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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ίσως το πιο δημοφιλές, μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών είναι το μοντέλο των 

Sharpe, Lintner και Mossin γνωστό ως CAPM (Capital Asset Pricing Model). Το 

μοντέλο υποδεικνύει ότι τα αβέβαιης απόδοσης περιουσιακά στοιχεία, (έστω 

χρεόγραφα) τιμολογούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι αναμενόμενες αποδόσεις τους να 

αντισταθμίζουν τον αναμενόμενο κίνδυνο στον οποίο υπόκεινται οι επενδυτές. Ο 

συντελεστής beta  ο οποίος εκφράζει τον κίνδυνό συνδιακύμανσης του χρεογράφου 

με τον χαρτοφυλάκιο της αγοράς. είναι ο μοναδικός παράγοντας κινδύνου ο οποίος 

αποτιμάται, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποδόσεων (άρα και 

των τιμών) των χρεογράφων.  

Εμπειρικά για την εκτίμηση του συστηματικού κίνδυνου στο μοντέλο των Sharpe-

Lintner-Mossin  γίνεται η υπόθεση ότι  η επίδραση θετικών και αρνητικών σοκ στο 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς έχει συμμετρική επίδραση στο συστηματικό κίνδυνο. Έτσι 

τα διαφορετικού πρόσημου σοκ αποτιμώνται με τον ίδιο (συμμετρικό) τρόπο στις 

αναμενόμενες αποδόσεις των χρεογράφων.  

Στην παρακάτω διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η υπόθεση ότι η επίδραση των 

μεταβολών στις αποδόσεις του χαρτοφυλάκιο της αγοράς έχει ασύμμετρη επίδραση 

στον υπολογισμό των αναμενόμενων αποδόσεων των χρεογράφων η εναλλακτικά 

εξετάζεται η υπόθεση ασυμμετρίας του συστηματικού κινδύνου ανάλογα με τις 

«συνθήκες της αγοράς».  

Πιο συγκεκριμένα η εργασία διαιρείται σε δύο ενότητες κάθε μια από τις οποίες 

αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στην πρώτη ενότητα αναλύεται διεξοδικά το μοντέλο 

CAPM (Κεφάλαιο 1) και παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν για εμπειρική διερεύνηση του (Κεφάλαιο 2). Στην δεύτερη 

ενότητα αναλύονται κάποιες σημαντικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για να 

εξετάσουν την υπόθεση της ασυμμετρίας του συστηματικού κινδύνου ανάλογα με τις 

«συνθήκες της αγοράς», ενώ πραγματοποιείται και μια εκτίμηση (Κεφάλαιο 4) με την 

χρήση δεδομένων από το χρηματιστήριο τη Γαλλίας (CAC40).  
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ένα μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (The 

Capital Asset Pricing Model) 

 

Κεφάλαίο 1. Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων που ενέχουν κίνδυνό 

 

Εισαγωγή 

Όταν μια οικονομική μονάδα διατηρεί ένα μέρος του πλούτου της σε ένα περιουσιακό 

στοιχείο επιδιώκει μια αμοιβή (απόδοση). Όταν  ex-post η αμοιβή αυτή δεν είναι 

βέβαιη, τότε ένα ικανοποιητικό μέτρο αποτίμησης της είναι η αναμενόμενη απόδοση. 

Ταυτόχρονα ένα μέτρο αποτίμησης του κίνδυνου κατοχής ενός αβέβαιου 

περιουσιακού στοιχείου είναι η τυπική απόκλιση. Έτσι όσο μεγαλύτερες είναι οι  

αποκλίσεις των αποδόσεων ενός περιουσιακού στοιχείου από την μέση απόδοση, 

τόσο μεγαλύτερη η τυπική απόκλιση, άρα και ο κίνδυνος κατοχής του. Τέλος μια 

ορθολογική οικονομική μονάδα θα προτιμά πάντα περιουσιακά στοιχεία τα οποία για 

τον ίδιο κίνδυνο (τυπική απόκλιση) έχουν υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση ή για 

την ίδια αναμενόμενη απόδοση έχουν χαμηλότερο κίνδυνο.  

 

1.1 Κίνδυνος και απόδοση 

Πρώτος ο Markowiz (1952) παρατήρησε ότι  όταν δυο χρεόγραφα δεν συσχετίζονται 

τέλεια τότε ο κίνδυνος κατοχής ενός χαρτοφυλακίου που απαρτίζεται από τα δυο 

χρεόγραφα είναι μικρότερος από το σταθμισμένο άθροισμα των τυπικών αποκλίσεων 

τους. Το ίδιο ισχύει και στην περιπτώσει N χρεογράφων τα οποία απαρτίζουν ένα 

χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή το σταθμισμένο άθροισμα των τυπικών αποκλίσεων των Ν 

χρεογράφων θα είναι μικρότερο από την τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου που 

απαρτίζουν (εφόσον τουλάχιστον ένα ζεύγος χρεογράφων δεν παρουσιάσει τέλεια 

συσχετιζόμενες αποδόσεις). Το συμπέρασμα αυτό ονομάζεται αποτέλεσμα 

διαφοροποίησης. 

Στην περίπτωση ενός χαρτοφυλακίου δύο χρεογράφων (a και b) η αναμενόμενη 

απόδοση και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου δίνονται από τις σχέσεις: 

 

E(Rp )= waE(Ra)+ wbE(Rb)     (1) 

 

σp = [(wa)2(σa)2 + (wb)2(σb)2 + 2 wawbσaσbρ(Ra,Rb)]1/2 (2) 
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Όπου wa και wb το ποσοστό της αξίας των δυο χρεογράφων ως προς την συνολική 

αξία του χαρτοφυλακίου (έπεται ότι wa + wb =1). Έστω ότι τα σημεία Α και Β του 

διαγράμματός 1 προσδιορίζουν την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο 

αντίστοιχα για τα δύο χρεόγραφα (Έστω E(Ra)<E(Rb) ). Η αναμενόμενη απόδοση του 

χαρτοφυλακίου δίνεται από το σταθμισμένο άθροισμα των αναμενόμενων αποδόσεων 

των δύο χρεογράφων.  

 

Διάγραμμα 1: Αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίων.  

 
Παρατηρούμε από την 2 ότι η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου είναι ίση με το 

σταθμισμένο άθροισμα των τυπικών αποκλίσεων των χρεογράφων μόνο στην ακραία 

περίπτωση όπου ο συντελεστής συσχέτισης των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου είναι 

ίσος με την μονάδα. Η ευθεία ΑΒ σε αυτή την περίπτωση μας δίνει όλους τους 

συνδυασμούς κίνδυνου απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Αν ο συντελεστής συσχέτισης 

είναι μικρότερος της μονάδας τότε η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου είναι 

μικρότερη από το σταθμισμένο άθροισμα των τυπικών αποκλίσεων των χρεογράφων. 

Έτσι όταν ρ∈(-1,1) η καμπύλη που εκφράζει τους διαφορετικούς συνδυασμούς 

κίνδυνου αποδόσεις του χαρτοφυλακίου θα είναι κοίλη στρεφόμενη προς τον κάθετό 

άξονα. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής συσχέτισης των αποδόσεων των δύο 

χρεογράφων τόσο μικρότερος είναι και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου από το 

σταθμισμένο άθροισμα των κίνδυνων των δύο χρεογράφων, άρα και τόσο πιο κοίλη 

και στρεφόμενη προς τoν κάθετο άξονα είναι η καμπύλη κινδύνου-απόδοσης του 
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χαρτοφυλακίου. Στην ακραία περίπτωση όπου ρ=-1, υπάρχει ένας συνδυασμός 

σταθμίσεων τέτοιος ώστε ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου να είναι μηδενικός.  

