρο του Knoch (1992). Ωστόσο η 

εφαρμογή συνεπαγόμενων μεταβλητοτήτων για την αποτίμηση των δικαιωμάτων, 

απαιτεί τη μεταχείριση άλλων σύγχρονων δικαιωμάτων που πολλές φορές δεν είναι 

εφικτή. Αυτό παρατηρείται κυρίως στις αγορές με χαμηλή ρευστότητα ή μικρό εύρος,
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στις οποίες οι τιμές ενδεικτικών δικαιωμάτων είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν ως 

αξιόπιστη πηγή.

Σε αντίθεση με τις μεθοδολογίες σε συνεχή χρόνο, τα GARCH μοντέλα, που 

θα εξετάσουμε και αναλυτικότερα στη συνέχεια, έχουν το έμφυτο πλεονέκτημα ότι η 

μεταβλητότητα είναι παρατηρήσιμη μέσω του ιστορικού των τιμών του χρεογράφου. 

Άρα τα GARCH μοντέλα επιτρέπουν την αποτίμηση των δικαιωμάτων με τη χρήση 

των τρεχουσών μεταβλητοτήτων που υπολογίζονται απευθείας από τα ιστορικά 

δεδομένα των τιμών των αποδόσεων του χρεογράφου. Έτσι δεν είναι αναγκαία η 

εφαρμογή των συνεπαγόμενων μεταβλητοτήτων που εξάγονται από άλλα σύγχρονα 

δικαιώματα. Σημαντικό συμπέρασμα είναι πως η τιμολόγηση των δικαιωμάτων 

καθίσταται εφικτή με βάση μόνο τις παρατηρήσεις, καθώς οι συντελεστές της 

φόρμουλας μπορούν να εκτιμηθούν μέσω των διακριτών παρατηρήσεων των τιμών 

του χρεογράφου.

Σύμφωνα με παρατήρηση στο άρθρο των Ritchen και Trevor υπάρχει σύνδεση 

μεταξύ των μοντέλων με δυο διαφορετικές κατανομές (bivariate diffusion models) και 

των GARCH μοντέλων. Ο Nelson (1990) έδειξε ότι συγκεκριμένες GARCH μέθοδοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσεγγίσεις μερικών τέτοιων μοντέλων. Ο Duan 

(1996b, 1997) γενίκευσε τα παραπάνω αποτελέσματα και απέδειξε ότι τα

περισσότερα από τα υπάρχοντα μοντέλα με δυο διαφορετικές κατανομές, όπου οι 

κατανομές χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των αποδόσεων του χρεογράφου και 

της μεταβλητότητας, καθίσταται δυνατό να παρασταθούν ως περιοριορισμοί (limits) 

των GARCH μοντέλων. Για παράδειγμα η απλή εκδοχή του μοντέλου των 

υστερήσεων των Heston και Nandi (2000) περιλαμβάνει το μοντέλο του Heston 

(1993a) της στοχαστικής μεταβλητότητας ως συνεχούς χρόνου περιορισμό.

Εκτός από τα παραπάνω μοντέλα που υποθέτουν στοχαστικά επιτόκια ή 

κατανομές με τυχαία άλματα για την τιμή του χρεογράφου, αναπτύχθηκαν και 

κάποιες άλλες εργασίες που αποτελούν συνδυασμούς των μοντέλων αυτών. Έτσι 

έχουμε τις φόρμουλες με στοχαστική μεταβλητότητα και στοχαστικά επιτόκια των 

Amin και Ng (1993), Bailey και Stulz (1989), Bakshi και Chen (1997a, b) Scott 

(1997) καθώς και με στοχαστική μεταβλητότητα και κατανομή με τυχαία άλματα των 

Bates (1996a, 2000) και Scott (1997). Όσον αφορά τη σύγκριση των παραπάνω 

μεθόδων, η έρευνα των Bakshi, Cao και Chen (1997) θα μπορούσε να προσφέρει 

χρήσιμα συμπεράσματα. Η εργασία αυτή συγκρίνει το μοντέλο των BS, μεθόδους με 

στοχαστική μεταβλητότητα και εργασίες που ενσωματώνουν τόσο στοχαστική
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μεταβλητότητα όσο και άλματα της κατανομής της τιμής του χρεογράφου. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η συγχώνευση της στοχαστικής μεταβλητότητας και των 

αλμάτων είναι σημαντική για την αποτίμηση και την εσωτερική δομή (πυκνότητα) 

των δικαιωμάτων Όμως για την αντιστάθμιση του κινδύνου η εισαγωγή της 

στοχαστικής μεταβλητότητας και μόνο αποδίδει την καλύτερη προσαρμογή.

3.3 Τα GARCH Μοντέλα
Τα GARCH (Generalized autoregressive Conditional Heteroskedastic) 

μοντέλα αναπτύχθηκαν για την ερμηνεία των εμπειρικών οικονομικών δεδομένων. 

Όπως τονίζουν και οι Pagan (1995) και Bollerslev et al. (1994), πολλές οικονομικές 

χρονικές σειρές εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, οι τιμές των 

χρεογράφων που είναι γενικά μη στάσιμες3, συχνά διαθέτουν μια μοναδιαία ρίζα ενώ 

οι αποδόσεις τους είναι συνήθως στάσιμες. Δεύτερον, οι σειρές των αποδόσεων των 

τιμών των χρεογράφων συχνά παρουσιάζουν μικρή ή καθόλου αυτοσυσχέτιση. 

Ωστόσο, η σειριακή ανεξαρτησία μεταξύ των τετραγωνικών τιμών των σειρών συχνά 

απορρίπτεται. Η μεταβλητότητα των αποδόσεων των σειρών εμφανίζει μια 

συσσώρευση σε σχήμα τσαμπιού. Διακυμάνσεις με βραδύ ρυθμό εξασθένησης 

λαμβάνουν χώρα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι μικρές τιμές των αποδόσεων 

τείνουν να ακολουθούνται από επίσης μικρές τιμές. Αυτά τα φαινόμενα επιδεικνύουν 

την ύπαρξη δεσμευμένων (conditional) τυπικών αποκλίσεων που μεταβάλλονται με 

το χρόνο .Τρίτον, η κανονικότητα συνήθως απορρίπτεται έναντι κάποιων κατανομών 

με παχύτερες ουρές. Η παρουσία της απεριόριστης (unconditional) υπερβολικής 

κύρτωσης των σειρών ίσως να συνδέεται με την μεταβολή της δεσμευμένης τυπικής 

απόκλισης με το χρόνο. Τέταρτον, ορισμένες σειρές εκθέτουν το ονομαζόμενο 

«αποτέλεσμα της αύξησης αποδοτικότητας κεφαλαίου» (leverage effect), δηλαδή ότι 

οι αλλαγές στις τιμές των μετοχών συσχετίζονται αρνητικά με τις τροποποιήσεις στην 

μεταβλητότητα. Μερικές σειρές εμπειρικά εμφανίζουν λοξές (ασύμμετρες) 

απεριόριστες κατανομές σε αντίθεση με την κανονική κατανομή. Πέμπτον, οι 

μεταβλητότητες διαφορετικών χρεογράφων συχνά κινούνται σε συμφωνία. Το 

γεγονός αυτό τονίζει την σύνδεση μεταξύ των αγορών και πως κάποιοι κοινοί 

παράγοντες ίσως να ερμηνεύουν τις προσωρινές παρεκκλίσεις της δεσμευμένης 

διακύμανσης.
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• To GARCH (p,q) μοντέλο

Ο Bollerslev (1986) επέκτεινε και γενίκευσε την αρχική εργασία του Engle 

(1982) ώστε να συμπεριλαμβάνονται και παρελθοντικές δεσμευμένες (conditional) 

διακυμάνσεις στην εξίσωση της τωρινής δεσμευμένης διακύμανσης. Η ARCH 

διαδικασία του Engle επιτρέπει στην δεσμευμένη διακύμανση να μεταβάλλεται με το 

χρόνο διατηρώντας σταθερή την απεριόριστη (unconditional) διακύμανση. Το 

GARCH μοντέλο επιδέχεται μια πιο ελαστική δομή υστερήσεων. Η επέκταση από 

την ARCH στη GARCH μέθοδο γίνεται επιτρέποντας στην δεσμευμένη διακύμανση 

αντί για την AR(q) να ακολουθεί την ARMA(p,q) διαδικασία. Μαθηματικά το 

GARCH μοντέλο περιγράφεται ως εξής:

yt=etht1/2 (1)

h, = α0 + X β·, ht_, + X a, y]_x = α0 + A(L) y] +B(L)ht (2)
1=1 i=l

όπου pO, q>0, αο>0, α,Ο, για κάθε i = l,....q, β;0 για κάθε i = Ι,,.,.ρ. Με yt 

συμβολίζουμε μια στοχαστική διαδικασία πραγματικών τιμών σε διακριτό χρόνο, και 

με ht την πρόβλεψη, για μια περίοδο, της μεταβλητότητας της που βασίζεται σε 

παρελθοντικές πληροφορίες και ονομάζεται δεσμευμένη (conditional) διακύμανση. 

Στην δεσμευμένη διακύμανση λαμβάνονται υπόψη γνωστές τωρινές και περασμένες 

πληροφορίες. Επειδή η {ε(}διαδικασία είναι λευκός θόρυβος3 4 που είναι ανεξάρτητη 

από παρελθοντικές πραγματοποιήσεις των ε^ι, τόσο ο δεσμευμένος όσο και ο 

απεριόριστος μέσος του y, θα ισούνται με μηδέν (Enders, 1995). Έτσι για την 

δεσμευμένη διακύμανση θα ισχύει Et-i(y,2) = ht. Αντίθετα ο τύπος της απεριόριστης 

(unconditional) διακύμανσης, που είναι ουσιαστικά η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της 

διακύμανσης, είναι: Ey,2. Σύμφωνα με θεώρημα στο άρθρο του Bollerslev (1986) η

GARCH διαδικασία όπως ορίζεται από τις σχέσεις (1) και (2) μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως στάσιμη με απεριόριστο μέσο E(yt) = 0, απεριόριστη διακύμανση 

var(y,) = αο (Ι-Α(Ι)-Β(Ι))'1 και συνδιακύμανση cov(yt, ys) = 0 για κάθε t s αν και

3 Μια σειρά ονομάζεται μη στάσιμη όταν ο δειγματικός μέσος δεν είναι μια σταθερά και/ή εμφανίζεται 
ισχυρή παρουσία ετεροσκεδαστικότητας.
4 Μία ακολουθία {ε,} ονομάζεται λευκός θόρυβος εάν κάθε τιμή της ακολουθίας έχει μέσο ίσο με 
μηδέν, σταθερή διακύμανση και είναι σειριακά ασυσχέτιστες.
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Ρ ‘I

μόνο αν ισχύει ^ at <1. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η δεσμευμένη
ι=1 ι=1

διακύμανση μπορεί να καταστεί μεγαλύτερη της απεριόριστης διακύμανσης που

ρ ?
ισούται με σ2 = αρ/( 1-^/7 -^α; ) εάν οι παρελθοντικές πραγματοποιήσεις των _μ,2

ι=1 ι=1

ήταν μεγαλύτερες του σ2.

Όπως έδειξε ο Anderson (1992) το GARCH μοντέλο ανήκει στην τάξη των 

καθοριστικούς δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας5 μοντέλων, όπου η δεσμευμένη 

διακύμανση είναι συνάρτηση των παραμέτρων που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο 

σύνολο πληροφόρησης στο χρόνο t. Αν προσθέσουμε την υπόθεση της 

κανονικότητας τότε το παραπάνω μοντέλο γράφεται ως εξής:

y, Φ,., ~ Ν(0, ht) , (3)

όπου το h, δίνεται από την σχέση (2) και Φ(_ι είναι το σύνολο της διαθέσιμης 

πληροφόρησης την χρονική στιγμή t-Ι. Όταν ισχύει β, = 0 για όλα τα ί τότε από το 

GARCH(p,q) προκύπτει το ARCH(q) μοντέλο.

• To GARCH (1,1) μοντέλο

To GARCH(1,1) μοντέλο δίνεται από την εξίσωση (1) και την 

ht = α0 + αι yf_t + βιάΜ , (4)

όπου α0>0, αιθ και βιθ. Σύμφωνα με το θεώρημα του Bollerslev (1986) η συνθήκη 

αι + βι <1 επαρκεί για να είναι η μέθοδος στάσιμη, ενώ στο ίδιο άρθρο αποδεικνύεται 

πως το GARCH(1,1) μοντέλο είναι λεπτόκυρτο καθώς ο συντελεστής κύρτωσης είναι 

διάφορος του μηδενός. Ο συντελεστής αι μετρά την οριακή επίδραση των πιο 

πρόσφατων καινοτομιών στην δεσμευμένη διακύμανση, δηλαδή επηρρεάζει κυρίως 

τον βαθμό της αυτοσυσχέτισης. Η παράμετρος βι συλλαμβάνει τις συνδυασμένες 

οριακές επιδράσεις των υστερημένων καινοτομιών, δηλαδή πρωταρχικώς επηρρεάζει 

τον βαθμό εξασθένησης της αυτοσυσχέτισης. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η 

Λογαριθμική-Κανονική διαδικασία για την τιμή μιας μετοχής με σταθερή διακύμανση 

αποτελεί ειδική περίπτωση του GARCH(1,1) μοντέλου εφόσον στην (4) θέσουμε αι = 

βι = 0. Όπως υποστηρίζεται στο άρθρο του F.C. Palm(1996), στην εμπειρική ανάλυση 

των οικονομικών δεδομένων οι GARCH(1,1) και GARCH(1,2) τύποι βρέθηκε ότι

5 Ετεροσκεδαστική ονομάζεται μια στοχαστική μεταβλητή όταν η διακύμανσή της δεν είναι σταθερή.
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είναι κατάλληλοι για την προσαρμογή της δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας. 

Επιπλέον οι Engle και Mustafa (1992) αποδεικνύουν ότι η δεσμευμένη 

μεταβλητότητα των αποδόσεων των μετοχών παρουσιάζει ισχυρή «διάρκεια» 

(persistence) και πως το κατάλληλο μοντέλο για να τις ενσωματώσει είναι το 

GARCH(1,1).

• To IGARCH μοντέλο

ρ </
Στην περίπτωση που ισχύει ^ at =1 τότε καταλήγουμε στο

ι=1 Μ

IGARCH μοντέλο των Engle και Bollerslev (1986). Από το GARCH(p,q) μοντέλο

2 2 της εξίσωσης (2) συνεπάγεται ότι [1-A(L)-B(L)J y, = αο+ [1- B(L)]vt, όπου vt = yt -

<1

ht είναι οι καινοτομίες στην πορεία της δεσμευμένης διακύμανσης και A(L) = 'YaiL!
ι=1

KaiB(L )=fdfiiL‘.
1=1

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για χρονικές σειρές με μεγάλη συχνότητα 

δεδομένων, η δεσμευμένη διακύμανση που εκτιμάται μέσω της σχέσης (2) συχνά

Ρ <7

εκθέτει μεγάλη «διάρκεια» (persistence), δηλαδή το Ύ_ιβι + '^aj ισούται περίπου με
1=1 ι=1

μονάδα. Φυσικά όταν το άθροισμα αυτό ισούται με τη μονάδα προκύπτει το IGARCH 

μοντέλο. Αυτό σημαίνει πως η τωρινή πληροφόρηση διατηρείται σημαντική όταν 

εκτιμούμε τη δεσμευμένη διακύμανση για όλες τις περιόδους.