Έτσι το αποτέλεσμα διαφοροποίησης θα συναρτάται αρνητικά με τον συντελεστή 

συσχέτισης των δύο χρεογράφων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. Στο διάγραμμα 1 

η καμπύλη ΑfB υποδηλώνει έναν χαμηλότερο (έστω αρνητικό) συντελεστή 

συσχέτισης σε σχέση με αυτόν (έστω θετικό) της ΑeB, ενώ η ΑgB αντίστοιχη στην 

περίπτωση της τέλεια αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των δύο χρεογράφων.  

Όσο αφορά την περίπτωση n χρεογράφων το πρόβλημα της επιλογής χαρτοφυλακίου 

μπορεί να προσδιορισθεί ως το παρακάτω πρόβλημα δεσμευμένης αριστοποίησης: 

 

x
Min   2 T

p x Vxσ =    (4) 

subject to   xT1 = 1   (5) 

    xTR = RP.   (6) 

 

Όπου x είναι το (nx1) διάνυσμα των σταθμίσεων  των n χρεογράφων, V είναι  η 

(θετικά ορισμένη, nxn) μήτρα συνδιακυμάνσεων  των n χρεογράφων, 1 είναι μια 

μήτρα nx1 όπου όλα τα στοιχεία της είναι 1 και R είναι  το (nx1) διάνυσμα των 

αναμενόμενων αποδόσεων1 των χρεογράφων  . Ο πρώτος περιορισμός υποδεικνύει 

ότι όλος ο πλούτος επενδύεται (καθώς το άθροισμα των σταθμίσεων ισούται με την 

μονάδα) ενώ ο δεύτερός ότι το σταθμισμένο άθροισμα των αναμενόμενων 

αποδόσεων των n χρεογράφων ισούται με την αναμενόμενη απόδοση του 

χαρτοφυλακίου (ή του πλούτου).Λύνοντας το παραπάνω πρόβλημα ελαχιστοποίησης2 

μπορούμε να βρούμε τα διανύσματα των σταθμίσεων των n χρεογράφων τα οποία 

ελαχιστοποιούν την διακύμανση (άρα και την τυπική απόκλιση) για κάθε 

αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου. 

                                                 
1 Στο εξής όταν αναφερόμαστε σε αποδόσεις χρεογράφων οι χαρτοφυλακίων εννοούμε τις 
αναμενόμενες αποδόσεις. 
2 Χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πολλαπλασιαστή Lagrange εχουμε: 

 

1 2

1 2

( ) ( 1-1
Και οι συνθήκες πρώτης τάξεις είναι:

0, 0, 0

T T T
pL x Vx x R R x

L L L
x

λ λ

λ λ

= − − −

∂ ∂ ∂
= = =

∂ ∂ ∂

)
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Διαγραμματικά το σύνολο των εφικτών χαρτοφυλακίων3 δίνεται από τη 

σκιαγραφημένη περιοχή του διαγράμματος 2  ενώ τα χαρτοφυλάκιο τα οποία 

ελαχιστοποιούν την διακύμανση για κάθε αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου 

δύνονται από το δυτικό όριο του εφικτού συνόλου δηλαδή από την καμπύλη CAB.  

 

Διάγραμμα 2: Εφικτό (feasible) και αποτελεσματικό (efficient) Σύνολο 
Χαρτοφυλακίων 

 
 

Στην ανάλυση γίνεται υπόθεση ότι οι προτιμήσεις των επενδυτών αντικατοπτρίζονται 

σε μια συνάρτηση χρησιμότητας η οποία είναι αύξουσα ως προς την αναμενόμενη 

απόδοση και φθίνουσα ως προς την τυπική απόκλιση (αποστροφή κινδύνου): 

 
U=U(Εw,σw)     

0, 0
w w

U U
dE dσ
∂ ∂

> <  

 
Εξετάζοντας την καμπύλη CAB και λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών διαπιστώνουμε ότι το σημείο Α υπερέχει έναντι όλων των σημείων της 

περιοχής AC καθώς έχει υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση και χαμηλότερο κίνδυνο. 

Έτσι ένας επενδύτης δεν θα επιλέγει ποτέ ένα χαρτοφυλάκιο επί της AC (και πλην 

του Α), η οποία αναπαριστά τα αναποτελεσματικά χαρτοφυλάκια ελάχιστης 

                                                 
3 Υποθέτουμε ότι οι αποδόσεις ενός τουλάχιστον ζεύγους χρεογράφων δεν συσχετίζονται τέλεια 
αρνητικά.  
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διακύμανσης (minimum variance inefficient portfolios). Η καμπύλη AB δίνει το 

σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων ελάχιστης διακύμανσης (minimum 

variance efficient portfolios) ή εναλλακτικά των αποτελεσματικών κατά Markowiz 

χαρτοφυλακίων. Τα χαρτοφυλάκια αυτά δίνουν την υψηλότερη αναμενόμενη 

απόδοση για κάθε κίνδυνο και τον χαμηλότερο κίνδυνο για κάθε αναμενόμενη 

απόδοση. Έτσι ένας επενδύτης θα επιλέγει πάντοτε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα 

βρίσκεται επί  του αποτελεσματικού συνόλου AB. 

 

1.2 Η εξαγωγή και τα βασικά συμπεράσματα του μοντέλου CAPM (Sharpe 1964, 

Mossin 1966, Lintner 1967) . 

1.2.1. Η εισαγωγή του ακίνδυνου χρεογράφου 

Αν υποθέσουμε τώρα ότι υπάρχουν n περιουσιακά στοιχεία τα οποία ενέχουν κίνδυνο 

και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποδίδει μια βέβαιη 

απόδοση Rο, (η βεβαιότητα της απόδοσης συνίσταται στο ότι σο -η τυπική απόκλιση 

απόκλιση των αποδόσεων του- = 0). Ας υποθέσουμε ταυτόχρονα ότι είναι δυνατός ο 

δανεισμός πλούτου με επιτόκιο ίσο με την απόδοση χωρίς κίνδυνο (Rο).Οι σταθμίσεις 

των n επικίνδυνων χρεογράφων συνιστούν τώρα το (nx1) διάνυσμα w (με στοιχεία 

w1,…….,wn). Αν η στάθμιση του χρεογράφου χωρίς κίνδυνο είναι wo=1-wT1, η 

αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου των n+1 χρεογράφων είναι: 

RP.= (wT)R+(wo)Rο  =  (wT)R+(1-wT1)Rο 
ή 
(Rp- Rο) = (wT)R-(wT1)Rο= wT(R- Rο)  (7) 
 
Αν  rp=RP-Rο  και r=R-Rο είναι τα διανύσματα των υπερβάλουσων αποδόσεων (excess 

returns) η σχέση 7 γίνεται: 

 rP = wTr.       (8) 

Επίσης η διακύμανση του χαρτοφυλακίου δίνεται από την σχέση: 

2 T
p w Vwσ =       (9) 

Το πρόβλημα επιλογής χαρτοφυλακίου σ’αυτή την περίπτωση γίνεται: 

 

w
Min       (10) 2 T

p w Vwσ =

subject to rP = wTr.     (11) 
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Από την επίλυση του παραπάνω προβλήματος προκύπτει το διάνυσμα των 

σταθμίσεων w* των χαρτοφυλακίων ελάχιστης διακύμανσης. Αντικαθιστώντας το  w* 

στην σχέση 7 και 10 περνούμε την αναμενόμενη απόδοση και των κίνδυνο αντίστοιχα 

των χαρτοφυλακίων που συνιστούν το νέο αποτελεσματικό σύνολο χαρτοφυλακίων. 

Οι αναμενόμενες αποδόσεις κάθε αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου είναι γραμμική 

συνάρτηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου των n+1 χρεογράφων. Πιο 

συγκεκριμένα είναι γραμμική συνάρτηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου των n 

επικίνδυνών χρεογράφων με σταθμίσεις που καθορίζει το διάνυσμα w*. Το νέο 

σύνολο απεικονίζεται από την ευθεία CML γνωστή ως γραμμή κεφαλαιαγοράς 

(Capital Market Line). Η CML διέρχεται από ένα σημείο επί του κάθετου άξονα το 

οποίο ορίζει η απόδοση χωρίς κίνδυνο (Ro) και από το σημείο Μ που ορίζει το 

διάνυσμα w*. Το σημείο Μ αντιστοιχεί στο αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο το οποίο 

περιλαμβάνει μόνο επικίνδυνα χρεόγραφα. Για το Μ δηλαδή ισχύει: 

w*T1=1    

Το χαρτοφυλάκιο Μ ονομάζεται Χαρτοφυλάκιο Επαφής (Tangency Portfolio) ή 

Χαρτοφυλάκιο της Αγοράς ( Market Portfolio). Έτσι κάθε χαρτοφυλάκιο επί της CML 

δύναται να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός του Χρεογράφου χωρίς κίνδυνο και 

του Χαρτοφυλακίου της αγοράς.  

Στο Διαγραμμα 3 η CML εφάπτεται του εφικτού συνόλου στο σημείο Μ και 

δημιουργεί το νέο αποτελεσματικό σύνολο χαρτοφυλακίων. Μια CML που θα έτεμνε 

το εφικτό σύνολο (του Markoviz) δεν θα εξέφραζε όλα τα αποτελεσματικά 

χαρτοφυλάκια καθώς θα υπήρχαν, επί του αποτελεσματικού συνόλου του Mαrkowiz, 

χαρτοφυλάκια τα οποία για τον ίδιο κίνδυνο θα έδιναν υψηλότερη απόδοση. 

Αν οι επενδύτες εκτιμούν όλοι με τον ίδιο τρόπο τις αναμενόμενες αποδόσεις, τις 

διακυμάνσεις και τις συνδιακυμάνσεις όλων των ζευγών των χρεογράφων 

(Homogeneous Expectations), τότε όλοι θα προσδιορίζουν την ίδια CML (Market 

Opportunity Line) και επομένως όλοι οι επενδύτες θα διατηρούν στο χαρτοφυλάκιο 

τους το ίδιο  χαρτοφυλάκιο  Μ.  

Το πιο σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι η εκτίμηση του Μ από κάθε επενδυτή είναι 

ανεξάρτητη από τις προσωπικές του προτιμήσεις, ανεξάρτητη δηλαδή από την 

συνάρτηση χρησιμότητας την οποία επιδιώκει να μεγιστοποιήσει. 
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Μετά των προσδιoρισμό της CML, ο διαμερισμός του πλούτου μεταξύ του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς και του ακίνδυνου χρεογράφου, δηλαδή η επιλογή ενός 

χαρτοφυλακίου επί της CML θα πραγματοποιηθεί με βάση της υποκειμενικές 

προτιμήσεις κάθε καταναλωτή.  

 

Διάγραμμα 3: Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line) 

 

 

Σε κάθε σημείο επι της CML ισχύει:   

wo+ w*T1=1    

Στο σημείο Μ όλος ο πλούτος επενδύεται σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ισχύει 

δηλαδή: 

w*T1=1   και wo=0 

Αριστερά του σημείου Μ (για παράδειγμα στο σημείο Α του Διαγράμματος 4) ένα 

μέρος του πλούτου επενδύεται στο χρεόγραφό χωρίς κίνδυνο (w*T1<1 και wo>0), ενώ 

δεξιά από το σημείο Μ πραγματοποιείται δανεισμός πλούτου με επιτόκιο ίσο με Ro 

με σκόπο την επένδυση του στο χαρτοφυλάκιο Μ (ισχύει δηλαδή w*T1>1  και wo<0). 
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Οι προτιμήσεις των καταναλωτών εκφράζονται με συναρτήσεις χρησιμότητας οι 

οποίες ναι μεν διαφέρουν μεταξύ των καταναλωτών, αλλά έχουν τις ίδιες ιδιότητες οι 

οποίες και αναφέρθηκαν: 

U=U(Rp,σp)     

0, 0
p p

U U
dR dσ
∂ ∂

> <  

 
Και ταυτόχρονα σε κάθε καμπύλη αδιαφορίας ικανοποιείται 

2
02

Rp

pσ

∂
>

∂
 

Οι πρώτες δύο συνθήκες υποδεικνύουν ότι καμπύλες αδιαφορίας που βρίσκονται 

βορειοδυτικότερα δηλώνουν υψηλότερο επίπεδα χρησιμότητας. Ενώ η τρίτη συνθήκη 

ορίζει ότι καθώς ο κίνδυνος αυξάνεται, ο οριακός λόγος υποκατάστασης κινδύνου-

απόδοσης ( p

p

R
σ
∂
∂

) επίσης αυξάνεται.  

 

Διαγραμμα 4: Προτιμήσεις απέναντι στον Κίνδυνο και η ισορροπία κάθε 

επενδυτή. 

 

 11



Έτσι για τον επενδύτη α η καμπύλη αδιαφορίας Ia εφάπτεται στο αποτελεσματικό 

σύνολο CML στο σημείο Α. Το σημείο Α βρίσκεται αριστερά του σημείου Μ, έτσι ο 

επενδύτης προτιμά να διατηρεί ένα μέρος του πλούτου στο Χαρτοφυλάκιο Μ και ένα 

μέρος του πλούτου στο χρεόγραφο χωρίς κίνδυνο4. Αντίθετα για τον επενδύτη β η 

ισορροπία επιτυγχάνεται στο σημείο ισορροπίας Β. Το σημείο Β βρίσκεται δεξιά από 

το σημείο Μ επομένως, ο β επιλέγει να δανείζεται (borrowing) με επιτόκιο Ro με 

σκοπό να επένδυση ένα υψηλότερο ποσό, από τον αρχικό του πλούτο, στο 

χαρτοφυλάκιο Μ. 

H εξίσωση (ευθείας) που περιγράφει την CML είναι δυνατών να προσδιοριστεί 

διαγραμματικά ως εξής: Ο σταθερός της όρος είναι ίσος με την απόδοση του 

χρεογράφου χωρίς κίνδυνο, καθώς όταν η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου (σp) 

είναι μηδέν η απόδοση του χαρτοφυλακίου ισούται με  Ro. Η κλίση της CML ισούται 

με (Rm-Ro)/σp καθώς η εφαπτομένη της γωνίας ω ισούται με ΜΓ/ RoΓ=(Rm-Ro)/σm.  

Έτσι η εξίσωση της CML είναι η παρακάτω: 

 
m o

p o
m

R RR R Pσ
σ
−

= +  (12) 

 
Τέλος σε κάθε σημείο ισορροπίας o Οριακός  Λόγος Υποκατάστασης (κλίση της 

καμπύλης αδιαφορίας) κινδύνου–απόδοσης ισούται με την κλίση της CML έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας: 

 

, ( )p

p p

p

Rp m
R

p m

MUdR oR RMRS
d MUσ

σσ σ
−

= = − =  (13) 

 
Η σχέση 135 δηλώνει ότι η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας κάθε επενδύτη 

εξασφαλίζεται σε εκείνο το σημείο όπου ο υποκειμενικός (για κάθε επενδυτή) λόγος 

                                                 
4 Μια εναλλακτική έκφραση είναι ότι δανείζει (lends) ένα μέρος του πλούτου του, με απόδοση ίση με 
Ro 
3 Υπολογίζοντας το ολικό διαφορικό της συνάρτησης χρησιμότητας , έχουμε. 

p p
p p

U UdU dR d
R

σ
σ

∂ ∂
= +
∂ ∂

 

Η κίνηση κατά μήκος μιας καμπύλης αδιαφορίας συνεπάγεται dU=0, αντικαθιστώντας  έχουμε: 

,

/
/

p

p p

p

p p
R

p p R

MUU dR
MRS

U R d MU
σ

σ

σ
σ

∂ ∂
− = → − =
∂ ∂

και
p

MUσ <0,
pRMU >0, επομένως: 
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ανταλλαγής κίνδυνου-απόδοσης (MRS), ισούται με τον αντικειμενικό λόγο 

ανταλλαγής κινδύνου-απόδοσης ( (Rm-Ro)/σm ) στην αγορά. 