• To FIGARCH(p,d,q) μοντέλο

Το κλασματικώς ολοκληρωμένο GARCH μοντέλο [FIGARCH(p,d,q)] 

προτάθηκε από τους Bailie, Bollerslev και Mikkelsen (1993). Ο τύπος αυτός 

προκύπτει εφόσον το πολυώνυμο του τελεστή υστερήσεων L, 1 a(L) - P(L), μπορεί 

να παραγοντοποιηθεί στη μορφή (p(L)(l-L)d, όπου οι ρίζες του φ(ζ) = 0 βρίσκονται 

εκτός του μοναδιαίου κύκλου και Odd. To FIGARCH μοντέλο συμπεριλαμβάνει το 

GARCH(p,q) για d = 0 και το IGARCH(p,q) για d = 1.

Σημαντική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι για τις παραπάνω μεθόδους 

οι θετικές και αρνητικές παρελθοντικές τιμές έχουν συμμετρική επίδραση στην 

δεσμευμένη διακύμανση. Ωστόσο πολλές άλλες οικονομικές σειρές εμφανίζουν 

ασυμμετρία. Οι αρνητικές αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων (equity) ακολουθούνται 

από σημαντικές αυξήσεις τις μεταβλητότητας και όχι από ισόποσα μεγάλες θετικές
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αποδόσεις. Ο Black (1976), όπως ήδη αναφέραμε, ερμήνευσε το φαινόμενο αυτό ως 

«αποτέλεσμα της αύξησης αποδοτικότητας κεφαλαίου» (leverage effect). Σύμφωνα 

με την παρατήρηση αυτή, εκτεταμένες πτώσεις της αξίας των ιδίων κεφαλαίων είναι 

αδύνατο να είναι εφάμιλλες της μείωσης του χρέους ώστε τελικά να σημειώνεται 

άνοδος στην αναλογία χρέους προς ιδία κεφάλαια (debt to equity ratio). Μοντέλα 

όπως το εκθετικό GARCH (EGARCH) που εισηγήθηκε από τον Nelson (1991), το 

τετραγωνικό GARCH (QGARCH) μοντέλο των Sentana (1991) και Engle (1990) και 

η οριακή (threshold) GARCH μέθοδος (TGARCH) του Zakoian (1994) επιτρέπουν 

την ύπαρξη της ασυμμετρίας.

• To EGARCH Μοντέλο

To EGARCH μοντέλο του Nelson (1991) διατυπώνεται με τον εξής τρόπο: 

lnh, = α0+ ΣΛΙηV, + Σa‘(fa-i + I~$\ε·-ι1) >
ι=1 ι=1

όπου οι παράμετροι αο, α, ,β, δεν περιορίζονται μόνο σε θετικές τιμές. Ένα αρνητικό 

σοκ στις αποδόσεις που μπορεί να αυξήσει την αναλογία χρέους προς ιδία κεφάλαια, 

ενισχύοντας έτσι την αβεβαιότητα των μελλοντικών αποδόσεων, θα μπορούσε να 

ερμηνευτεί όταν ισχύει α\ >0 και φ<0.

• To QGARCH μοντέλο

Η μεθοδολογία αυτή που προτάθηκε από τον Sentana (1991) λαμβάνει την

μορφή:

Ρ

ht = σ2 + ψ Xt-q + Xt-qA xt-q + £ #λ,_/ ,
/'=!

όπου xt-q = (yt_i, yt-2, ..··, yt.q) . Η γραμμική έκφραση επιτρέπει την ασυμμετρία. Τα 

στοιχεία εκτός της διαγώνιου του πίνακα Α ερμηνεύουν την επίδραση των 

υστερήσεων των τιμών του xt στην δεσμευμένη διακύμανση. Το αυξητικό GARCH 

(GAARCH) μοντέλο των Bera και Lee (1990) θέτει το ψ = 0. Επίσης για ψ = 0, βί = 0 

και τον Α να είναι διαγώνιος προκύπτει το μοντέλο του Engle (1982). Η ασύμμετρη 

GARCH μέθοδος του Engle (1990) υποθέτει πως ο Α είναι διαγώνιος. Το ίδιο ισχύει 

και για τη μέθοδο των Engle και Ng (1993) που συνθέτουν το NGARCH.

• To TGARCH μοντέλο

Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τον Zakoian (1994) και εκφράζεται από τη

σχέση:
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lnht = α0 + £ β,ln h,-i + Σ K V-,· + αϊ yli) >
ι=1 ι=1

όπου y* = max{yt, 0} και y~ = min{ yt, 0}.O τύπος αυτός εξηγεί τις ασυμμετρίες

αφήνοντας τους συντελεστές «, καιιη να διαφέρουν.

• To AGARCH μοντέλο

Όπως απέδειξε ο Hentschel (1994) πολλά μέλη της οικογένειας των GARCH 

μοντέλων (θεωρώντας ρ = q = 1) μπορούν να εμπεδωθούν ως Box-Cox 

μετασχηματισμοί των απολύτων GARCH (AGARCH) μοντέλων, που διατυπώνονται 

ως εξής:

(σ?-\)/λ = α0 + αι cC, f"(εΜ) + β(af_x-1 )/λ ,

όπου σ, = h]'2, φ (ε^ =|<£·, -b | - ο(εΓύ) είναι η καμπύλη της επίδρασης των ειδήσεων

που εισήχθηκε από τους Pagan και Schwert (1990). Για λ>1, ο Box-Cox 

μετασχηματισμός είναι κυρτός ενώ για λ<1 είναι κοίλος. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των GARCH μοντέλων απορρέουν ως ειδικές περιπτώσεις του AGARCH τύπου. Για 

παράδειγμα, θέτοντας λ = 0, ν = 1 και b =0 και με ρ = q =1 λαμβάνουμε το EGARCH 

ενώ για λ = ν = 2 και b = c = 0 προέρχεται το GARCH (2,2) μοντέλο. Επίσης το μη 

γραμμικό ασύμμετρο NGARCH μοντέλο των Engle και Ng (1993) προκύπτει 

ορίζοντας λ = ν = 0 και c = 0 ενώ το GJR-GARCH των Glosten-Lagannathan-Runkle 

(1993) εξάγεται τοποθετώντας λ = ν = 0 και b = 0.

• To ARCH-M μοντέλο

Οι Engle, Lilien και Robins (1987) παρουσίασαν το ARCH με μέσο (ARCH in 

mean) μοντέλο, ARCH-M, στο οποίο ο δεσμευμένος μέσος είναι συνάρτηση της 

δεσμευμένης διακύμανσης σύμφωνα με τη διαδικασία: 

yt = γ(Ζί-ι,Ιΐι) + h]/2et ,

όπου zt-i είναι ένα διάνυσμα προαποφασισμένων μεταβλητών, γ είναι κάποια 

συνάρτηση του zt.i και το ht παράγεται από μια ARCH(q) πρόοδο. Φυσικά, εάν το ht 

ακολουθεί μια GARCH διαδικασία τότε η πιο πάνω εξίσωση θα αντιπροσωπεύει το 

GARCH-Μ μοντέλο. Το πιο απλό ARCH-M μοντέλο θέτει γίζ^ι ,ht) = δΐη. Τα 

GARCH-Μ μοντέλα εμφανίζονται στις οικονομικές θεωρίες όπου για παράδειγμα η 

γ(Ζι-ι,Ιΐι) συνάρτηση δηλώνει την προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου ενώ το ht 

αποτελεί μέτρηση του κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι η 

προσδοκώμενη απόδοση του χρεογράφου συνδέεται με τον προσδοκώμενο κίνδυνο
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του χρεογράφου. Το γεγονός αυτό βασίζεται στην άποψη ότι οι επενδυτές που 

δηλώνουν αποστροφή κινδύνου απαιτούν αποζημίωση για την κατοχή χρεογράφων 

με κίνδυνο (ο κίνδυνος αναφέρεται ως προς το ομόλογο που χαρακτηρίζεται ως 

χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου). Θεωρώντας δεδομένο ότι ο κίνδυνος ενός 

χρεογράφου μπορεί να μετρηθεί από την διακύμανση των αποδόσεων, η ανταμοιβή 

του κινδύνου θα είναι αύξουσα συνάρτηση της δεσμευμένης διακύμανσης των 

αποδόσεων.
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4. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

4.1 Αντιπαράθεση Συνεπαγόμενης και Ιστορικής Μεταβλητότητας 

σχετικά με την πρόβλεψη της Μελλοντικής Μεταβλητότητας
Η μεταβλητότητα αποτελεί μια θεμελιώδη παράμετρο και διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στα μοντέλα αποτίμησης των χρεογράφων, στις στρατηγικές 

δυναμικής αντιστάθμισης του κινδύνου καθώς και στον καθορισμό των τιμών των 

δικαιωμάτων. Μεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν τη φόρμουλα αποτίμησης των 

δικαιωμάτων, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως η κρίσιμη μεταβλητή είναι κατά 

κύριο λόγο η μεταβλητότητα του υποκείμενου χρεογράφου. Επομένως η κατάλληλη 

μοντελοποίηση της μεταβλητότητας καθίσταται εξαιρετικής σημασίας. Λαμβάνοντας 

σοβαρά υπόψη το γεγονός αυτό, αξίζει να αναφέρουμε τις εμπειρικές μελέτες που 

αφορούν την απόδοση της συνεπαγόμενης συγκριτικά με την ιστορική 

μεταβλητότητα κάτω από διαφορετικές λεπτομερείς παρουσιάσεις.

Η μελέτη των Chiras και Manaster (1978) αφορά το πληροφοριακό 

περιεχόμενο των παρατηρούμενων τιμών των δικαιωμάτων, με μεταχείριση 23 

μηνιαίων παρατηρήσεων από τον Ιούνιο του 1973 εώς τον Απρίλιο του 1975 και για 

δικαιώματα που εμπορεύονται στο χρηματιστήριο του Σικάγο (CBOE). Η BS 

φόρμουλα του Merton που προσαρμόζει τα μερίσματα, εφαρμόζεται για τον 

υπολογισμό των συνεπαγομένων διακυμάνσεων των μελλοντικών αποδόσεων των 

χρεογράφων. Ωστόσο οι διακυμάνσεις αυτές βρέθηκε πως σημειώνουν καλύτερη 

πρόβλεψη των διακυμάνσεων των μελλοντικών αποδόσεων σε σχέση με τις 

λαμβανόμενες μέσω των ιστορικών στοιχείων. Η ίδια άποψη συναντάται και στους 

Hauser και Liu (1992), που συμπεραίνουν πως ένα BS μοντέλο με συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα εκθέτει ακριβέστερη πρόβλεψη των πραγματικών τιμών των 

δικαιωμάτων σε αντιπαράθεση με μια BS μέθοδο βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα. 

Ομοίως οι Scott και Tucker (1989) παρέχουν αποδεικτικές μαρτυρίες για την 

ικανότητα πρόβλεψης που παρουσιάζουν οι συνεπαγόμενες τυπικές αποκλίσεις για τα 

νομισματικά δικαιώματα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της 

Φιλαδέλφειας (PHLX). Επιπρόσθετα, η ανωτερότητα της συνεπαγόμενης 

μεταβλητότητας για τα νομισματικά δικαιώματα που εμπορεύονται στο 

χρηματιστήριο της Φιλαδέλφειας τονίζεται και από τους Latane και Rendleman 

(1976). Η κριτική που ασκείται από τον Fleming (1998) για τις παραπάνω θεωρίες
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εστιάζεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης ενός σχετικά μικρού εύρους δεδομένων 

και στη μελέτη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος, λόγω έλλειψης αρκετών 

χρονολογικών παρατηρήσεων.

Ο Flemming (1998) ασχολείται με την επίδοση της συνεπαγόμενης 

μεταβλητότητας, χρησιμοποιώντας δικαιώματα του S&P100 δείκτη από το 1985 έως 

το 1992, προκειμένου να εξακριβώσει εάν αποτελεί καλή πρόβλεψη της μελλοντικής 

μεταβλητότητας. Ο υπολογισμός της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας του δείκτη 

πραγματοποιείται μέσω ενός τροποποιημένου δυωνυμικού μοντέλου. Τα 

συμπεράσματα καταλήγουν στη μεροληπτική πρόβλεψη της συνεπαγόμενης 

μεταβλητότητας. Το γεγονός αυτό πιθανώς να φανερώνει την αναποτελεσματικότητα 

της αγοράς των δικαιωμάτων ή ίσως να πηγάζει από τον λανθασμένο καθορισμό της 

προόδου της μεταβλητότητας. Επίσης, ενδεχομένως να εκθέτει τη επίδραση της 

ιδιότητας της νωρίτερης εξάσκησης των «Αμερικανικών» δικαιωμάτων καθώς το 

χαρακτηριστικό αυτό δεν προσαρμόζεται στο BS μοντέλο. Παρόλα αυτά, επινοώντας 

ένα γραμμικό μοντέλο ο Fleming υποστηρίζει πως διορθώνει τη μεροληψία της 

συνεπαγόμενης μεταβλητότητας και αποβαίνει στην ξεκάθαρη ανωτερότητα της 

συνεπαγόμενης μεταβλητότητας έναντι της ιστορικής μεταβλητότητας. Στο ίδιο 

μήκος κύματος κινείται και το άρθρο των Harvey και Whaley (1992). Αυτοί 

επαληθεύουν την ικανότητα πρόβλεψης της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας για τα 

εντός των χρημάτων (at-the-money) δικαιώματα με εφαρμογή των δικαιωμάτων του 

S&P100 δείκτη από το 1983 μέχρι το 1989 και απορρίπτουν την υπόθεση ότι οι 

μεταβολές της μεταβλητότητας είναι απρόβλεπτες.

Ο Zhou (2002) προσπαθεί να περικυκλώσει τον λανθασμένο καθορισμό του 

μοντέλου εκτιμώντας την συνεπαγόμενη μεταβλητότητα από ένα αριθμό 

διαφορετικών διατυπώσεων του HJM (Heath-Jarrow-Morton) μοντέλου. Το 

εξαγόμενο καταλήγει στην ανωτερότητα της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας, ειδικά 

για την προσδιοριζόμενη από το εκθετικό και γραμμικό αναλογικό μοντέλο, καθώς 

υπερέχει του σταθερού, της τετραγωνικής ρίζας όπως και του αναλογικού μοντέλου. 