 

1.2.2. Η εξαγωγή της βασικής εξίσωσης του μοντέλου. 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι όλοι οι επενδυτές θα διατηρούν στην 

κατοχή τους το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς βέβαια 

ενέχει κίνδυνο και για το λόγο αυτό η επιδίωξη κατοχής του εξαρτάται από το βαθμό 

αποστροφής κινδύνου (risk aversion) των επενδυτών. Έτσι άτομα που αποστρέφονται 

σημαντικά το κίνδυνο θα διατηρούν ένα μικρό μέρος του πλούτου τους στο 

χαρτοφυλάκιο Μ, ενώ τον υπόλοιπο θα τον τοποθετούν στο χρεόγραφο χωρίς κίνδυνο 

(για παράδειγμα ο επενδυτής α), ενώ επενδυτές με ροπή στον κίνδυνο θα επιδιώκουν 

να δανείζονται πλούτο (με επιτόκιο Ro), με σκοπό να τον τοποθετήσουν στο 

χαρτοφυλάκιο Μ (για παράδειγμα ο β). 

Έστω τώρα ότι κάποιος επενδύτης που διατηρεί το βέλτιστο για αυτόν χαρτοφυλάκιο 

επί της CML επιδιώκει περαιτέρω δανεισμό για να χρηματοδοτήσει την αγορά του 

χρεογράφου i. 

Η αναμενόμενη απόδοση και ο κίνδυνος αυτού του χαρτοφυλακίου θα είναι: 

(1 )

( ) ( )
p m o m m i i i o

p o m m o i i o

R w R w R w R w R

R R w R R w R R

= − + + − →

= + − + −
  (14) 

2 2 2 2 2 2P m m i i i m iw w w w mσ σ σ σ= + +   (15)  

wi,,wm: Οι σταθμίσεις του χρεογράφου i και του χαρτοφυλακίου M αντίστοιχα. 

σi,σm: Οι τυπικές αποκλίσεις του χρεογράφου i και του χαρτοφυλακίου M αντίστοιχα 

σi,m : Η συνδιακύμανση του χρεογράφου i με το χαρτοφυλάκιο M. 

Υπολογίζοντας της μερικές παραγωγούς, ως προς wi της αναμενόμενη απόδοσης και 

της διακύμανσης του νέου χαρτοφυλακίου έχουμε: 

                                                                                                                                            

,
p p

p p

p p

R
R R

MU MU
MRS

MU MU
σ σ

σ− = =  

Όταν ο κίνδυνος αυξάνεται κατά μία μονάδα ο επενδυτής επιθυμεί μια αύξηση της απόδοσης κατά 
MRS μονάδες έτσι ώστε να απολαμβάνει το ίδιο επίπεδο χρησιμότητας (dU=0). Ενώ ο MRS 
(κινδύνου-απόδοσης) -ή εναλλακτικά η κλίση- σε κάθε σημείο, της καμπύλης αδιαφορίας ισούται με 
την απόλυτη τιμή του λόγου των οριακών χρησιμοτήτων (κίνδυνου /απόδοσης). 
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p

i
i

R
oR R

w
∂

= −
∂

       (16) 

2
2

,2 2p
i i m i m

i

w w
w
σ

σ σ
∂

= +
∂

     (17) 

 
Ας υποθέσουμε ότι αρχικά ο επενδύτης βρίσκονταν στο σημείο Μ επί της CML 

(wm=1).  Το νέο χαρτοφυλάκιο θα είναι ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο αν και μόνο αν: 

wm=1και wi=0 

Αντικαθιστώντας στις σχέσεις (16) και (17): 

 

1, 0m i

p
i

i w w

R
oR R

w
= =

∂
= −

∂
      (18) 

2

,

1, 0

2
m i

p
i m

i w w
w
σ

σ
= =

∂
=

∂
      (19) 

 
Στην ισορροπία η οριακή μεταβολή της αναμενόμενης απόδοσης, ανά οριακή 

μεταβολή στον κίνδυνο πρέπει να είναι ίση για κάθε χρεόγραφο (i,j), 

συμπεριλαμβανομένου και του χαρτοφυλακίου της αγοράς (Μ). Έτσι θα πρέπει να 

ισχύει: 

 

2
, ,1, 0

/
/ 2 2

m i

p i j oi o m

p i i m j m m mw w

R w R R

,2
oR R R

wσ σ σ
= =

∂ ∂ −−
= = =

∂ ∂
R

σ
−   (18) 

 
Αν η παραπάνω σχέση δεν ισχύει, οι επενδυτές θα έχουν όφελος να ανακατανείμουν 

τον πλούτο τους υπέρ των πιο αποδοτικών, ανά μονάδα κινδύνου, μετοχών. Τέλος η 

σχέση 20 μπορεί να γραφτεί ως εξής (πολλαπλασιάζοντας χιαστή): 

 
,
2 (i m

i o m o
m

)R R R R
σ
σ

− = −   ή   (21) 

( )i o i m oR R R Rβ= + −    όπου ,
2

i m
i

m

σ
β

σ
=  (22)  

 
Η σχέση 22 αποτελεί την βασική εξίσωση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων του 

CAPM. Η παραπάνω σχέση γνωστή ως γραμμή χρεογράφων (Security Market Line), 

δηλώνει ότι η αναμενόμενη απόδοση ενός χρεογράφου ισούται με την απόδοση του 

χρεογράφου χωρίς κίνδυνο ( Ro ), συν ένα ασφάλιστρο κινδύνου το οποίο είναι ίσο με 
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το γινόμενο του συστηματικού κινδύνου (βi) επί το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς 

(Rm-Rο).Ο συντελεστής beta εκφράζει τον κίνδυνο συνδιακύμανσης ενός χρεογράφου 

και αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα κινδύνου ο οποίος αποτιμάται, δηλαδή 

λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποδόσεων (αρα και των τιμών) των 

χρεογράφων.  

Μια κρίσιμη υπόθεση που έγινε εδώ είναι ότι τα άτομα είναι σε θέση να διατηρούν 

χαρτοφυλάκια σαν το Μ, δηλαδή τέλεια διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια. Τέλεια 

διαφοροποιημένα είναι εκείνα τα χαρτοφυλάκια τα οποία δεν περιέχουν 

διαφοροποιησιμο6 κίνδυνο (Diversifiable Risk) 

Η γραμμή χρεογράφων (SML) εκφράζει την αναμενόμενη απόδοση των χρεογράφων 

(ή χαρτοφυλακίων) ως  γραμμική αύξουσα  συνάρτηση του συστηματικού κινδύνου 

(beta). Έτσι χρεόγραφα και χαρτοφυλάκια7 με υψηλότερα beta θα έχουν υψηλότερες 

αναμενόμενες αποδόσεις και αντιστρόφως. 

 

Διάγραμμα 5: Η Γραμμή Χρεογράφων (Security Market Line). 

 
 

                                                 
6  Δεν περιέχουν κίνδυνο ο οποίος είναι δυνατών να μειωθεί μέσω αύξησης του αριθμού των 
χρεογράφων  
7 Ο συστηματικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου (βp) ορίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα των 
συστηματικών κίνδύνων των χρεογράφων (έστω κ των αριθμό) που το απαρτίζουν: 

1

k

i i p
i

w β β
=

=∑ ,  i=1,2……..,k   :         Χρεόγραφα 

              wi                           :         To ποσοστό της αξίας του χρεογράφου i ως προς    
την αξία του χαρτοφυλακίου. 
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Το διάγραμμα 5 αποτελεί την γραφική απεικόνιση της Γραμμής Xρεογράφων. Η 

γραμμή χρεογράφων τέμνει των κάθετο άξονα στο σημείο που ορίζει η απόδοση του 

ακίνδυνου χρεογράφου (Ro). Το τελευταίο έχει μηδενικό beta, καθώς υποθέσαμε ότι 

δίνει μια σταθερή και άρα ασυσχέτιστη με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς απόδοση. Αν 

το beta ενός χαρτοφυλακίου ή ενός χρεογράφου ισούται με την μονάδα, από την 

σχέση 22 προκύπτεί ότι η αναμενόμενη απόδοση (του χαρτοφυλακίου ή χρεογράφου) 

ισούται με την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, αυτό είναι 

λογικό καθώς και το χαρτοφυλάκιο της αγοράς έχει μοναδιαίο beta8. 

Επίσης  η κλίση της γραμμής χρεογράφων ισούται με το ασφάλιστρο κινδύνου της 

αγοράς (εφ(ω)=Rm–Ro) και είναι θετική καθώς η απόδοση του (επικίνδυνου) 

χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι μεγαλύτερη από την απόδοση του ακίνδυνου 

χρεογράφου (κάτι που έχει αποδειχθεί και εμπειρικά). 

Η σχέση 22 είναι δυνατων να γραφτεί και ως εξής: 

Ri = (1-βi)Rο + βiRm      (23) 

Η σχέση 23 ορίζει ότι για ένα χρεόγραφο, η αναμενόμενη απόδοση είναι γραμμική 

συνάρτηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς της αγοράς, με κλίση ίση 

με το beta του χρεογράφου. Η παραπάνω γραμμική σχέση ονομάζεται 

Χαρακτηριστική γραμμή (Characteristic Line) του χρεογράφου. Έτσι γνωρίζοντας την 

απόδοση χωρίς κίνδυνο (Ro) και το beta ενός χρεογράφου μπορούμε να 

υπολογίσουμε, την χαρακτηριστική του γραμμή. Η κλίση της χαρακτηριστικής 

γραμμής ενός χρεογράφου ισούται με το beta του: 

i
i

m

R
R

β∂
=

∂
 

Στο διάγραμμα 6 δίνονται οι χαρακτηριστικές γραμμές για δύο χρεόγραφά, ένα 

υψηλού (beta=εφ(w)=2,2) και ένα χαμηλού beta (beta=εφ(z)=0,6)). Αν υποθέσουμε 

ότι η απόδοση της αγοράς είναι 5% τότε η απαιτούμενη, βάσει του CAPM, απόδοση 

είναι 10% και για τα δύο χρεόγραφα.  

Μια αύξηση της απόδοσης της αγοράς σε 10% θα αυξήσει την απαιτούμενη απόδοση 

του χρεογράφου υψηλού κίνδυνου κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες και του χαμηλού 

κινδύνου κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα μια ίδιου μεγέθους μείωση της 

απόδοσης της αγοράς, (δηλαδή από 5% σε 0%) θα προκαλέσει αντίστοιχες με τις 

                                                 
8 Υπολογίζοντας το  beta του χαρτοφυλακίου της αγοράς έχουμε: 

2
,
2 2 1m m m

m
m m

b
σ σ
σ σ

= = =  
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προηγούμενες, αλλά αρνητικές μεταβολές στις απαιτούμενες απόδοσης των δύο 

χρεογράφων. 

Έτσι είναι φανερό ότι χρεόγραφα με υψηλότερα beta περιέχουν υψηλότερο κίνδυνο 

καθώς είναι πιο ευαίσθητα σε μεταβολές των αποδόσεων της αγοράς  (τόσο προς τα 

πάνω όσο και προς τα κάτω) 

 

Διάγραμμα 6: Χαρακτηριστικές Γραμμές (Characteristic Lines) Χρεογράφων. 

 

 
 

Κεφαλαιο 2.  Εμπειρικές διερευνήσεις του Μοντέλου 

 

Εισαγωγή 

Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (CML) 

αποτελεί το αποτελεσματικό σύνολο από το οποίο τα άτομα θα επιλέξουν, ανάλογα 

με τις προτιμήσεις τους, ένα χαρτοφυλάκιο. Έτσι στο χώρο  Rp-σp η CML αποτελεί το 

βόρειο-δυτικότερο σύνολο χαρτοφυλακίων που είναι δυνατόν να προκύψει ως 

γεωμετρικός τόπος όλων των σταθμίσεων του χρεογράφου χωρίς κίνδυνο και ενός 

χαρτοφυλακίου εντός του εφικτού συνόλου του Markowiz. Η CML θα αποτελεί το 

νέο αποτελεσματικό(τερο) σύνολο αν και μόνο αν το τελευταίο χαρτοφυλάκιο ανήκει 

στο αποτελεσματικό σύνολο του Markowiz, δηλαδή είναι αποτελεσματικό μέσου-

διακύμανσης. Ελέγχοντας το CAPM θα πρέπει  να εξεταστεί η μέσου-διακύμανσης 
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αποτελεσματικότητα αυτού του χαρτοφυλακίου το οποίο ονομάσαμε χαρτοφυλάκιο 

της αγοράς.(Μ). 

Οι ερευνητές που θέλησαν να διερευνήσουν εμπειρικά το Μοντέλο εργάστηκαν ως 

εξής: Δεν επιδίωξαν να ελέγξουν άμεσα την αποτελεσματικότητα του Μ, αλλά 

προσπάθησαν να ερευνήσουν αν υφίσταται θετική γραμμική σχέση μεταξύ 

αναμενόμενων αποδόσεων και Beta χαρτοφυλακίων, των οποίον το σύνολο αποτελεί 

το χαρτοφυλάκιο Μ. Αν η παραπάνω θετική γραμμική σχέση ισχύει το χαρτοφυλάκιο 

Μ θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό. 

 

2.1 Η μέθοδος των Black, Jensen και Scholes (1972) 

 

Μια πρώτη σημαντική μελέτη ήταν αυτή των Black, Jensen και Scholes (1972), (BJS 

στο εξής). Οι BJS χρησιμοποιώντας ως δείγμα όλες τις αποδόσεις  των μετοχών του 

χρηματιστηρίου τις Νέας Υόρκης (NYSE στο εξής) την περίοδο 1926-1965 

εργάστηκαν ως εξής: 

Θεώρησαν ως  χαρτοφυλάκιο της αγοράς ένα ίσων σταθμίσεων (equally weighted) 

χαρτοφυλάκιο όλων των μετοχών του NYSE. Εκτίμησαν το beta κάθε μετοχής την 

περίοδο 1926-1930 χρησιμοποιώντας τις μηνιαίες απόδοσης (60 στοιχεία) κάθε 

μετοχής και του δείκτη. Πιο συγκεκριμένα εκτίμησαν για κάθε μετοχή την εξίσωση: 

, , , ,i t i t i t m t i tR a b R ,ε= + +  

Στην συνέχεια κατάταξαν τις μετοχές ανάλογα με τα εκτιμώμενα beta και 

δημιούργησαν 10 χαρτοφυλάκια με τον παρακάτω τρόπο: Το πρώτο 10% των 

μετοχών με τα υψηλότερα beta αποτέλεσε το χαρτοφυλάκιο #1, το επόμενο 10% των 

μετοχών με τα υψηλότερα beta το χαρτοφυλάκιο #2 ,κ.ο.κ έως ότου το χαρτοφυλάκιο 

#10 να περιέχει το 10% τον μετοχών με τα χαμηλότερα beta..  

Στην συνέχεια για κάθε ένα από τα δέκα χαρτοφυλάκια βρήκαν τις μηνιαίες του 

αποδόσεις ένα χρόνο αργότερα δηλαδή το 1931.  