Επιπρόσθετα η συνεπαγόμενη μεταβλητότητα εντοπίζεται να κυριαρχεί τους GARCH 

και NGARCH όρους της ασύμμετρης μεταβλητότητας.

Στην απόπειρα να προεξοφλήσουμε τους λόγους ύπαρξης των 

αντικρουόμενων αποτελεσμάτων των μελετών που ερευνούν την συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα, θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε την πιθανή ύπαρξη σφαλμάτων 

μέτρησης στις συνεπαγόμενες μεταβλητότητες. Το φαινόμενο αυτό πιθανώς να
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στηρίζεται στην αγνόηση της πρόωρης εξάσκησης των «Αμερικανικών» δικαιωμάτων 

καθώς και των ενδεχομένων μερισμάτων. Η ακατάλληλη χρησιμοποίηση του 

επιτοκίου μηδενικού κινδύνου συνιστά ίσως έναν ακόμη λόγο. Επιπρόσθετες αιτίες 

των σφαλμάτων μέτρησης πιθανώς να αποτελούν η μη συχνή εμπορευσιμότητα, η μη 

συγχρονισμένες τιμές και η διαφορά στην τιμή προσφορά-ζήτηση. Γενικά έχει 

διαπιστωθεί η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων αυτών για τα νομισματικά συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης (futures).Το γεγονός αυτό μάλλον ερμηνεύει την καλύτερη 

πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβλητότητας από τη συνεπαγόμενη μεταβλητότητα για 

τη νομισματική αγορά συγκριτικά με την αγορά των δικαιωμάτων του δείκτη 

S&P100. Τελικά οι συναλλασσόμενοι καθίσταται εφικτό να μην ενεργούν με βάση 

την διαθέσιμη πληροφόρηση, σχετικά με τις προβλέψεις τις μελλοντικής 

μεταβλητότητας, λόγω των συναλλακτικών κόστων και του κινδύνου εκτέλεσης. 

Επιπλέον και το φαινόμενο αυτό ενδεχομένως να ερμηνεύει την αποτυχία των τιμών 

των δικαιωμάτων να παρέχουν ακριβής προβλέψεις (Blair, Poon και Taylor (2001), 

Poteshman (2000), Hwang και Satchell (2000)). Επομένως τα αποτελέσματα κάθε 

εμπειρικής έρευνας δεν θα πρέπει να γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτά αλλά 

επιβάλλεται η κριτική τους θεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες πηγές 

των σφαλμάτων μέτρησης που ερμηνεύουν οποιαδήποτε ανακρίβεια στην πρόβλεψη 

της μεταβλητότητας ακόμη και αν χρησιμοποιείται το σωστό μοντέλο αποτίμησης 

των δικαιωμάτων.

Μια διαφορετική εξέταση είναι αυτή των Blair, Poon και Taylor (2001 β) που 

διερευνά εάν οι αποδόσεις των χρεογράφων περιλαμβάνουν αυξημένη πληροφόρηση 

που θα είναι εν συνεχεία χρήσιμη στην εκτίμηση της μεταβλητότητας από τις 

αποδόσεις του δείκτη. Χρησιμοποιούν τον δείκτη της συνεπαγόμενης 

μεταβλητότητας (VIX) των Fleming, Ostdiek και Whaley (1995). Η συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα του δείκτη εκτιμάται μέσω της διωνυμικής μεθόδου αποτίμησης, με 

δέντρα που προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματική ποσότητα και 

τον συγχρονισμό των προβλεπόμενων μερισμάτων. Στη συνέχεια ελέγχουν την 

ημερήσια μεταβλητότητα του S&P100 δείκτη από το 1984 μέχρι το 1998 

εφαρμόζοντας ARCH μοντέλα, που συλλαμβάνουν το «αποτέλεσμα της αύξησης 

αποδοτικότητας κεφαλαίου» (leverage effect), και πιο συγκεκριμένα την GJR 

επέκταση του Glosten. Τα στοιχεία πιστοποιούν την ύπαρξη αυξημένης 

πληροφόρησης στις αποδόσεις των χρεογράφων που ενδεχομένως να είναι χρήσιμη 

στην εκτίμηση της μεταβλητότητας του δείκτη. Εντούτοις σημειώνεται ότι στην
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περίπτωση που η «διάρκεια» της μεταβλητότητας του δείκτη καταγράφεται υψηλή, τα 

οφέλη από τη αυξημένη πληροφόρηση είναι ελάχιστα. Παρόλα αυτά, οι Blair, Poon 

και Taylor (2001α) προεξοφλώντας το συμπέρασμα του Fleming (1998), ότι οι 

συνεπαγόμενες μεταβλητότητες περιέχουν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την 

πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβλητότητας σε αντίθεση με τις ημερήσιες αποδόσεις, 

επιχειρούν μια εντός του δείγματος ανάλυση με χρήση δικαιωμάτων του S&P100 

δείκτη για το διάστημα 1993-1999. Η εφαρμογή μέσω του ARCH μοντέλου οδηγεί 

στο συμπέρασμα πως οι ημερήσιες αποδόσεις του δείκτη δεν περικλείουν αυξημένη 

πληροφόρηση, εκτός από αυτή που αποκαλύπτεται από τις συνεπαγόμενες 

μεταβλητότητες. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα 

του Fleming (1998). Επιπλέον, ο εκτός του δείγματος έλεγχος αποβαίνει στην 

υπεροχή, ως προς την ικανότητα πρόβλεψης, των συνεπαγομένων μεταβλητοτήτων. 

Ωστόσο οι Taylor και Xu (1997) βεβαιώνουν ότι οι 5 λεπτών foreign exchange (FX) 

αποδόσεις περιλαμβάνουν αυξημένη πληροφόρηση, επιπρόσθετη αυτής που 

αποκαλύπτεται από τα δικαιώματα και άρα συμπεραίνουν την ανωτερότητα των 

αποδόσεων με μεγάλη συχνότητα.

4.2 Εμπειρική σύγκριση BS και GARCH Μοντέλων
Αντικείμενο της σύγχρονης εμπειρικής έρευνας αποτελεί η σύγκριση της 

φόρμουλας των Black-Scholes και των GARCH μοντέλων, συνήθως του 

GARCH (1,1). Το φαινόμενο τα χαμηλού βαθμού GARCH μοντέλα να περιγράφουν 

ικανοποιητικά την μεταβλητότητα της απόδοσης της μετοχής παρατηρείται σε αρκετά 

άρθρα, όπως των Pagan και Schwert (1990). Ο Duan (1995) τονίζει πως το GARCH 

μοντέλο διαθέτει τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Πρώτον, η GARCH τιμή των 

δικαιωμάτων είναι συνάρτηση της αμοιβής (premium) που εμπεδώνεται στο 

υποκείμενο χρεόγραφο. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με το τυπικό 

αποτέλεσμα της αποτίμησης των δικαιωμάτων όπου υποθέτουμε ελεύθερες 

προτιμήσεις. Δεύτερον, η GARCH αποτίμηση των δικαιωμάτων είναι μη 

Μαρκοβιανή6. Στη βιβλιογραφία της αποτίμησης, η αξία του υποκείμενου 

χρεογράφου ακολουθεί συνήθως μια πρόοδο διάδοσης (diffusion) και άρα η τυπική 

προσέγγιση είναι Μαρκοβιανού χαρακτήρα. Τρίτον, καθίσταται εφικτή από τη 

GARCH μέθοδο η ερμηνεία ορισμένων τεκμηριωμένων συστηματικών αποκλίσεων

6 Το μοναδικό Μαρκοβιανό μοντέλο είναι ίο GARCH(0,1) ή το ARCH(l)
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που συσχετίζονται με τη Black-Scholes φόρμουλα. Οι αποκλίσεις αυτές 

περιλαμβάνουν την υποτίμηση των εκτός των χρημάτων (out-of-the-money) 

δικαιωμάτων (Black (1975), Gultekin et al. (1982)), την υποεκτίμηση των 

δικαιωμάτων των οποίων το υποκείμενο χρεόγραφο παρουσιάζει χαμηλή 

μεταβλητότητα (Black και Scholes (1972), Gultekin et al. (1982), Whaley (1982)), 

την υποτίμηση των βραχυπρόθεσμων δικαιωμάτων (Black (1975), Whaley (1989)) 

καθώς και το σχήμα μορφής U της καμπύλης της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας σε 

σχέση με την τιμή εξάσκησης (Rubinstein (1985), Sheikh (1991)). Επιπλέον η 

GARCH μέθοδος υπάγει το Black-Scholes μοντέλο αφού η ομοιοσκεδαστικότητα 

αποτελεί ειδική περίπτωση του GARCH μοντέλου.

Πρόσφατες έρευνες, που στηρίζονται στην ανάλυση των χρονικών σειρών 

των παρατηρήσεων, δεν οδηγούν σε κατηγορηματική υποστήριξη της υπεροχής της 

συνεπαγόμενης μεταβλητότητας, ενώ χορηγούν και στοιχεία υπέρ των μοντέλων με 

χρονικές σειρές. Το άρθρο των Day και Lewis (1992) αντιπαραθέτει το 

πληροφοριακό περιεχόμενο των συνεπαγομένων μεταβλητοτήτων, που εκτιμούνται 

με εφαρμογή του BS μοντέλου που προσαρμόζει τα μερίσματα στον S&P100 δείκτη, 

με τις GARCH και EGARCH μεθόδους των δεσμευμένων μεταβλητοτήτων. Η 

μελέτη γίνεται για τη χρονική περίοδο 1983-1989. Τα εντός του δείγματος 

αποτελέσματα διαγράφουν ότι οι συνεπαγόμενες μεταβλητότητες πράγματι περιέχουν 

αυξημένη πληροφόρηση σε σχέση με τις δεσμευμένες μεταβλητότητες των GARCH 

και EGARCH μοντέλων. Παραδόξως, στοιχεία από την εντός του δείγματος ανάλυση 

αποδεικνύουν ότι και τα GARCH και EGARCH μοντέλα εμφανίζουν αυξημένη 

πληροφόρηση συγκριτικά με την συνεπαγόμενη μεταβλητότητα. Η δικαιολόγηση των 

αποτελεσμάτων αυτών ίσως να μπορεί να στηριχτεί στη διάδοση της εσφαλμένης 

εκτίμησης λόγω της λανθασμένου καθορισμού του μοντέλου και στην επίδραση της 

ημερομηνίας λήξης του συμβολαίου. Επιπλέον, εξετάζεται η εκτός του δείγματος 

ικανότητα πρόβλεψης της μεταβλητότητας από την ex post μεταβλητότητα. Παρόλο 

που οι προβλέψεις δεν εκθέτουν μεροληψία, δεν καθίσταται εφικτή η εξαγωγή 

οριστικών συμπερασμάτων για το πληροφοριακό περιεχόμενο είτε των GARCH είτε 

των συνεπαγομένων μεταβλητοτήτων. Επίσης διατυπώνεται ότι το GARCH μοντέλο 

παρέχει ακριβέστερες προβλέψεις σε παραλληλισμό με το EGARCH. Τα πορίσματα 

αυτά ενδεχομένως να αποκαλύπτουν ή ότι το χρηματιστήριο των ΗΠΑ δεν 

εκμεταλλεύεται όλη τη δημόσια διαθέσιμη πληροφόρηση ή τον λανθασμένο 

καθορισμό του BS μοντέλου που προσαρμόζει και τα μερίσματα, το οποίο
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εφαρμόζεται για την εξαγωγή της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας. Αντιμετωπίζοντας 

κριτικά αυτή τη διερεύνηση μπορεί να ειπωθεί πως η περίκλειση σημαντικού 

πληροφοριακού περιεχομένου από τη συνεπαγόμενη μεταβλητότητα συγκριτικά με 

τα μοντέλα των χρονικών σειρών, ίσως να οφείλεται στην αγνόηση της δομικής 

κατασκευής της μεταβλητότητας από την ARCH εφαρμογή καθώς η διάρκεια της 

απόδοσης δεν ταυτίζεται με τη διάρκεια ζωής του δικαιώματος.

Ακολούθως οι Canina και Figlewski (1993) προσπαθούν να καλύψουν το κενό 

της μελέτης των Day και Lewis (1992). Ασχολούνται με την παλινδρόμηση της 

μεταβλητότητας, για την εναπομείνουσα διάρκεια ζωής του συμβολαίου, ως προς την 

συνεπαγόμενη μεταβλητότητα του S&P100 δείκτη των δικαιωμάτων από το 1983 

μέχρι το 1986. Σε ασυμφωνία με προγενέστερα άρθρα συμπεραίνουν ότι η 

συνεπαγόμενη μεταβλητότητα παρουσιάζει μειωμένο βαθμό ικανότητας πρόβλεψης 

της μελλοντικής μεταβλητότητας, η οποία στην πραγματικότητα οδηγεί σε 

μεροληπτικές προβλέψεις. Αρκετά παραδόξως διαπιστώνουν πως η ιστορική 

μεταβλητότητα υπερέχει των προβλέψεων της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας.

Οι Xu και Taylor (1995) υποστηρίζουν την ανωτερότητα της συνεπαγόμενης 

μεταβλητότητας για τα νομισματικά δικαιώματα που εμπορεύονται στο 

χρηματιστήριο της Φιλαδέλφειας. Ο έλεγχος τους ανακαλύπτει ότι η συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα εξασφαλίζει αυξανόμενη πληροφόρηση συγκριτικά με τον τυπικό 

ARCH προσδιορισμό της δεσμευμένης διακύμανσης που χρησιμοποιεί πληροφόρηση 

βασισμένη μόνο σε παρελθοντικές αποδόσεις, όπως και η μέθοδος της απλής 

πρόβλεψης της ιστορικής μεταβλητότητας.

Ο Jorion (1995) εξετάζει το πληροφοριακό περιεχόμενο και την ικανότητα 

πρόβλεψης της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας για τα εντός των χρημάτων (at-the- 

money) δικαιώματα αγοράς και πώλησης, όπως εξάγονται από την BS φόρμουλα, για 

την ξένη αγορά συναλλάγματος. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουν τις τιμές 

κλεισίματος των νομισματικά futures και των δικαιωμάτων των futures για το 

Γερμανικό μάρκο (DM), το Ιαπωνικό γιεν (JY) και το Σουηδικό φράγκο (SF) από το 

1985 μέχρι το 1992 που εμπορεύονται στο χρηματιστήριο του Σικάγο (CBOE). Η 

διαπίστωσή του καταλήγει στην υπεροχή της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας, που 

υπολογίζεται μέσω της αντιστροφής του BS μοντέλου, σε αντιπαραβολή με τις 

GARCH μεθόδους. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα υπερτερεί των μοντέλων με σειρές ακόμη και στην περίπτωση που τα 

τελευταία ευνοούνται από ex post εκτιμήσεις παραμέτρων. Παρόλα αυτά, επισημαίνει
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πως η συνεπαγόμενη μεταβλητότητα εκθέτει μεροληπτική πρόβλεψη ακόμη και αν 

λάβουμε υπόψη στατιστικά και προβλήματα μέτρησης. Αντίθετα οι Bollerslev, Chou 

και Kroner (1992) επικυρώνουν ότι τα GARCH μοντέλα εξασφαλίζουν ακριβέστερες 

προβλέψεις σε αντιπαράθεση με τις συνεπαγόμενες μεταβλητότητες.