Την ίδια διαδικασία επανέλαβαν και για τις περιόδους 1927-31,1928-32,……,1960-

64, εκτιμώντας έτσι τις μηνιαίες αποδόσεις κάθε χαρτοφυλακίου για τις περιόδους 

1932,1933,……,1964 αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό συνέλεξαν στοιχεία μηνιαίων 

αποδόσεων 10 χαρτοφυλακίων για 35 έτη (επομένως 35x12=420 μηνιαίες αποδόσεις 

για κάθε χαρτοφυλάκιο). Έπειτα για ολόκληρη την περίοδο των 35 ετών υπολόγισαν 

 18



τις μέσες μηνιαίες αποδόσεις για κάθε χαρτοφυλάκιο καθώς επίσης και το beta κάθε 

χαρτοφυλακίου 
420

p ,t_
t 1

p ,t p p M,t p,t

420
A β

1,....,10

j

j

j j J

p

R
R

R R

j

==

= + +

=

∑

ε   (1) 

 
Τέλος παλινδρόμησαν τις μέσες μηνιαίες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων πάνω στα 

beta τους, δηλαδή εκτίμησαν την ex-post γραμμή χρεογράφων. Πιο συγκεκριμένα 

εκτίμησαν την εξίσωση: 
_

p 1 p tβR uογ γ= + +       (2) 

 
Όπου γο είναι η εκτιμηθήσα αναμενόμενη απόδοση ενός χρεογράφου με μηδενικό 

Beta η οποία, αν το μοντέλο ισχύει θα είναι η ίδια με την απόδοση του χρεογράφου 

χωρίς κίνδυνο. Ταυτόχρονα ο συντελεστής γ1 θα πρέπει να είναι θετικός 

υποδεικνύοντας ότι χαρτοφυλάκια με υψηλότερα Beta θα δίνουν υψηλότερες 

αναμενόμενες απόδοσης, (η ex-post SML θα πρέπει να έχει θετική κλίση).  

Τα αποτελέσματα ήταν μάλλον ενθαρρυντικά κυρίως για τον λόγο ότι η κλίση της 

SML (ο συντελεστής γ1), η οποία εκφράζει τo ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς, 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική και θετική. Αντίθετα ο συντελεστής γο που εκφράζεί 

την απόδοση χωρίς κίνδυνο βρέθηκε να παίρνει υψηλότερες από τις πραγματικές 

τιμές. 
Οι BJS εκτίμησαν την SML και σε υποπεριόδους του δείγματος. Έτσι βρήκαν μια 

ισχυρή θετική γραμμική σχέση στην εξίσωση 2 για την περίοδο 1931-39, λιγότερο 

ισχυρές σχέσεις στις περιόδους 1939-47 και 1948-57 και μία αρνητική (άλλα πολύ 

κοντά στο μηδέν) γραμμική σχέση την περίοδο  1957-65. Ταυτόχρονα για όλες τις 

υποπεριόδους βρήκαν πολύ υψηλότερες από της απαιτούμενες τιμές του συντελεστή 

γο.  

 

2.2 Οι μελέτη των Fama και MacBeth (1973) 

 

Μια επίσης σημαντική εμπειρική διερεύνηση του μοντέλου είναι των Fama και 

MacBeth (FM στο εξής) που δημοσιεύθηκε το 1973. Οι FM χρησιμοποίησαν το 

σύνολο των μετοχών  του NYSE την περίοδο 1926-1968 ενώ, όπως και οι BJS, 
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χρησιμοποίησαν ως  χαρτοφυλάκιο της αγοράς ένα ίσων σταθμίσεων (equally 

weighted) χαρτοφυλάκιο όλων των μετοχών του NYSE.  

Περιληπτικά η διαδικασία εκτίμησης που ακολούθησαν έχει ως εξής:  

Αρχικά χρησιμοποιώντας μηνιαίες αποδόσεις εκτίμησαν τα beta των μετοχών την 

περίοδο 1926-29 (48 μήνες). Στην συνέχεια κατάταξαν τις μετοχές ανάλογα με τα 

εκτιμώμενα beta και δημιούργησαν 20 χαρτοφυλάκια με τον παρακάτω τρόπο: Το 

πρώτο 5% των μετοχών με τα υψηλότερα beta αποτέλεσε το χαρτοφυλάκιο #1, το 

επόμενο 5% των μετοχών με τα υψηλότερα beta το χαρτοφυλάκιο #2 ,κ.ο.κ έως ότου 

το χαρτοφυλάκιο #20 να περιέχει το 5% των μετοχών με τα χαμηλότερα beta. Έπειτα 

εκτίμησαν τα beta και των 20 χαρτοφυλακίων παλινδρομώντας τις μηνιαίες 

αποδόσεις τους, στις μηνιαίες αποδόσεις της αγοράς την (επόμενη) περίοδο 1930-34 

(60 μήνες).  

Εκτίμησαν δηλαδή την σχέση: 

p ,t p p M,t p,tβ
j j J

R a R= + + ε   (3) 

Στην συνέχεια για κάθε έναν από τους 48 μήνες της (επόμενης) περιόδου 1935-38 

εκτίμησαν την ex-post γραμμή χρεογράφων παλινδρομώντας τις πραγματοποιηθείσες 

μηνιαίες αποδόσεις των 20 χαρτοφυλακίων πάνω στα beta τους: 

p 0 1 pa a β εR = + + p       (4) 

Παράλληλα για την ίδια περίοδο διεξήγαγαν δύο πρόσθετες παλινδρομήσεις: 
2

p 0 1 p 2 pa a β a β εR = + + + p      (5) 

2
p 0 1 p 2 p 3 pa a β a β a RV εR = + + + + p     (6) 

m
2

j
j 1

p

σ (ε )
RV

m
==
∑

  

Η εξίσωση 5 εκτιμήθηκε για να εξετασθεί πιθανή μη γραμμική επίδραση των beta 

στις πραγματοποιηθείσες αποδόσεις (η οποία θα ίσχυε αν α2 στατιστικά διάφορο του 

μηδενός). Ενώ η 6 επιπρόσθετα εξετάζει αν η διακύμανση των κατάλοιπων τις 6 

επηρεάζει τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων (αν α3 στατιστικά διάφορο του 

μηδενός). 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές έτσι ώστε να εκτιμηθούν  οι 4 

5 και 6 για κάθε μήνα τις περιόδου 1935-68. Στον πίνακα 1 περιγράφετε η ακριβής 

διαδικασία εκτίμησης 
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Πίνακας 1: Διαδικασία εκτίμησης των εξισώσεων 4, 5 και 6. 

Εκτίμηση των beta των 
μετοχών και 

προσδιορισμός των 20 
χαρτοφυλακίων. 

Εκτίμηση των beta  των 
20 χαρτοφυλακίων. 

Εκτίμηση των εξισώσεων
4, 5, 6 για κάθε μήνα. 

1930-33 1934-38 1939-42 

1934-37 1938-42 1943-46 

.. .. .. 

.. .. .. 

Πηγή Fama, E.F. and MacBeth, J.D. (1973). Risk, return and equilibrium: empirical tests, The Journal 
of Political Economy, 81, 607-636. 