Στη συνέχεια οι Chu και Freund (1996) επιχειρούν να διερευνήσουν υπό ποιες 

συνθήκες η συνεπαγόμενη μεταβλητότητα περιέχει περισσότερες πληροφορίες για 

την μελλοντική μεταβλητότητα σε αντιπαραβολή με την ιστορική μεταβλητότητα. Τα 

πορίσματα τους επιβεβαιώνουν την παραγωγή της ελάχιστης λανθασμένης 

αποτίμησης από την συνεπαγόμενη μεταβλητότητα συγκριτικά με ένα GARCH 

μοντέλο. Η εξέταση τους μεταχειρίζεται ιστορικά στοιχεία για τους S&P500 και 

S&P100 δείκτες κατά τη χρονική περίοδο 1986-1987. Ωστόσο παρατηρούν ότι η 

κατάλληλη μέθοδος πρόβλεψης της μελλοντικής μεταβλητότητας ενδεχομένως να 

συνδέεται με την περίοδο πρόβλεψης και ισχυρίζονται πως η συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα εκθέτει υψηλότερη αστάθεια κοντά στην περίοδο λήξης, οπότε γι’ 

αυτή την περίοδο τείνει να υπερεκτιμά την πραγματική μεταβλητότητα

Στο άρθρο του Duan (1995) γίνεται σύγκριση του GARCH-M(1,1) μοντέλου 

και του BS. Τα δεδομένα που μεταχειρίζονται είναι τα «Ευρωπαϊκού» τύπου 

δικαιώματα αγοράς του S&P100 δείκτη από τις 2 Ιανουάριου 1986 μέχρι τις 15 

Δεκεμβρίου 1989. Για την ανάπτυξη της GARCH μεθόδου αποτίμησης των 

δικαιωμάτων χρησιμοποιείται η υπόθεση της τοπικής ουδετεροποίησης του 

κινδύνου (local risk neutralization), που καθορίζει ότι η δεσμευμένη διακύμανση της 

μιας περιόδου παραμένει σταθερή ως προς τις μεταβολές της ουδέτερης-κινδύνου 

αποτίμησης. Επίσης για τον υπολογισμό των GARCH τιμών των δικαιωμάτων 

εφαρμόζεται η Monte Carlo προσομοίωση. Το τελικό συμπέρασμα είναι πως το 

GARCH εμφανίζεται σαφώς ανώτερο του BS μοντέλου. Επιπρόσθετα, σε 

αντιπαράθεση με το GARCH για το BS μοντέλο παρατηρείται υποτίμηση ή 

υπερεκτίμηση των εκτός των χρημάτων (out-of-the-money) δικαιωμάτων η οποία 

εξαρτάται από το επίπεδο της αρχικής δεσμευμένης μεταβλητότητας. Ακόμη, το BS 

μοντέλο διαρκώς υποεκτιμά τα βαθέως εκτός των χρημάτων (deep-out-of-the-money) 

δικαιώματα. Εφόσον η GARCH πορεία της διακύμανσης είναι γνωστό ότι πολύ 

συχνά δημιουργεί χαμηλής διακύμανσης καταστάσεις, η υποτίμηση από το BS 

αναμένεται να είναι ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Η υποεκτίμηση για τα εκτός των 

χρημάτων (out-of-the-money) σημειώνεται πιο έντονα για τα βραχυπρόθεσμα 

δικαιώματα. Τέλος διακρίνεται και το U-σχήμα της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας
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όταν το BS μοντέλο εφαρμόζεται για να αντιστρέφει τις αγοραίες τιμές των 

εμπορεύσιμων δικαιωμάτων.

Οι Sabbatini και Linton (1998) ερευνούν την πορεία της συνεπαγόμενης 

στοχαστικής μεταβλητότητας του Ελβετικού δείκτη αγοράς (SMI). Για τον 

υπολογισμό της χρησιμοποιούν το GARCH(1,1) μοντέλο και δεδομένα τεσσάρων 

ετών, από το 1992 μέχρι το 1996. Πιο αναλυτικά, διεξάγουν έναν εκτός του δείγματος 

(out-of-sample) έλεγχο για την σύγκριση της GARCH(1,1) και BS μεθόδου. Το 

τελικό συμπέρασμα καταλήγει στην ανωτερότητα του GARCH μοντέλου. Ωστόσο θα 

πρέπει να τονιστεί πως το GARCH διαπιστώνεται να υποτιμά τα δικαιώματα αγοράς 

και πώλησης ενώ το BS να υπερτιμά τα δικαιώματα αγοράς και να υποτιμά τα 

δικαιώματα πώλησης. Η «διάρκεια» (persistence) της συνεπαγόμενης 

μεταβλητότητας, όπως αποτιμείται μέσω του GARCH, παρουσιάζει μεγάλη 

ομοιότητα με την εκτίμηση της μεταβλητότητας με βάση τα ιστορικά στοιχεία. Το 

φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται και από τους Engle και Mustafa (1992), οι οποίοι 

εφαρμόζουν μια συνεπαγόμενη GARCH μέθοδο στον δείκτη S&P500. Η διάρκεια 

των σοκ της μεταβλητότητας, με την χρησιμοποίηση του GARCH, αναφέρεται να 

είναι πανομοιότυπη με την αντίστοιχη εκτιμώμενη από τα ιστορικά δεδομένα.

Οι Heston και Nandi (2000) μελετούν ένα αυτόνομο υπόδειγμα αποτίμησης 

του δικαιώματος, για χρεόγραφο του οποίου η διακύμανση ακολουθεί μια 

GARCH(p,q) διαδικασία που μπορεί να συσχετιστεί με τις αποδόσεις του 

χρεογράφου. Πιο αναλυτικά συγκρίνουν κάποιο GARCH(1,1), που εμφανίζει 

σημαντικές ομοιότητες με τα NGARCH(1,1) και VGARCH(1,1) μοντέλα των Engle 

και Ng (1993), με το ad hoc BS μοντέλο των Dumas, Fleming και Whaley (1998). Η 

ad hoc εκδοχή προσαρμόζει το «χαμόγελο της μεταβλητότητας» καθώς χρησιμοποιεί 

ξεχωριστές συνεπαγόμενες μεταβλητότητες για κάθε δικαίωμα. Εμπειρική ανάλυση 

των δικαιωμάτων στον δείκτη S&P500 αποδεικνύει ότι η εκτός του δείγματος (out-of- 

sample) αποτίμηση του GARCH μοντέλου παρουσιάζει σφάλματα εμφανώς 

χαμηλότερα από την ad hoc BS φόρμουλα. Η GARCH μέθοδος παραμένει ανώτερη 

παρόλο που οι παράμετροί της διατηρούνταν σταθεροί και η μεταβλητότητα της 

φιλτράρεται από τα ιστορικά δεδομένα των τιμών του χρεογράφου ενώ η ad hoc BS 

φόρμουλα εκσυγχρονίζεται κάθε περίοδο. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται καθώς το 

GARCH μοντέλο έχει τις σημαντικές ιδιότητες να συλλαμβάνει ταυτόχρονα και την 

(αρνητική) σχέση της μεταβλητότητας με τις αποδόσεις του δείκτη, που επιτρέπει στο
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μοντέλο να προσαρμόζεται ταχύτατα στις μεταβολές της μεταβλητότητας λόγω 

αλλαγών των αγοραίων επιπέδων, και την εξαρτημένη πορεία της μεταβλητότητας.

Η εργασία των Fofana και Brorsen (2001) αντιπαραθέτει το BS μοντέλο με τη 

GARCH-t μέθοδο, προκειμένου να διερευνήσει πότε η GARCH μέθοδος αποτίμησης 

των δικαιωμάτων με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα παρέχει πιο ακριβής προβλέψεις 

της ανταμοιβής (premia) του δικαιώματος από το BS μοντέλο με συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα. To GARCH μοντέλο με τη δεσμευμένη student-t κατανομή 

χρησιμοποιείται καθώς συλλαμβάνει και την τροποποίηση της μεταβλητότητας με το 

χρόνο και την υπερβολική κύρτωση. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, αρχικά 

εκτιμούνται οι συνεπαγόμενες μεταβλητότητες από τη GARCH μέθοδο και εν 

συνεχεία από τη BS φόρμουλα. Οι εκτιμώμενες συνεπαγόμενες μεταβλητότητες 

χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της ανταμοιβής των δικαιωμάτων. Για τη 

σύγκριση των δυο μοντέλων κατασκευάζεται ένα τεστ εκτός του δείγματος και η 

σύγκριση πραγματοποιείται μέσω των ελάχιστων τετραγωνικών σφαλμάτων (MSE). 

Τα αποτελέσματα διαγράφουν πως το GARCH μοντέλο με τη συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα παρέχει περισσότερο ακριβής εκτίμηση της ανταμοιβής των 

δικαιωμάτων σε σχέση με τη BS φόρμουλα για περίοδο λήξης του συμβολαίου από 

έξι έως δεκαέξι ημέρες. Για περίοδο λήξης από είκοσι μέχρι πενήντα ημέρες το 

αντίστροφο φαινόμενο σημειώνεται. Άρα κανένα μοντέλο δεν είναι κυρίαρχο του 

άλλου.

Σε αντίθεση με την παραπάνω μελέτη, οι Hauksson και Rachev ( 2001) 

διαπιστώνουν την υποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς από το BS μοντέλο σε 

αντιπαράθεση με το GARCH-κανονικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, το πόρισμά τους 

αναφέρει υψηλότερες BS τιμές σε σχέση με τις GARCH-σταθερές τιμές για τα 

δικαιώματα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά αυτή 

είναι αύξουσα συνάρτηση του χρόνου λήξης του συμβολαίου (time to maturity).

Οι Duan και Zhang (2001) εξετάζουν πόσο ακριβής είναι η τιμολόγηση των 

δικαιωμάτων στον δείκτη Hang Seng εφαρμόζοντας την GARCH προσέγγιση. Πιο 

συγκεκριμένα, ερευνούν την εμπειρική προσαρμογή του μη-γραμμικού ασύμμετρου 

GARCH μοντέλου (NGARCH) των Engle και Ng (1993). Αυτή η μορφή του 

GARCH χρησιμοποιείται καθώς συλλαμβάνει το «leverage effect». Άλλα μοντέλα 

που υπάγουν το «leverage effect» είναι το EG ARCH του Nelson (1990) όπως και το 

GJR-GARCH του Glosten et al.(1993). Σύμφωνα με τους Engle και Ng (1993) η 

GJR-GARCH μέθοδος παρουσιάζει την ακριβέστερη προσαρμογή αλλά ο Duan
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(1997) συμπεραίνει πως το NGARCH είναι προτιμότερο. Όπως τονίζεται και στη 

μελέτη του Duan (1995) η BS φόρμουλα αποτελεί ειδική περίπτωση του GARCH 

μοντέλου. Άρα λογικά τα GARCH είναι ανώτερα της BS μεθόδου. Η καλύτερη αυτή 

επίδοση πιθανόν να οφείλεται στην εντός του δείγματος (in-sample) υπεραπόδοση. 

Επομένως, η εκτός του δείγματος ανάλυση προσφέρει ένα πιο αξιόπιστο τρόπο 

καθορισμού του καλύτερου μοντέλου. Η συγκριτική βάση για τη GARCH μέθοδο 

αποτελείται από δυο ad hoc εκδοχές της BS μεθόδου. Η πρώτη παραλλαγή επιτρέπει 

στη μεταβλητότητα να εκσυγχρονίζεται ανακαλώντας την «καλύτερη» τιμή της από 

τις εκτός του δείγματος τιμές του δικαιώματος. Η δεύτερη επιτρέπει στο BS μοντέλο 

να χρησιμοποιεί διαφορετικές μεταβλητότητες για διαφορετικούς συνδυασμούς 

moneyness7 και περιόδου λήξης του συμβολαίου, δηλαδή προσαρμόζει το «χαμόγελο 

της μεταβλητότητας» Η σχετική αντιπαράθεση των μεθόδων γίνεται μέσω του 

ln(MSEcARCH / MSEbs)· Τα εμπειρικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το GARCH 

αδιαμφισβήτητα είναι κυρίαρχο και των δύο ad hoc BS μοντέλων, τόσο για εντός 

δείγματος όσο και για εκτός δείγματος παρατηρήσεις.

Οι Lehar, Scheicher και Schittenkopf (2002) επίσης καταλήγουν στην 

καλύτερη απόδοση της GARCH μεθόδου συγκριτικά με το BS μοντέλο. Στο άρθρο 

τους χρησιμοποιούν ενδιάμεσες (intraday) ημερήσιες τιμές από το 1993 εώς το 1997. 

Γενικά, αναφέρεται μια σπουδαία συνολική βελτίωση στην αποτίμηση με τη 

χρησιμοποίηση του GARCH μοντέλου.

Στην εργασία μας σε συνάφεια με τις παραπάνω έρευνες θα μελετήσουμε την 

απόδοση του BS με ιστορική και συνεπαγόμενη μεταβλητότητα και των GARCH 

μοντέλων. Πιο συγκεκριμένα, η σύγκριση θα γίνει ως προς το EGARCH(1,1) 

μοντέλο στηριζόμενοι κυρίως στη μεθοδολογία των Fofana και Brorsen (2001) και 

Duan και Zhang (2001).

7 Ο όρος moneyness ορίζεται ως η (τρέχουσα τιμή /τιμή εξάσκησης) -1 ή (F/T) 1
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5. Εμπειρική Ανάλυση

5.1 Δεδομένα
Το δείγμα μας περιλαμβάνει ημερήσια δεδομένα από τις συναλλαγές των 

«Ευρωπαϊκού» τύπου δικαιωμάτων δίχως μερίσματα στο δείκτη FTSE 100, που 

εμπορεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

και Δικαιωμάτων Προαίρεσης του Λονδίνου (London International Futures and 

Options Exchange (LIFFE)).Ta αρχεία των δεδομένων περικλείουν το ύψος του 

δείκτη, την τιμή εξάσκησης, την ημερομηνία λήξης, την τιμή κλεισίματος του 

συμβολαίου, την μεταβλητότητα και τον αριθμό των συμβολαίων που διακινήθηκαν 

την συγκεκριμένη ημέρα. Οι παρατηρήσεις μας αναφέρονται στο χρονικό διάστημα 

από 1 Ιανουάριου 2001 μέχρι 31 Ιανουάριου 2002. Τα δεδομένα μας αποτελούνται 

από 388 συμβόλαια των δικαιωμάτων αγοράς. Αξίζει τα σημειώσουμε την χαμηλή 

εμπορευσιμότητα ορισμένων μηνών και ειδικά του Σεπτεμβρίου, λόγω και των 

γνωστών γεγονότων της 11 Σεπτεμβρίου. Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου το 

αποκτήσαμε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδέσμου Βρετανικών 

τραπεζών.8

Από τα συμβόλαια των δικαιωμάτων που διαπραγματεύονται καθημερινά 

επιλέγουμε μόνο αυτά που ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια ώστε να αποφύγουμε 

συστηματικά σφάλματα δείγματος λόγω ρευστότητας. Πρώτον, διαλέγουμε 

δικαιώματα αγοράς των οποίων η εμπορεύσιμη ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση με 

100 συμβόλαια, σε συμφωνία και με τους Noh, Engle και Kane (1993) και Day και 

Lewis (1992). Δεύτερον, όσον αφορά την moneyness9^ συντριπτική πλειοψηφία των 

ερευνών επιλέγουν συμβόλαια με moneyness εντός του διαστήματος [-0.1,0.1] 

(Lehar, Scheicher και Schittenkopf (2002), Duan και Zhang (2001), Heston και Nandi 

(2000), Dumas, Fleming και Whaley (1998) και Xu και Taylor (1995)). Εμείς 

εξειδικεύουμε το δείγμα μας ακόμη περισσότερο και εκλέγουμε δικαιώματα αγοράς 

με moneyness εντός του διαστήματος [-0.025,0.025], δηλαδή τα εντός των χρημάτων 

(at-the-money) δικαιώματα σύμφωνα και με την ορολογία των Duan και Zhang 

(2001). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο που να ικανοποιεί την 

παραπάνω προϋπόθεση, επιλέγεται αυτό με την κοντινότερη τιμή εξάσκησης με το

8 Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: www.bba.org.uk/public/libor/41614/5036
9 Υπενθυμίζεται ότι με τον όρο moneyness για τα call options αναφερόμαστε στην σχέση (τιμή του 
δείκτη - τιμή εξάσκησης)/τιμή εξάσκησης.
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ύψος του δείκτη ενώ συγχρόνως πρέπει να βρίσκεται και εντός των ορίων [0.1,0.1]. 

Διαφορετικά δεν εκλέγουμε κανένα συμβόλαιο. Τρίτον, η ημερομηνία λήξης των 

συμβολαίων ποικίλει από 30 έως 62 ημέρες. Το διάστημα αυτό είναι συμβατό με 

πολλές μελέτες (Lehar, Scheicher και Schittenkopf (2002), Duan και Zhang (2001), 

Heston και Nandi (2000), Dumas, Fleming και Whaley (1998), Xu και Taylor 

(1995)). Τέλος σε ομοφωνία με τους Day και Lewis (1992) χρησιμοποιούμε τις τιμές 

κλεισίματος των δικαιωμάτων αποφεύγοντας έτσι το πρόβλημα το επίπεδο του 

δείκτη να περιέχει κάποιο βαθμό παλαιότητας.

Στο σχήμα 1 φαίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των Log διαφορών των 

τιμών κλεισίματος του δείκτη πολλαπλασιασμένες επί το ΙΟ10. Η λοξότητα και η 

κύρτωση για τη σειρά μας SSS λαμβάνουν τιμές -0.36040 και 3.693931 ενώ οι 

αντίστοιχες τιμές για την κανονική κατανομή είναι 0 και 3 αντίστοιχα. Το στατιστικό 

τεστ Jarque-Bera ελέγχει εάν η σειρά μας ακολουθεί την κανονική κατανομή. Κάτω 

από την μηδενική υπόθεση της κανονικής κατανομής το Jarque-Bera στατιστικό 

ακολουθεί την X2 κατανομή με 2 βαθμούς ελευθερίας. Στην περίπτωση μας, η 

πιθανότητα του στατιστικού Jarque-Bera ισούται με 0.073080. Άρα για στάθμη 

σημαντικότητας α=0.1 > 0.073080 απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της κανονικής 

κατανομής. Όμως για επίπεδο σημαντικότητας α=0.05 ή α=0.025 ή α-0.010 ή 

α=0.005 η μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή και η σειρά μας ακολουθεί την 

κανονική κατανομή.

Σχήμα 1

Series :SSS 
Sample 2 259 
Observations 258

Mean -0.007413
Median -0.011501
Maximum 0327142
Minimum -0.449273
Std. Dev. 0.124904
Skewness -0.036040
Kurtosis 3.693931

J arque-Bera 5232414
Probability 0.073080

10 Πιο συγκεκριμένα τα στατιστικά υπολογίζονται για τη σειρά (Log((pt)/(pt.ι)))* 10
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5.2 Μεθοδολογία
Προκειμένου να εξετάσουμε την ικανότητα της GARCH μεθόδου, του BS με 

ιστορική μεταβλητότητα και του BS με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα, διεξάγουμε 

ένα εκτός του δείγματος (out-of-sample) έλεγχο πρόβλεψης. Όσον αφορά το GARCH 

μοντέλο, επιλέγουμε το EGARCH(1,1) του Nelson (1990) παρόμοια με τους και Day 

και Lewis (1992) καθώς το EGARCH( 1,1) είναι παραπλήσιο του NGARCH( 1,1) των 

Engle και Ng (1993) που εφαρμόζεται από τους Duan και Zhang (2001). 

Επιπρόσθετα και οι Heston και Nandi (2000) χρησιμοποιούν κάποιο μοντέλο 

παρόμοιο του NGARCH(1,1). Η επιλογή του EGARCH(1,1) γίνεται διότι 

συλλαμβάνει το «leverage effect». Η εκτίμηση του EGARCH(1,1) μοντέλου γίνεται 

με τη βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος EViews.Ta αποτελέσματα 

φαίνονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

Dependent Variable: SSS 

Method: ML - ARCH 

Sample(adjusted): 2 259

Included observations: 258 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 23 iterations 

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

c -0.018255 0.006806 -2.682254 0.0073

Variance Equation

c -0.071843 0.063954 -1.123359 0.2613

|RES|/SQR[GARCH](1) 0.065026 0.032150 2.022612 0.0431

RES/SQR[GARCH](1) -0.185518 0.044623 -4.157451 0.0000

EGARCH(I) 0.994159 0.012666 78.49007 0.0000

R-squared -0.007564 Mean dependent var -0.007413

Adjusted R-squared -0.023494 S.D. dependent var 0.124904

S.E. of regression 0.126363 Akaike info criterion -1.446939

Sum squared resid 4.039777 Schwarz criterion -1.378084

Log likelihood 191.6552 Durbin-Watson stat 1.782416
-
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Ο πρώτος συντελεστής c αναφέρεταν στην εξίσωση του μέσου ενώ η Variance 

Equation αφορά την δεσμευμένη διακύμανση και μας παρέχει τους συντελεστές της 

καθώς και τα τυπικά σφάλματα, τα ζ-στατικά και τις ρ-τιμές τους. Σύμφωνα με τον 

πίνακα 1 οι συντελεστές του EGARCH(1,1) μοντέλου είναι α=0.065026, 

β—0.185518 και γ=0.994159. Ο συντελεστής ασυμμετρίας γ έχει τιμή πολύ κοντά 

στην μονάδα και είναι στατιστικά σημαντικός καθώς η ρ-τιμή του είναι μικρότερη 

του 0.05. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την ύπαρξη του φαινομένου της 

ασυμμετρίας. Επιπλέον και οι συντελεστές α και β είναι στατιστικά σημαντικοί. Το 

τελευταίο πλαίσιο του πίνακα 2 εκθέτει τα στατιστικά για μοντέλα δίχως ARCH.

Για την σύγκριση των τριών μοντέλων εισάγουμε την σταθμισμένη11 ιστορική 

μεταβλητότητα, την σταθμισμένη συνεπαγόμενη μεταβλητότητα καθώς και την 

δεσμευμένη μεταβλητότητα της EGARCH(1,1) μεθόδου της προηγούμενης ημέρας 

στον τύπο του BS μοντέλου και λαμβάνουμε τις εκτιμώμενες τιμές του συμβολαίου 

με βάση το αντίστοιχο μοντέλο, για την τωρινή ημέρα. Στη συνέχεια τις εκτιμώμενες 

αυτές τιμές τις συγκρίνουμε με τις πραγματικές τιμές. Τα τετραγωνικά σφάλματα 

(SE) εφαρμόζονται για την μέτρηση της ικανότητας πρόβλεψης των τριών μοντέλων. 

Τα τετραγωνικά σφάλματα ορίζονται ως εξής:

SE = (ρ-ρ)2

όπου ρ είναι η πραγματική τιμή κλεισίματος του δικαιώματος αγοράς και ρ η 

εκτιμώμενη τιμή με βάση το μοντέλο. Ουσιαστικά το μοντέλο με τα χαμηλότερα 

τετραγωνικά σφάλματα είναι και το καλύτερο. Για μια ολοκληρωμένη διερεύνηση, με 

τη χρήση του οικονομετρικού προγράμματος ΕViews, διεξάγουμε ανά δυο για τα τρία 

μοντέλα τον έλεγχο της υπόθεσης ότι ο μέσος τους είναι ίσος. Η μεθοδολογία αυτή, 

του υπολογισμού των τετραγωνικών σφαλμάτων, παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία με 

την αντίστοιχη των Fofana και Brorsen (2001).

Εναλλακτικά, ακολουθώντας την μέθοδο των Duan και Zhang12 (2001) η 

σύγκριση των τριών μοντέλων γίνεται με τον υπολογισμό των 

Ln(EGARCH(l,l) 8Ε)/(Ιστορικά SE)), Ln(EGARCH(l,l) 8Ε)/(Συνεπαγόμενα SE)) 

και Εη((Συνεπαγόμενη 8Ε)/(Ιστορική SE)), όπου EGARCH(1,1) SE είναι τα

11 Η στάθμιση των call options με τις διαφορετικές τιμές εξάσκησης που εμπορεύονται την ίδια ημέρα 
γίνεται με βάση τον αριθμό των συμβολαίων που διακινήθηκαν.
12 Ακολουθούμε την μεθοδολογία τόσο των Fofana και Brorsen (2001) όσο και των Duan Zhang 
(2001) μόνο σε ότι αφορά την σύγκριση των τριών μοντέλων, δηλαδή με τον υπολογισμό των 
τετραγωνικών σφαλμάτων και των Ln λόγων αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι δεν εφαρμόζουμε την 
μεθοδολογία τους για τον υπολογισμό του EGARCH( 1,1) μοντέλου.
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τετραγωνικά σφάλματα του EGARCH(1,1) μοντέλου, Ιστορικά SE είναι τα 

τετραγωνικά σφάλματα του BS μοντέλου με ιστορική μεταβλητότητα και 

Συνεπαγόμενα SE είναι τα τετραγωνικά σφάλματα του BS μοντέλου με 

συνεπαγόμενη μεταβλητότητα. Οι θετικές τιμές για τους Ln λόγους π.χ. για τον 

Ln(EGARCH( 1,1) 5Ε)/(Συνεπαγόμενα SE)) σημαίνει ότι το μοντέλο με 

συνεπαγόμενη μεταβλητότητα είναι ανώτερο του EGARCH( 1,1) ενώ οι αρνητικές το 

αντίθετο. Στη συνέχεια, προκειμένου να αποκτήσουμε μια πιο εμπεριστατωμένη 

ανάλυση, για τους τρεις αυτούς Ln λόγους ελέγχουμε εάν οι μέσοι τους είναι 

διάφοροι του μηδενός. Στην περίπτωση που κάποιος μέσος ισούται με μηδέν τότε τα 

δύο μοντέλα, στα οποία αναφέρεται ο μέσος, είναι ουσιαστικά ισοδύναμα.

5.3 Αποτελέσματα
Ξεκινάμε αρχικά με την μεθοδολογία των Fofana και Brorsen (2001) και 

υπολογίζουμε για κάθε ημέρα τα τετραγωνικά σφάλματα και των τριών μοντέλων. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 2 στο παράρτημα.

Για μια συγκεκριμένη ημέρα μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια 

παρατηρήσεις καθώς καθίσταται εφικτό να διαπραγματεύονται περισσότερα από ένα 

εντός των χρημάτων (at-the-money) συμβόλαια. Το πόρισμα είναι ότι τα τετραγωνικά 

σφάλματα του EGARCH(1,1) μοντέλου είναι σαφώς υψηλότερα των άλλων δύο 

μοντέλων ενώ το ιστορικό και το μοντέλο με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα φαίνεται 

να είναι παραπλήσια. Με τη βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος EViews 

εξετάζουμε κατά πόσο οι μέσοι των τριών μοντέλων ανά δύο είναι ίσοι.

Πίνακας 3

Test for Equality of Means Between Series
Sample: 1 390
Included observations: 390

Method df Value Probability

t-test 766 21.88841 0.0000
Anova F-statistic (1,766) 479.1023 0.0000

Analysis of Variance

Source of Variation df SumofSq. Mean Sq.
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Πίνακας 3
(συνέχεια)

Between 1 6.21 E+09 6.21 E+09
Within 766 9.92E+09 12953674

Total 767 1.61E+10 21028226

Category Statistics

Variable Count Mean Std. Dev.
Std. Err. 
of Mean

EGARCHSE 384 6031.989 5059.687 258.2011
HISTORICALSE 384 346.6019 554.0003 28.27121

All 768 3189.295 4585.654 165.4705

Στον πίνακα 3 συγκρίνουμε τους μέσους των τετραγωνικών σφαλμάτων του 

EGARCH(1,1) και του μοντέλου με ιστορική μεταβλητότητα. Τόσο το t-τεστ όσο και 

το F-στατιστικό εκθέτουν μηδενική πιθανότητα. Αυτό σημαίνει ότι η μηδενική 

υπόθεση της ισότητας των μέσων απορρίπτεται σε οποιαδήποτε στάθμη 

σημαντικότητας π.χ. σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05 καθώς 0<0.05. 

Συμπεραίνουμε ότι το μοντέλο με ιστορική μεταβλητότητα είναι ανώτερο του 

EGARCH(1,1). Στον πίνακα 4 αντιπαραθέτουμε τους μέσους του EGARCH(1,1) και 

της μεθόδου με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα.