 

Εκτιμώντας τις 4,5 και 6 για κάθε μήνα σε κάθε υπό περίοδο πραγματοποίησαν 390 

παλινδρομήσεις  για κάθε μία από τις τρεις εξισώσεις. Στην συνέχεια βρήκαν  τους 

μέσους όρους όλων των εκτιμηθέντων συντελεστών (για κάθε μία από τις τρείς 

εξισώσεις) και εξέτασαν τη στατιστική τους σημαντικότητα (μέσω έλεγχου t-student) 

 
390 390 390

0.t 1.t 2.t
t 1 t 1 t 1

0 1 2

a a
a , a , a

390 390 390

a
= = == = =
∑ ∑ ∑

 

Τα αποτελέσματα δινονται παρακάτω (Το * δηλώνει ότι ο συντελεστής είναι 

στατιστικά διάφορος του μηδενός  σε α=0,05): 

 

pr   .0061*   .0085*β  ε       = + +p p

p

    (6’) 

2
p p pr   .0049*  .0105*β -.0008β  ε         = + +    (7’) 

2
p p p pr   .0020  .0114*  β -.0026 β  .0516RV  ε= + + + p   (8’) 

 

Πρώτον  επιβεβαιώθηκε θετική γραμμική σχέση αναμενόμενων αποδόσεων και beta 

καθώς ο συντελεστής α1 εκτιμήθηκε ως θετικός και στατιστικά σημαντικός (και στις 

τρείς εξισώσεις). Δεύτερον οι συντελεστές α2 και α3 δεν βρέθηκαν στατιστικά 

διάφοροι του μηδενός επομένως δεν ανιχνεύθηκε μη γραμμική σχέση μεταξύ beta και 

αναμενόμενων αποδόσεων και μεταξύ διακύμανσης των καταλοίπων και 

αναμενόμενων αποδόσεων. Το σημαντικό ήταν ότι η εκτιμήθησα SML  βρέθηκε να 

έχει πολύ υψηλότερο σταθερό όρο (ο αο στην εξίσωση 6’) από τον πραγματικό. 
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Δηλαδή η εκτιμήθηκα απόδοση χωρίς κίνδυνο βρέθηκε πολύ υψηλότερη από την 

πραγματική (η οποία ορίστηκε ως η μέση απόδοση στην ίδια περίοδο των εντόκων 

γραμμάτιων του  Αμερικανικού δημοσίου (Τreasury Bills) ) . 
Εφόσον όμως ο εκτιμημένος σταθερός όρος είχε σημαντικά μεγαλύτερη τιμή από την 

απόδοση του χρεογράφου χωρίς κίνδυνο (Ro), η τιμή της κλίσης της γραμμής 

χρεογράφων (η οποία είναι ίση με το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς  Rm-Ro) θα 

είναι χαμηλότερη από αυτήν που προβλέπει το μοντέλο. 

Αξίζει να σημειώσουμε και μία σημαντική διάφορα μεταξύ των δύο ερευνών. Οι BJS 

υπολόγισαν τα beta και τις μέσες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων χρησιμοποιώντας 

στοιχεία της ίδιας περιόδου, ενώ οι FM αφού υπολόγισαν τα beta των χρεογράφων σε 

μία περίοδο τα χρησιμοποίησαν για να προβλέψουν τις αποδόσεις στην επόμενη 

  

2.3 Οι ερευνά των Fama και French και οι κριτική του Roll.. 

Σε νεότερες μελέτες οι Fama και French (1992,1993) παρατήρησαν ότι η ερμηνευτική 

ικανότητα της εκτιμηθήσας εξίσωσης 2 είναι πολύ χαμηλή. Πιο συγκεκριμένα 

διαπίστωσαν ότι η σχέση μέσων αποδόσεων και Beta των χρεογράφων είναι αδύναμη 

την περίοδο 1941-1990, ενώ εμφανίζεται ανύπαρκτη όταν η εκτίμηση γίνετε για 

στοιχεία της περιόδου 1963-1990 Επίσης η εισαγωγή νέων ερμηνευτικών 

μεταβλητών στην εξίσωση 2 (Κεφαλαιοποίηση, Book V./Market value) είναι 

στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με το CAPM το 

οποίο υποδεικνύει ότι ο μοναδικός κίνδυνός που τιμολογείται. είναι ο κίνδυνός 

συνδιακύμανσης. 

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε την κριτική του Roll (Roll 1977, Roll and Ross 1994) 

πάνω σε αυτού του είδους της εμπειρικές μελέτες. Ο Roll συμφωνεί ότι αν το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι αποτελεσματικό, τότε θα πρέπει να υπάρχει θετική 

γραμμική σχέση μεταξύ αναμενόμενων αποδόσεων και beta Όμως η απόδειξη μιας 

τέτοιας γραμμικής σχέσης δεν συνεπάγεται και το αντίστροφο, δηλαδή ότι το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι αποτελεσματικό. Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι 

δυνατών να είναι εφικτό και αναποτελεσματικό (να βρίσκεται στο εσωτερικό του 

συνόλου των εφικτών χαρτοφυλακίων) και η εκτιμηθήσα SML να παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική θετική κλίση (θεωρητικά σε αυτή την περίπτωση δεν 

υφίσταται γραμμική σχέση). Επίσης υποστήριξε πως είναι αδύνατο να ελέγξουμε 

εμπειρικά το μοντέλο όταν δεν είναι δυνατών να παρατηρήσουμε  το χαρτοφυλάκιο 

της αγοράς  (και όλα τα αβέβαιης αποδώσεις περιουσιακά στοιχεία που το 
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συνιστούν). Χρησιμοποιώντας κάποια proxy (όπως ο S&P 500) δεν μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι ελέγχουμε το CAPM καθώς διαφορετικά proxy δίνουν διαφορετικά 

beta (και alpha) για τα χρεόγραφα. Επομένως το CAPM δεν είναι δυνατών να 

ελεγχθεί. 

 

Σύνοψη Πρώτης Ενότητας. 

 

Το πιο σημαντικό ίσως συμπέρασμα μοντέλου CAPM είναι ότι ορίζει μόνο έναν 

παράγοντα ο οποίος λαμβάνεται υπόψη από τους επενδύτες για την αποτίμηση των  

επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων (Χρεογράφων). Για μία μετοχή ο παράγοντας 

αυτό είναι ο κίνδυνος συνδιακυμανσης των αποδόσεων της, με τις αποδόσεις της 

αγοράς ή εναλλακτικά ο συστηματικός κίνδυνος. Ένας λόγος για τον οποίο θεωρείται 

το συμπέρασμα αυτό ως  σημαντικό είναι  γιατί ο συστηματικός κίνδυνος (μιας 

μετοχής) είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα9 να εκτιμηθεί. Έτσι το μοντέλο, εκτός 

από την επιστημονική του αξία,  προσφέρει και ένα ισχυρό εργαλείο για την 

αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων.  

Το αν τα συμπεράσματα του μοντέλου αποδεικνύεται να ισχύουν και εμπειρικά η 

απάντηση δεν είναι σαφείς. Ισχύει ότι οι παλαιότερες μελέτες ήταν περισσότερό 

ενθαρρυντικές σε σχέση με νεότερες, ενώ προέκυψαν και κάποιες κριτικές για το αν 

και κατά πόσο είναι δυνατών να ελεγχθεί εμπειρικά το μοντέλο. (Δεν θα επεκταθούμε 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα καθώς δεν αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας 

αυτής). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Είναι εύκολο αν θεωρήσουμε ως χαρτοφυλάκιο της αγοράς έναν συγκεκριμένο χρηματιστηριακό 
δείκτη. Σημειώνουμε όμως ότι η εφαρμογή όμως του μοντέλου με αυτό τον τρόπο έχει δεκτή  κριτική 
(Roll 1977). 

 23



ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων υπό συνθήκες μη-

συμμετρικής αποτίμησης του συστηματικού κινδύνου. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εμπειρικές μελέτες. 
 
Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της εμπειρικής διερευνήσεις του Μοντέλου CAPM μια σειρά μελετών 

πραγματοποιήθηκαν για να ελέγξουν επιμέρους συμπεράσματα του. Για την εκτίμηση 

του συστηματικού κίνδυνου στο μοντέλο των Sharpe-Lintner γίνεται η υπόθεση ότι  ο 

συστηματικός κίνδυνος ενός χρεογράφου είναι μοναδικός και σταθερός (για κάθε 

περίοδο εκτίμησης). Ταυτόχρονα η επίδραση θετικών και αρνητικών μεταβολών στο 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς έχει συμμετρική επίδραση στο συστηματικό κίνδυνο. Έτσι 

τα διαφορετικού πρόσημου σοκ αποτιμώνται με τον ίδιο (συμμετρικό) τρόπο στις 

αναμενόμενες αποδόσεις των χρεογράφων.  

 

3.1 Συνθήκες αγοράς (Market Conditions) και αποτίμηση του συστηματικού  

κινδύνου. 