Πίνακας 4

Test for Equality of Means Between Series
Sample: 1 390
Included observations: 390

Method df Value Probability

t-test 766 20.95337 0.0000
Anova F-statistic (1,766) 439.0436 0.0000

Analysis of Variance

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 1 6.00E+09 6.00E+09
Within 766 1.05E+10 13666355

Total 767 1.65E+10 21471387
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Πίνακας 4
(συνέχεια)

Category Statistics

Variable Count Mean Std. Dev.
Std. Err. 
of Mean

EGARCHSE 384 6031.989 5059.687 258.2011
IMPLIEDSE 384 441.7601 1316.161 67.16505

All 768 3236.874 4633.723 167.2051

Όπως διακρίνουμε από τον πίνακα 4 το t-τεστ και το F-στατιστικό εμφανίζουν 

πιθανότητα ίση με μηδέν. Αρα η υπόθεση της ισότητας των δύο μέσων απορρίπτεται 

σε οποιαδήποτε στάθμη σημαντικότητας. Επομένως το μοντέλο με συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα είναι σαφώς καλύτερο του EGARCH(1,1). Τέλος στον πίνακα 5 

συγκρίνουμε τους μέσους των μοντέλων με ιστορική και συνεπαγόμενη 

μεταβλητότητα αντίστοιχα.

Πίνακας 5

Test for Equality of Means Between Series
Sample: 1 390
Included observations: 390

Method df Value Probability

t-test 766 1.305816 0.1920
Anova F-statistic (1, 766) 1.705156 0.1920

Analysis of Variance

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 1 1738574. 1738574.
Within 766 7.81 E+08 1019598.

Total 767 7.83E+08 1020535.

Category Statistics

Variable Count Mean Std. Dev.
Std. Err. 
of Mean

HISTORICALSE 384 346.6019 554.0003 28.27121
IMPLIEDSE 384 441.7601 1316.161 67.16505

All 768 394.1810 1010.215 36.45301

Από τον πίνακα 5 παρατηρούμε ότι στην περίπτωση αυτή η πιθανότητα του t- 

τεστ αλλά και του F-στατιστικού είναι διάφορες του μηδενός και ίσες με 0.1920.
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Αυτό σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση της ισότητας των μέσων του BS μοντέλου με 

ιστορική μεταβλητότητα και της BS μεθόδου με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα 

γίνεται αποδεκτή για οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας, αφού ακόμη και για 

επίπεδο α=0.1 ισχύει 0.1920>0.1. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δύο 

μοντέλα είναι ουσιαστικά ισοδύναμα.

Στα ίδια αποτελέσματα καταλήγουμε ακολουθώντας και την μεθοδολογία των 

Duan και Zhang (2001).Από τον πίνακα 2 του παραρτήματος μπορεί κάποιος να 

υπολογίσει εύκολα τους λόγους Ln(EGARCH(l,l) δΕ)/(Συνεπαγόμενα SE)), 

Ln(EGARCH(l,l) δΕ)/(Ιστορικά SE)) και Εη((Συνεπαγόμενη δΕ)/(Ιστορική SE)). 

Τα τελικά στατιστικά για τα Ln(EGARCH(l,l) δΕ)/(Συνεπαγόμενα SE)), 

Ln(EGARCH(l,l) δΕ)/(Ιστορικά SE)) και Εη((Συνεπαγόμενη δΕ)/(Ιστορική SE)) 

διαγράφονται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6

Ln((EGARCH(1,1) SE)/ Ln((EGARCH(1,1 )SE)/ 1_η((Συνεπαγόμενα SE)/

(Συνεπαγόμενα SE)) (Ιστορικά SE)) (Ιστορικά SE))

Min -1,337768364 -1,799277979 -8,402677141

Max 13,49187069 12,67032069 9,384295137

MEAN 4,056171935 3,83937538 -0,216796555

S.D. 2,449677024 1,863823681 2,963479305

ZTEST 0 0 0,924151124

Στον πίνακα 6 αναφέρονται για κάθε ένα από τους Ln λόγους η ελάχιστη και 

μέγιστη τιμή, ο μέσος, η τυπική απόκλιση και ο ζ-έλεγχος. Το ζ-τεστ χρησιμεύει στον 

έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης ότι ο μέσος του Ln λόγου ισούται με μηδέν. Πιο 

συγκεκριμένα, το ζ-τεστ αποδίδει το ελάχιστο επίπεδο σημαντικότητας για το οποίο 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Για το Ln(EGARCH(l,l) δΕ)/(Συνεπαγόμενα 

SE)) ο ζ-έλεγχος λαμβάνει την τιμή μηδέν. Άρα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται 

για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας που είναι μεγαλύτερα της ζ τιμής που ισούται με 

μηδέν. Δηλαδή η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για κάθε στάθμη σημαντικότητας. 

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα δύο μοντέλα δεν είναι ισοδύναμα. Επιπρόσθετα η 

διερεύνηση που έγινε για τους λόγους Ln(EGARCH(l,l) δΕ)/(Συνεπαγόμενα SE)) 

απέδειξε ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία λαμβάνει θετικές τιμές (αυτό 

διαπιστώνεται και από τον μέσο που ισούται με 4.056171935 και την τυπική
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απόκλιση που λαμβάνει τιμή 2.449677024). Το τελικό εξαγόμενο λοιπόν αποβαίνει 

στην ανωτερότητα του BS μοντέλου με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα έναντι του 

EGARCH(1,1). Ακριβώς ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν και για την περίπτωση του 

λόγου Ln(EGARCH( 1,1) 8Ε)/(Ιστορικά SE)), όπου τελικά το BS μοντέλο με 

ιστορική μεταβλητότητα διαγράφεται καλύτερο του EGARCH(1,1). Τα πορίσματα 

μεταβάλλονται για τον τελευταίο λόγο Εη((Συνεπαγόμενη 5Ε)/(Ιστορική SE)). Εδώ η 

μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί καθώς όλα τα επίπεδα σημαντικότητας 

(α=0.1, α=0.05, α=0.025, α=0.010 και α=0.005) είναι μικρότερα. Επομένως το BS 

μοντέλου με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα καθίσταται ουσιαστικά ισότιμο τη BS 

μεθόδου με ιστορική μεταβλητότητα.
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6. Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα
Η εργασία αυτή ασχολείται με τις μεθόδους αποτίμησης των Δικαιωμάτων 

Προαίρεσης (Options) εστιάζοντας κυρίως στην φόρμουλα των Black-Scholes και 

στα GARCH μοντέλα.

Στο θεωρητικό τμήμα της διπλωματικής υπάρχει εκτενής αναφορά στην 

Black-Scholes μέθοδο αποτίμησης καθώς και στις υποθέσεις που γίνονται από το 

μοντέλο αυτό. Βασική εικασία αποτελεί το γεγονός ότι οι αποδόσεις του χρεογράφου 

ακολουθούν την Λογαριθμική-Κανονική κατανομή. Από την διαφορική εξίσωση των 

Black-Scholes, της οποίας κύρια ιδιότητα είναι η αδιάφορη ως προς τον κίνδυνο 

αποτίμηση (risk-neutral valuation), προκύπτουν οι αναμενόμενες θεωρητικές αξίες 

των «Ευρωπαϊκών» δικαιωμάτων .

Εν συνεχεία εκθέτουμε τα εναλλακτικά των Black-Scholes μοντέλα. Όπως 

τονίζεται και στο άρθρο του Duan (2001) υπάρχει ομοφωνία μεταξύ ακαδημαϊκών 

και πρακτικών ότι η μέθοδος αποτίμησης των Black-Scholes παρουσιάζει δυο είδη 

συστηματικών σφαλμάτων: το «χαμόγελο της μεταβλητότητας» (volatility

smile/smirk) και τη δομική κατασκευή των συνεπαγόμενων μεταβλητοτήτων (term 

structure of implied volatilities). Έτσι εισηγούνται μέθοδοι όπου η μεταβλητότητα ή 

το επιτόκιο είναι γνωστές συναρτήσεις του χρόνου από τους Merton (1973) και Amin 

και Jarrow (1992)), μοντέλα με τυχαία άλματα (jump-diffusion process) των 

Bates(1991), Madan και Chang (1996) και Merton (1976), μέθοδοι με σταθερή 

ελαστικότητα της διακύμανσης (constant elasticity of variance) των Cox και Ross 

(1976), MacBeth και Merville (1980), Emmanuel και MacBeth (1982) και Cox και 

Rubinstein (1985), το σύνθετο μοντέλο από τον Geske(1979), τη μέθοδο με την τιμή 

της μετοχής να ακολουθεί μια μετατοπισμένη κατανομή από τον Rubinstein (1983) 

και τα Μαρκοβιανά μοντέλα των Rubinstein(1994) και Ait-Sahalia και Lo (1996).

Μια μεγάλη οικογένεια μεθόδων, μεταγενέστερων της Black-Scholes, 

αποτελούν τα μοντέλα με στοχαστική μεταβλητότητα. Πολλές έρευνες (Fama (1965), 

Mandelbrot (1966)) αποδεικνύουν ότι η απόδοση του χρεογράφου επιδεικνύει και 

οριακές κατανομές με παχύτερες ουρές (σχετικά με τις ουρές της Λογαριθμικής- 

Κανονικής κατανομής) και συγκρότηση σε σχήμα τσαμπιού (bunch) της 

μεταβλητότητας. Αυτά είναι στοιχεία που αποδεικνύουν και ότι η μεταβλητότητα 

είναι στοχαστική. Οι μέθοδοι με στοχαστική μεταβλητότητα διακρίνονται σε δυο 

τύπους: 1)Τα μοντέλα με τη στοχαστική μεταβλητότητα να αναφέρεται σε συνεχή
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χρόνο των Scott (1987), Heston (1993a), Hull και White (1987) και Stein και Stein 

(1991) και 2)Μοντέλα με διακριτού χρόνου γενικευμένη αυτοπαλίνδρομη 

ετεροσκεδαστικότητα, που είναι ευρέως γνωστά ως GARCH μοντέλα.

Τα GARCH (Generalized autoregressive Conditional Heteroskedastic) 

μοντέλα χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα για την ερμηνεία των εμπειρικών 

οικονομικών δεδομένων. Όπως υποστηρίζουν και οι Pagan (1995) και Bollerslev et 

al. (1994), πολλές οικονομικές χρονικές σειρές εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά 

όπως το ονομαζόμενο «αποτέλεσμα της αύξησης αποδοτικότητας κεφαλαίου» 

(leverage effect) καθώς και την απόρριψη της κανονικότητας έναντι κάποιων 

κατανομών με παχύτερες ουρές. Τα φαινόμενα αυτά καθιστούν τα GARCH μοντέλα 

καταλληλότερα για την εφαρμογή οικονομικών παρατηρήσεων. Οι GARCH μέθοδοι 

περιλαμβάνουν το GARCH (p,q) μοντέλο του Bollerslev (1986), που επέκτεινε και 

γενίκευσε την αρχική εργασία του Engle (1982), το IGARCH μοντέλο των Engle και 

Bollerslev(1986), το FIGARCH (p,d,q) που προτάθηκε από τους Bailie, Bollerslev 

και Mikkelsen (1993). Επιπρόσθετα έχουμε την EGARCH μέθοδο του Nelson (1991), 

το QGARCH μοντέλο των Sentana (1991) και Engle (1990) και το TGARCH του 

Zakoian (1994), τα οποία επιτρέπουν την ύπαρξη της ασυμμετρίας. Τέλος 

σημειώνουμε το AGARCH μοντέλο του Hentschel (1994) καθώς και το ARCH-M 

μοντέλο των Engle, Lilien και Robins (1987).

Στο εμπειρικό τμήμα της εργασίας μας εξετάζουμε την απόδοση τριών 

μοντέλων αποτίμησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options). Πιο αναλυτικά, 

συγκρίνουμε το EGARCH(1,1) μοντέλο, το Black-Scholes με ιστορική 

μεταβλητότητα και το Black-Scholes με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα. Οι τρεις 

μέθοδοι ελέγχονται με την χρησιμοποίηση των τιμών κλεισίματος (end of the day) 

των συμβολαίων στον δείκτη FTSE100. Εφαρμόζοντας την σταθμισμένη ιστορική 

μεταβλητότητα, την σταθμισμένη συνεπαγόμενη μεταβλητότητα και την δεσμευμένη 

μεταβλητότητα του EGARCH(1,1) μοντέλου στην φόρμουλα των Black-Scholes 

λαμβάνουμε τις εκτιμώμενες τιμές των συμβολαίων για τα αντίστοιχα μοντέλα. Τις 

εκτιμώμενες αυτές τιμές τις συγκρίνουμε με την πραγματική τιμή κλεισίματος του 

συμβολαίου και υπολογίζουμε τα τετραγωνικά σφάλματα (SE). Η διερεύνηση της 

επίδοσης των τριών μοντέλων γίνεται με την μελέτη των τετραγωνικών σφαλμάτων. 

Ακολουθούμε δύο πορείες, εκ των οποίων η πρώτη ταυτίζεται με την ανάλογη των 

Fofana και Brorsen (2001). Τα αποτελέσματα διαγράφουν την ισοδυναμία του Black- 

Scholes με ιστορική μεταβλητότητα και του Black-Scholes με συνεπαγόμενη
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μεταβλητότητα ενώ το EGARCH(1,1) εκθέτει την χειρότερη απόδοση από τα τρία 

μοντέλα. Μιμούμενοι την δεύτερη μεθοδολογία που ουσιαστικά ευθυγραμμίζεται με 

αυτή των Duan και Zhang (2001) οδηγούμαστε σε παρόμοια συμπεράσματα. Και με 

τον δεύτερο αυτό τρόπο το EGARCH(1,1) κατέχει την τελευταία θέση, ως προς την 

απόδοση, σε αντιπαράθεση με τις άλλα δύο μοντέλα ενώ και πάλι καταλήγουμε στην 

ισοτιμία του Black-Scholes με ιστορική μεταβλητότητα και του Black-Scholes με 

συνεπαγόμενη μεταβλητότητα. Επομένως τα εξαγόμενα και των δύο μεθοδολογιών 

βρίσκονται σε απόλυτη ομοφωνία.

Τα εμπειρικά μας αποτελέσματα συμφωνούν με ορισμένες μελέτες ενώ 

έρχονται σε αντίθεση με κάποιες άλλες. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την 

αντιπαραβολή του BS με ιστορική και του BS με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα, η 

ανωτερότητα της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας υποστηρίζεται στα άρθρα των 

Latane και Rendleman (1976),Chiras και Manaster (1978), Scott και Tucker (1989) 

και Hauser και Liu (1992). Η κριτική που ασκείται από τον Fleming (1998) για τις 

παραπάνω θεωρίες εστιάζεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης ενός σχετικά μικρού 

εύρους δεδομένων και στη μελέτη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος, λόγω έλλειψης 

αρκετών χρονολογικών παρατηρήσεων. Επιπλέον η ανωτερότητα της συνεπαγόμενης 

μεταβλητότητας έναντι της ιστορικής μεταβλητότητας τονίζεται και από τους Harvey 

και Whaley (1992). Ωστόσο οι Canina και Figlewski (1993), σε ασυμφωνία με τις 

προηγούμενες έρευνες, διαπιστώνουν πως η ιστορική μεταβλητότητα υπερέχει των 

προβλέψεων της συνεπαγόμενης μεταβλητότητας.

Σχετικά με την αντιπαράθεση των GARCH μοντέλων με την BS μέθοδο με 

συνεπαγόμενη μεταβλητότητα τα αποτελέσματά μας ταυτίζονται με τα ανάλογα των 

Xu και Taylor (1995), Jorion (1995), Chu και Freund (1996) και Zhou (2002) που 

επιβεβαιώνουν την παραγωγή της ελάχιστης λανθασμένης αποτίμησης από την 

συνεπαγόμενη μεταβλητότητα συγκριτικά με ένα GARCH μοντέλο. Αντίθετα οι 

Bollerslev, Chou και Kroner (1992), Duan (1995), Sabbatini και Linton (1998), 

Heston και Nandi (2000) και Duan και Zhang (2001) επικυρώνουν ότι τα GARCH 

μοντέλα εξασφαλίζουν ακριβέστερες προβλέψεις σε αντιπαράθεση με τις 

συνεπαγόμενες μεταβλητότητες. Ενδιάμεσα τα άρθρα των Day και Lewis(1992) και 

Fofana και Brorsen (2001) ισχυρίζονται ότι δεν καθίσταται εφικτή η εξαγωγή 

οριστικών συμπερασμάτων για το πληροφοριακό περιεχόμενο είτε των GARCH είτε 

των συνεπαγομένων μεταβλητοτήτων και άρα κανένα μοντέλο δεν καθίσταται 

κυρίαρχο έναντι του άλλου.
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Στην προσπάθεια να προεξοφλήσουμε τους λόγους εμφάνισης των 

αντικρουόμενων εμπειρικών πορισμάτων της εργασίας μας, ειδικά σε σχέση με τα 

αποτελέσματα των μελετών των Fofana και Brorsen (2001) και των Duan και Zhang 

(2001) των οποίων την μεθοδολογία εφαρμόζουμε, πρωταρχικά θα μπορούσαμε να 

υπογραμμίσουμε την κανονικότητα των Log διαφορών των τιμών κλεισίματος του 

δείκτη πολλαπλασιασμένες επί το 10. Με βάση το στατιστικό έλεγχο Jarque-Bera για 

στάθμη σημαντικότητας α=0.1 η μηδενική υπόθεση της κανονικής κατανομής 

απορρίπτεται. Όμως για επίπεδο σημαντικότητας α=0.05 ή α=0.025 ή α=0.010 ή 

α=0.005 η μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή και η σειρά μας ακολουθεί την 

κανονική κατανομή. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με αρκετές μελέτες που 

υποστηρίζουν πως για τις σειρές των αποδόσεων των τιμών ενός χρεογράφου13 η 

κανονικότητα συνήθως απορρίπτεται έναντι κάποιων κατανομών με παχύτερες ουρές 

(Pagan (1995) και Bollerslev et al. (1994)) και γι’ αυτό εφαρμόζουν τα GARCH 

μοντέλα. Άρα η κανονικότητα του δείγματός μας, την οποία μπορούμε να 

αποδεκτούμε σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, εμποδίζει την εμφάνιση ελάχιστων 

τετραγωνικών σφαλμάτων από το EGARCH(1,1) μοντέλο σε σχέση με τα άλλα δύο 

BS μοντέλα. Εξ’ άλλου βασική προϋπόθεση της BS μεθόδου είναι ότι οι αποδόσεις 

του χρεογράφου ακολουθούν την Λογαριθμική-Κανονική κατανομή.

Επιπρόσθετη αιτία εμφάνισης των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 

ενδεχομένως να αποτελεί και η μη συχνή εμπορευσιμότητα των δικαιωμάτων 

προαίρεσης. Η χαμηλή εμπορευσιμότητα οδηγεί σε μικρό αριθμό παρατηρήσεων και 

συνεπώς σε μη ικανοποιητικό μέγεθος δείγματος. Στην περίπτωση των δεδομένων 

μας το φαινόμενο αυτό σημειώνεται σε έντονο βαθμό για αρκετούς μήνες. Εκτός από 

τον Σεπτέμβριο που η εξαιρετικά χαμηλή εμπορευσιμότητα δικαιολογείται από τα 

γνωστά γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου, ελάχιστη διακίνηση συμβολαίων παρατηρείται 

κατά τους μήνες Μάρτιο, Μάϊο, Αύγουστο. Για παράδειγμα τον Μάϊο διακρίνουμε 

αρκετές ημέρες όπου η συναλλαγή των συμβολαίων αδυνατεί να ξεπεράσει τα 100 

συμβόλαια.

Τέλος η μεθοδολογία τόσο των Fofana και Brorsen (2001) όσο και των Duan 

και Zhang (2001), που εφαρμόζουν την Monte Carlo προσομοίωση για τον 

υπολογισμό του EGARCH(1,1), διαφέρει από την δική μας που χρησιμοποιούμε το 

οικονομετρικό πρόγραμμα EViews. Επιπλέον το EViews με τη βοήθεια του οποίου

13 Στην περίπτωσή μας το χρεόγραφο είναι κάποιος δείκτης
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εφαρμόζουμε το EGARCH(1,1) στα δεδομένα μας δεν παρέχει την δυνατότητα να 

ορίσουμε κάποια αρχική μεταβλητότητα. Αντίθετα οι Fofana και Brorsen (2001) στην 

εργασία τους θέτουν την αρχική μεταβλητότητα ίση με την ιστορική μεταβλητότητα 

των είκοσι ημερών. Το φαινόμενο αυτό ίσως να απαρτίζει έναν ακόμη λόγο 

απόκλισης των συμπερασμάτων μας. Επομένως τα αποτελέσματα της εργασίας μας 

αλλά και κάθε εμπειρικής έρευνας δεν θα πρέπει να γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτά 

αλλά επιβάλλεται η κριτική τους θεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες 

πηγές των σφαλμάτων μέτρησης που ερμηνεύουν ορισμένες ανακρίβειες στην 

πρόβλεψη της μεταβλητότητας ακόμη και αν χρησιμοποιείται το σωστό μοντέλο 

αποτίμησης των δικαιωμάτων .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Ημερομηνία

04- Jan-2001
05- Jan-2001
08- Jan-2001
09- Jan-2001
10- Jan-2001
10- Jan-2001
11- Jan-2001
12- Jan-2001
12-Jan-2001
12-Jan-2001
15-Jan-2001
15- Jan-2001
16- Jan-2001
17- Jan-2001
18- Jan-2001
19- Jan-2001
19-Jan-2001
22-Jan-2001
22- Jan-2001
23- Jan-2001
24- Jan-2001
24- Jan-2001
25- Jan-2001
26- Jan-2001
29- Jan-2001
30- Jan-2001
31- Jan-2001
01- Feb-2001
02- Feb-2001
05-Feb-2001
05- Feb-2001
06- Feb-2001
06- Feb-2001
07- Feb-2001
08- Feb-2001
08- Feb-2001
09- Feb-2001
09-Feb-2001
12- Feb-2001
13- Feb-2001
14- Feb-2001
15- Feb-2001
16- Feb-2001
19- Feb-2001
20- Feb-2001
21- Feb-2001

Πίνακας 2

Ιστορικά SE Συνεπαγόμενα SE EGARCH(1,1) SE

118,544141
13,350448
56,815226
37,423479
36,457454
2,786466
0,608035
2,394201

20,429331
62,770196
50,840818
13,976390
78,435183
9,775432
8,549811

266,653544
223,205538

21,743263
4,342090

42,495604
90,202273
72,312507
61,059163

125,245373
95,249587

209,511982
84,873124

231,402634
23,022356
41,010234
65,718875

6,570226
10,036142
2,569603

200,542190
178,034714
26,423238
10,911603
49,881322
16,003394

565,788564
98,811249
54,647085

215,030036
0,250135

1628,712031

206,403177
0,009356

42,128499
95,046230

0,372681
0,218306

104,126504
262,798802
385,351100
403,427329

21,000451
69,189347

1,016872
26,656427

205,188552
106,801672
321,205858

23,276172
4,927252
1,905591

75,940114
98,384563
83,171864
49,571559
89,801031
21,713317
12,547071

281,164090
306,499106
421,016719
456,967543
111,437816
44,251735
39,149911

1,933825
0,197301

35,016548
24,260608
56,774301
23,211495
24,924032
45,758453
25,163342

410,478488
0,256648

312,355027

1979,260699
282,627820

1668,984699
2056,553334
1958,848140
1538,464191
783,595666
673,093513
575,135204
402,823566

1276,600250
1112,593931
2322,284747
1719,540544
429,362806

1381,019524
1419,553981
2016,205189
1862,625760
1600,919946
2129,802201
2091,575690
1578,141467
1744,304409
1458,581258
1857,240375
719,055546

4811,119155
3149,848762
2711,872784
3099,212408
2766,920755
3355,754797
2208,797783
4902,290320
4904,889527
4026,656849
3427,211200
3593,065302

711,015984
4518,718257
5341,232312
3987,923816
5442,308490

162,544037
4905,826868
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22-Feb-2001
22- Feb-2001
23- Feb-2001
23-Feb-2001
26- Feb-2001
27- Feb-2001
27-Feb-2001
01- Mar-2001
06- Mar-2001
07- Mar-2001
08- Mar-2001
08- Mar-2001
09- Mar-2001
12-Mar-2001
12- Mar-2001
13- Mar-2001
14- Mar-2001
19- Mar-2001
20- Mar-2001
21- Mar-2001
22- Mar-2001
23- Mar-2001
26-Mar-2001
26- Mar-2001
27- Mar-2001
27-Mar-2001 
27-Mar-2001
27- Mar-2001
28- Mar-2001
29- Mar-2001
30- Mar-2001 
30-Mar-2001
02- Apr-2001
02- Apr-2001
03- Apr-2001
03- Apr-2001
04- Apr-2001
05- Apr-2001
06- Apr-2001
06-Apr-2001
09-Apr-2001 
09-Apr-2001
09- Apr-2001
10- Apr-2001
10- Apr-2001
11- Apr-2001
12- Apr-2001 
12-Apr-2001
17- Apr-2001
18- Apr-2001

196,470651
176,639895
368,034001
277,417000
438,784636
223,508401
186,305103
57,762453
0,977376
6,978316

103,919114
110,194278

16,720077
296,688468
311,534921

9,912759
1763,973101

58,714749
21,736143

574,512717
2113,487394

16,790436
957,627375
901,694729
139,855432
95,910185
70,669646
30,920736

333,601757
1543,542241
588,317398
442,138016

27,034905
85,646870

463,603600
376,838118

29,583445
250,535208

12,453985
0,152756
0,096393

25,860577
47,040303
42,810559
70,438120

3,397260
0,881369
0,172465

170,767481
26,702068

333,059118
119,316348
640,897098

0,164086
59,335834
16,464147
7,193211

827,646444
2254,661934
2006,127797
2080,604658

108,237780
0,549785

207,809355
213,239885
362,781566

2329,725135
2688,391374

891,390346
1285,694808
1201,722365

1,910378
361,641312

62,139812
832,565480

5,150892
15,311721

255,352771
83,546139
32,116694
61,733493

199,661580
269,800773

1816,014572
401,402802
550,251464
491,803350

2,001076
5,246283

334,544245
385,783397

72,342883
105,204085
503,270860
595,399896
527,859075
137,828791
183,391626
118,414568

1,348382

3095,948036
3151,183881
3809,296234
3594,470424

72,583000
3516,245329
3407,309549

947,407918
1756,080522
1684,593150
2957,646252
2941,140453
3625,275284
4503,233304
5557,484510
2668,467669
5675,151092
4961,125037
2598,099935
2874,923192
7878,746166

378,843123
428,788646
379,947228
656,351086
583,355407
534,305629
411,480440

1195,365056
4920,989697
3449,984535
3366,588472
2232,249662
1927,464060
4825,645251
4461,559001
5420,800805
1013,905990
2247,385846
1907,794861
2780,480612
2550,189510
2317,029132
1434,440517
1325,573452
2322,989324
3741,653026
3967,187673
5471,543949
3613,145676
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Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα

18- Apr-2001
19- Apr-2001
19-Apr-2001 
19-Apr-2001
19- Apr-2001
20- Apr-2001
20- Apr-2001 
23-Apr-2001
23- Apr-2001
24- Apr-2001
25- Apr-2001
25-Apr-2001
25- Apr-2001
26- Apr-2001
26- Apr-2001
27- Apr-2001 
30-Apr-2001
01-May-2001
03- May-2001
08- May-2001
09- May-2001
09- May-2001
10- May-2001
11- May-2001
14- May-2001
15- May-2001
16- May-2001
17- May-2001
17- May-2001
18- May-2001
21- May-2001
22- May-2001
23- May-2001
24- May-2001
25- May-2001
29- May-2001
30- May-2001
30- May-2001
31- May-2001
01-Jun-2001
01-Jun-2001
04- Jun-2001
05- Jun-2001
05- Jun-2001
06- Jun-2001
07- Jun-2001
07- Jun-2001
08- Jun-2001 
1 l-Jun-2001
12- Jun-2001

100,946545
86,365307
70,738650
51,631539
22,784565
33,499602

1,200556
171,344606
132,099960
27,055098

199,349737
162,417073
85,410093
28,867467

7,408357
6,159473

46,767210
2,118041

66,837788
375,088866

15,073736
10,903876
75,791201

124,766123
199,463489

0,098066
618,169906

6,470361
4,948085
5,778487

299,582181
1,997535

1006,025156
3,982313

648,317418
211,761909

1029,531249
949,451850
479,849381

2,681146
9,381391

20,111948
126,576097
126,669348
38,556543
13,315159
11,264746
66,419539

6,631272
405,532889

11,372349
4,174542

131,239057
167,435087

6,728238
2,091272

40,706004
0,487015

22,575562
50,498929
16,022147
3,020004

35,917757
15,552421
48,586239

197,129329
700,860648

2319,765835
395,929398

86,345709
23,937056

339,588925
0,224566

31,698725
13,003706
32,918281

167,025378
46,010847

5,962614
33,846820

137,292872
75,579695
35,631137

0,413232
0,325854

122,832109
186,085845
454,619426
328,223954

82,634385
113,677800
748,902963

1594,243061
1713,259043

134,879874
117,764111
128,085942

8,219155
4,967549

133,793726

3626,795278
4060,567722
4238,510345
4221,041313
3736,955917
5278,759696
5058,893023
5177,619216
5406,799318
5348,994231
4427,338893
5410,589253
5085,123878
4299,675929
4722,687004
2336,730599
2473,462099
3308,640455

738,182364
6774,414619
2369,059211
2594,379873
3254,955340
3903,859569
6008,965802
1296,549661
3062,698312
3735,055425
3646,328424

760,034334
2045,187678

53,809587
4536,600489

177,101534
3281,810145
1939,586891
5081,904384
4905,724919
5322,875114
3477,957562
3504,912129
3674,067698
2596,935361
3258,153972
3862,471548
3017,067411
4638,094286
3924,524032
2778,465202
7377,939759
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Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα

12- Jun-2001
13- Jun-2001
13- Jun-2001
14- Jun-2001
14- Jun-2001
15- Jun-2001
18- Jun-2001
19- Jun-2001
20- Jun-2001
20- Jun-2001
21- Jun-2001
22- Jun-2001
25- Jun-2001
26- Jun-2001
27- Jun-2001
28- Jun-2001
28- Jun-2001
29- Jun-2001
02- Jul-2001
03- Jul-2001
04- Jul-2001
05- Jul-2001
05- Jul-2001
06- Jul-2001
06-Jul-2001
09-Jul-2001
09- Jul-2001
10- Jul-2001 
1 l-Jul-2001
12-Jul-2001 
12-Jul-2001
12- Jul-2001
13- Jul-2001
16- Jul-2001
16- Jul-2001
17- Jul-2001
18- Jul-2001
19- Jul-2001
19- Jul-2001
20- Jul-2001
20-Jul-2001 
20-Jul-2001
23- Jul-2001
23- Jul-2001
24- Jul-2001
25- Jul-2001
25- Jul-2001
26- Jul-2001
27- Jul-2001
30- Jul-2001

793,432955
17,760052
13,890925

102,771876
72,060521
45,395515

279,954965
11,600020

804,657120
752,106784
34,160823
94,059464

475,187157
561,194476
177,202565
28,249367

0,060234
45,007333

0,851374
1,158970

227,578604
845,424223
790,790227
202,305342

68,433054
282,157102
202,667201

60,086939
416,195059
113,970102
31,294291
11,384537
60,529271

110,613704
41,334985
28,771180

1570,126186
139,777805
180,560877
233,490834
158,430483
79,792042

143,445488
68,065665

619,338003
846,217908
730,115382
384,813630

9,170825
1025,618026

410,500534
186,179117
147,552270
342,031769

3,844186
8,579278

239,952710
135,530266
70,764275
9,357471

158,505125
140,713649
12,681840
52,849664

432,416718
172,405777

3,312764
254,063630

1659,336761
674,847770
316,364036

6,567598
431,915310

1609,480131
537,944014

1069,873710
143,386879
162,955551
284,755161
211,206471

3,935004
0,006940

62,111798
43,184973

114,231923
37,221994

147,924356
72,138352

146,240645
237,418239

58,383284
118,059095
56,500915

121,109110
10,976623
73,276128
45,648877

183,504132
149,708365

10,562589

8542,336184
5360,067598
5237,038798
4653,979597
4898,799923
4315,889657
5210,848555
3906,377083
4036,075019
4141,232464

778,731878
1513,145374
3595,143920
5298,636187
5680,522136
2686,612136
2015,931884
2471,310346
2797,740564

184,634830
1379,240421
5670,269043
5919,270529
6459,718506
5755,735036
5931,238917
6091,134702
4270,585395
5983,667648
5770,776779
5631,854684
5021,447381
4157,243182
5592,304192
4957,331326

857,380428
8373,293655
5225,187623
5765,941758
5021,185550
5093,773173
4234,474320
5032,297953
4277,784198
4372,848245
6438,160804
5893,943829
4687,946275

294,192558
2265,001789
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Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα

30-JU1-2001
30- Jul-2001
31- Jul-2001 
31-Jul-2001 
31-Jul-2001
01- Aug-2001
02- Aug-2001
03- Aug-2001
06- Aug-2001
07- Aug-2001
08- Aug-2001
09- Aug-2001
10- Aug-2001
13-Aug-2001
13- Aug-2001
14- Aug-2001
15- Aug-2001
16- Aug-2001
17- Aug-2001
17-Aug-2001
20- Aug-2001
21- Aug-2001
21- Aug-2001
22- Aug-2001
23- Aug-2001
24- Aug-2001
28-Aug-2001
28- Aug-2001
29- Aug-2001
30- Aug-2001
31- Aug-2001
31-Aug-2001 
03-Sep-2001
05- Sep-2001
06- Sep-2001
07- Sep-2001
10-Sep-2001 
12-Sep-2001
14-Sep-2001
20- Sep-2001
21- Sep-2001
24- Sep-2001
25- Sep-2001
25- Sep-2001
26- Sep-2001
26-Sep-2001
26- Sep-2001
27- Sep-2001
28- Sep-2001
28-Sep-2001

1119,799971
939,561873
236,547035
198,101558
138,697717
25,475678
17,610947

478,000441
0,300750

111,323337
418,859095

69,640020
22,362485

0,483864
2,624380

35,526306
435,776539
342,107194
381,081413
304,697250
144,595187
59,862882
56,036749

103,134624
169,045756

4,331168
747,011213
667,580529
443,132956
388,052620
815,487831
624,924705

6,793919
7,369383

1300,472088
253,610106
346,066179

1807,671396
490,085204

3369,778910
4796,691064

669,801427
1899,244816
1380,071937
581,199806
261,135927

53,813799
762,975077
338,032729
125,552492

227,852397
309,657902

38,076136
16,384042
3,388703

1623,242810
1662,055663
1675,944111
784,012409

0,757225
538,746457
332,760296
407,738253
247,465627

5,238216
227,116778

77,212331
0,076723

147,827967
579,020124
264,774732

3,802156
2,287292

60,229129
64,681317

388,677218
3,418043
0,322802

16,700713
273,412197
640,056349

78,109898
335,901661
434,285093

3,868414
27,684065

2205,145209
5709,532773
2755,436781
8215,484837

14883,372436
1070,676272
1707,793887

16,602442
2115,674621

0,220238
68,135883

288,865906
658,169823

1152,105701

2687,431271
2429,179513
2759,189697
3193,479201
2845,847540
2154,840924

694,649029
5138,223539
1401,030749
1726,792483
5862,104860
8499,663641
5188,446962
4534,379695
4401,056427
1641,009222
4806,336040
7348,376872
7665,128881
7927,004278
6203,556693
4139,964692
4509,216016
4716,856510
5925,753946
4325,665762
5658,447990
5698,719843
7538,495098
5220,641082
7784,642720
7310,906678
3726,413434
1940,386589

10579,072470
13336,960450
11024,926480
9737,707852
6316,536069

15306,741370
22174,080290

3608,268487
4756,682875
4030,317031
6291,290670
5365,245669
4046,751147
5867,891058
5695,390924
4949,049426
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Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα

28- Sep-2001 
01 -Oct-2001
02-0ct-2001
02- 0ct-2001
03- 0ct-2001
03- 0ct-2001
04- 0ct-2001
04- 0ct-2001
05- 0ct-2001
05-0ct-2001
08-0ct-2001
08- 0ct-2001
09- 0ct-2001
10- 0ct-2001 
11 -Oct-2001 
12-0ct-2001
15-0ct-2001
15- 0ct-2001
16- 0ct-2001
16-0ct-2001 
16-0ct-2001
16- 0ct-2001
17- 0ct-2001
18- 0ct-2001
18- 0ct-2001
19- 0ct-2001
19-0ct-2001
22- Oct-2001
23- Oct-2001
23- Oct-2001
24- Oct-2001
25- Oct-2001
26- Oct-2001 
26-Oct-2001 
26-Oct-2001
29- Oct-2001
30- 0ct-2001 
30-0ct-2001 
30-0ct-2001
30- 0ct-2001
31- Oct-2001 
31-Oct-2001
01- Nov-2001
02- Nov-2001
05- Nov-2001
06- Nov-2001
07- Nov-2001
08- Nov-2001
09- Nov-2001
09-Nov-2001

38,938206
780,022425
259,170346
108,125949
265,131943

42,909180
19,191163
13,338604

806,056454
252,879471

1078,800836
601,481494

1069,767136
15,775614

749,849939
1061,790995
2068,416735
1749,299630
688,365006
441,795973
335,577061
238,021985
535,982792

1564,473966
1183,302285
1535,025018
1008,164585
1179,618891
536,652365
162,593129
65,024151

2555,045433
568,181506
361,184093
184,008486

1668,887516
3007,059465
2495,740710
2145,649529
1974,284490
1193,893408
1119,805565
375,566520

1485,175009
419,039078

1854,783131
139,173891
321,532042
974,273676
904,696578

13229,788414
1461,350210
1731,451009
2297,415583
222,856579
341,895473
720,512546
951,275158
178,571670
404,032444

13,071327
121,507696
561,287205
105,152869
27,203287
15,092783
72,242879

887,588561
747,696055
181,347312
115,789625
201,659572
201,874863

0,433516
35,867345

183,657617
105,404813
287,563384

1,243855
147,996555
824,284623
292,179781
623,309120
330,917767

4,438558
10,492508

378,909964
175,835285
442,250557

60,913769
70,869009
55,754872

2653,399289
4960,385898
7916,848758
5570,199402

181,700667
1316,535938
277,964526
146,742186

4127,092755
8401,396310

10932,563040
9969,229624
7309,450871
6110,531630
6490,779766
5450,628168

10021,263950
7845,851002

15599,412060
14172,051760
17456,618860
12423,762590
12442,367630
19055,653960
23588,544200
23709,016520
23091,514070
23216,460930
22200,955440
20513,061740
18956,737290
22769,130440
21125,265690
27808,133500
25514,547550
21129,381900
16050,082640
14662,718240
6488,068737

19134,478410
15688,430840
15697,900750
13236,191550
14347,858440
19482,982380
20072,318820
18961,774830
17686,712640
16116,143840
15408,000240

1370,616280
11174,148220
2077,623887

13280,711300
2354,140966
8099,161828

13986,591100
14235,127100
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Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα

12-Νον-2001
12- Νον-2001
13- Νον-2001
14- Νον-2001
15- Νον-2001
15- Νον-2001
16- Νον-2001
16- Νον-2001
19- Νον-2001
20- Νον-2001
21- Νον-2001
22- Νον-2001
23- Νον-2001
26- Νον-2001 
28-Νον-2001
28- Νον-2001
29- Νον-2001
29- Νον-2001
30- Νον-2001
30-Νον-2001
03-Dec-2001 
03-Dec-2001 
03-Dec-2001
03- Dec-2001
04- Dec-2001
05- Dec-2001
05- Dec-2001
06- Dec-2001
07- Dec-2001
07-Dec-2001
10- Dec-2001
11- Dec-2001
12- Dec-2001
13- Dec-2001
13- Dec-2001
14- Dec-2001
17- Dec-2001
18- Dec-2001
19- Dec-2001 
19-Dec-2001
19- Dec-2001
20- Dec-2001
20-Dec-2001
20- Dec-2001
21- Dec-2001
27- Dec-2001
28- Dec-2001
02- Jan-2002
03- Jan-2002 
03-Jan-2002

449,426975
365,430344

39,548340
53,349026

497,895198
437,268042

86,948685
87,855434

168,476566
335,260575
105,931941

2,625356
831,170944
162,372759
578,823100
312,367515
561,462763
495,025789

5,734610
12,112515

1321,135347
1341,435200
1221,633974
979,254406
115,465014
164,348672
115,643030

0,029682
77,424318

8,517464
27,235900

164,262592
94,275195

110,297317
50,547525
0,450709

66,362140
49,357790

714,906461
682,183701
455,586649
320,908991
179,313080
158,693752

14,018873
302,814771

12,082526
587,886536

17,935016
36,692548

710,514896
473,916054
171,950327
129,634087
29,684469

233,208970
106,631659

7,793773
15,131625
31,658815

104,613770
404,005510

9,727508
74,159662

1,157044
75,979891
27,404921
29,886699

108,234124
174,300466
443,258497
823,911116
982,670004

0,927835
170,257954
68,608693

139,272770
353,210948
156,362299
359,289699

0,139091
67,197369

104,284456
26,538061
17,908250
69,637483

157,931983
149,198070

0,202562
80,072835
37,679792

278,293505
146,249573
127,739277
114,924825
29,490126

148,523326
290,382500
44,464377

276,497678

17454,774050
17035,046510
14715,540060
8352,222102

12524,358900
12808,500930
10607,616680
11177,429710
11108,291150
9861,911620

12349,399910
9492,047531

10497,507510
12124,340600
10978,026940
8644,052130
9926,758457

11527,446860
648,615116
189,968067

9923,679900
10733,795680
10801,418850
9764,025453
4610,446256
7348,244214
8900,528605
9443,585662

11260,961760
10875,544650
12520,274950
10209,919880
7814,726798
7769,937217
6571,271074
1835,575002
2271,173525
1385,642141
6819,202692
6897,107154
5554,676411
6961,188414
7269,040730
7036,392757
2668,060254
4507,377244
2419,182176
9172,062599
7357,808971
8130,231117
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Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης με συνεπαγόμενη μεταβλητότητα

03- Jan-2002
04- Jan-2002
07-Jan-2002
07- Jan-2002
08- Jan-2002
09- Jan-2002
10- Jan-2002
11- Jan-2002
11-Jan-2002
11-Jan-2002
14-Jan-2002
14- Jan-2002
15- Jan-2002
15- Jan-2002
16- Jan-2002
17- Jan-2002
18- Jan-2002
18-Jan-2002
21- Jan-2002
22- Jan-2002
22- Jan-2002
23- Jan-2002
24- Jan-2002
24-Jan-2002
24- Jan-2002
25- Jan-2002
25-Jan-2002 
28-Jan-2002
28- Jan-2002
29- Jan-2002
29- Jan-2002
30- Jan-2002
30-Jan-2002
30- Jan-2002
31- Jan-2002
31-Jan-2002
31-Jan-2002
31-Jan-2002

131,875436
3,965247

29,321767
3,870716
7,021280
8,364196

196,338362
12,630904
0,083222

21,970039
162,119944
77,673145
79,248811
28,614438

122,526867
3,179601

125,434730
45,558256
72,285627

176,574877
34,190523
28,652275
65,348312
42,494355
14,109030
22,503812

5,424103
238,529311
145,835535
463,650549
200,532698
701,085104
490,034911
419,903713
133,978086
83,801128
41,358028
24,380514

125,701945
216,882457
122,547147
202,377228

14,789689
11,589781
25,091080
4,896376
0,714182
2,571776

12,734242
0,044175
0,751844
0,129179

10,894741
48,471024
21,450797
36,860798
56,525225
4,810235

42,069644
70,832140
91,155204

133,273024
130,167413
105,213141
137,838769

18,473054
10,235398
78,906962
45,918516

536,943287
192,730112
156,195954
39,589554
11,115329
0,607454

98,137316

7517,241629
7050,368662
9369,117438
7720,942244
8786,522848
7467,116704
7135,322783
6757,012972
7234,496253
5481,227570
7319,574036
6151,227375
6906,671119
6544,355806
5281,634217
4910,729887
5097,374641
4075,128071
4574,091271
3628,803755
3971,872822
4280,948624
4045,143516
4208,225727
3343,176881
3848,572316
2606,392671
4906,642218
3512,316862
5657,437665
3922,575714
7329,422530
6591,686213
5547,589154
3323,204824
4243,659376
3412,491411
2553,831731
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