Πρώτοι οι Fabozzi και Francis (1978) -FF στο εξής- θέλησαν να εξετάσουν την 

σταθερότητα του beta ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα 

θέλησαν να δουν αν ο συστηματικός κίνδυνος των χρεογράφων διαφέρει υπό 

συνθήκες ανοδικής (bull) και καθοδικής (bear) αγοράς. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 

700 μετοχών του NYSE εκτίμησαν για κάθε μια από αυτές  την σχέση: 

 
, 1, 2, 1 1, , 2, 1 , ,i t i i i m t i m t i tR a a D b R b D R u= + + + +    (1) 

,( ) 0i tE u =  
 
Oπου D1 μια ψευδομεταβλητή η οποία παίρνει την τιμή 1 όταν η αγορά είναι ανοδική 

(Bull) και την τιμή 0 αλλού και Ri,t. και Rm,t η μηνιαίες αποδόσεις την περίοδο t του 

χρεογράφου ι και της αγοράς αντίστοιχα. Έτσι οι συντελεστές και β2 μετρούνε την 

διαφορική επίδραση συνθηκών ανοδικής (D1=1) αγοράς πάνω στο σταθερό όρο και 

την κλίση αντίστοιχα της Χαρακτηριστικής γραμμής ενός χρεογράφου καθώς ισχύει: 

 
, , 1 1, 1,( , 0)i t m t i i m t,E R R D a b R= = +     (2) 

, , 1 1, 2, 1, 2,( , 1) ( ) ( )i t m t i i i i m t,E R R D a a b b R= = + + +   (3) 
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Οι FF θεώρησαν τρεις εναλλακτικούς τρόπους διάκρισης της αγοράς μεταξύ 

ανοδικών και καθοδικών (bull and bear): 

(1) Bull and Bear Markets (BB): Εδώ χρησιμοποίησαν μια προγενέστερη 

περιοδολόγηση της συγκεκριμένης αγοράς (Cohen , Zinband και Zeikel 

(1972)) την περίοδο 1966-1971. Βάσει αυτής δημιουργήθηκαν δυο 

υποσύνολα, που το  ένα περιελάμβανε τους μήνες εκείνους για τους οποίους 

η αγορά χαρακτηρίστηκε bull και το άλλο εκείνους όπου η αγορά 

χαρακτηρίστηκε bear 

(2) Up and Down Markets (UD) Months: Εδώ μήνες που η μηνιαία απόδοση του 

δείκτη ήταν θετική (ή μηδέν) χαρακτηρίστηκαν Up Market months, έπεται 

ότι οι υπόλοιποι ήταν οι Down Market Months. 

(3) Substantially Up and Down Market (SUD) Months: Μήνες όπου η απόλυτη 

τιμή της μηνιαίας απόδοσης του δείκτη ήταν υψηλότερη από την το μισό της 

τυπικής απόκλισης του δείκτη για ολόκληρη την περίοδο χαρακτηρίστηκαν 

ως Substantially Up and Down months. Από αυτούς διάκριναν δυο 

υποσύνολα ανάλογα με το αν οι μηνιαίες αποδόσεις ήταν θετικές 

(Substantially Up) η αρνητικές  (Substantially Down). Οι υπόλοιποι μήνες  

(περίπου το ένα τρίτο του δείγματος ) αγνοήθηκαν. 

 
Έτσι εκτιμήθηκε η σχέση 1 καθώς επίσης και η απλή –χωρίς μη συμμετρικές 

επιδράσεις-  Χαρακτηριστική Γραμμή για κάθε ένα από τα 700 χρεόγραφα του NYSE 

την περίοδο 1966-1971. Η σχέση 1 εκτιμήθηκε τρεις φορές σε κάθε χρεόγραφο, μία 

για κάθε τρόπο διάκρισης ανοδικών και καθοδικών αγορών. 

Τα αποτελέσματα ήταν αποθαρρυντικά ως προς την παρουσία διαφορικής επίδρασης 

ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα η από κοινού υπόθεση ότι οι 

συντελεστές α2 και b2 ισούνται με το μηδέν έγινε δεκτή για το συντριπτικό ποσοστό  

των χρεογράφων (άνω του 93% για κάθε τρόπο διακρισης). Επίσης τα t-Sτatistic των 

συντελεστών α2 και b2 βρέθηκαν στατιστικά ασήμαντα για την Συντριπτική 

πλειοψηφία10 των χρεογράφων.  

Η μελέτη των FF αντιπαρατίθεται σε ένα  προγενέστερο ισχυρισμό του Levy (1971) ο 

οποίος πρότεινε τον προσδιορισμό ξεχωριστών συστηματικών κινδύνων ανάλογα 

                                                 
10 Για τον ΒΒ ,UD και SUD τρόπο διάκρισης μόλις το 3,9%,4,8% και 4,6% των a2 και μόλις το 
6,5%,5,0%και 4,7 %των  b2 αντίστοιχα από τις εκτιμήσεις της σχέσης 1 βρέθηκε στατιστικά σημαντικό 
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συνθήκες της αγοράς (Bull or Bear). Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι 

οι χαρακτηριστικές γραμμής των χρεογράφων δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 

 

3.2  Συνθήκες Αγοράς και ασυμμετρία στα ασφάλιστρα κινδύνου 
 
Παρακινούμενοι από την μελέτη των FF οι Kim και Zumwalt (1979) -ΚΖ στο εξής- 

πραγματοποιούν μια ευρύτερη μελέτη εξετάζοντας: Πρώτον την σταθερότητα των 

συντελεστών  των χαρακτηριστικών γραμμών των χρεογράφων ανάλογα με τις 

συνθήκες (Bull or Bear) της Αγοράς (όπως και οι FF) και Δευτέρων  την 

Μεταβλητότητας των αποδόσεων χρεογράφων και χαρτοφυλακίων υπό συνθήκες 

Bull και Bear αγορών. Οι ΚΖ υποθέτουν αρχικά ότι είναι δυνατών κάθε χρεόγραφο 

να αντιδρά ασύμμετρα ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Για να εξετάσουν αυτή 

την υπόθεση σχημάτισαν την παρακάτω (υπό εκτίμηση) εξίσωση: 

 
,i t i i m i m i tR a b R b R e+ + − −= + + + ,      (4) 
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Όπου  Ri,t. και Rm,t οι μηνιαίες αποδόσεις την περίοδο t του χρεογράφου i και της 

αγοράς αντίστοιχα. Η διάκριση εδώ μεταξύ Bull και Bear συνθηκών αγοράς 

πραγματοποιήθηκε μέσω τις παραμέτρου d. Έτσι όταν Rm,t>d η αγορά είναι Bull, ενώ 

διαφορετικά είναι Bear. Ορίστηκαν τρεις τρόποι διάκρισης που αντιστοιχούσαν σε 

τρεις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου d: α) Την μέση μηνιαία απόδοση της αγοράς 

(Δείκτης S&P 500, την περίοδο Φεβ. 1962 - Δεκ. 1976)   β) Την μέση  μηνιαία 

απόδοση του χρεογράφου χωρίς κίνδυνου ( three month Treasury Bills), γ) Το μηδέν. 

Η σχέση 4 επιτρέπει την διάκριση του συστηματικού κινδύνου σε συστηματικό 

κίνδυνο υπό συνθήκη Bull (b+)   και υπό συνθήκη Bear (b-)  αγοράς, ενώ (και σε 

αντίθεση με την υπό εκτίμηση εξίσωση των FF) δεν αποτιμά μη συμμετρική 

επιδραση στον σταθερό όρο. 

Η σχέση 4 επίσης είναι δυνατών να εκφράζει την αναμενόμενη απόδοση 

χαρτοφυλακίων. Στην περίπτωση αυτή η αναμενόμενη απόδοση και η διακύμανση 

των χαρτοφυλακίων είναι: 

 26



 
,( ) ( ) (i t i i m i mR a b R b R+ + − −Ε = + Ε + Ε )

2

     (5) 
και 
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p
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Όπου 2

Pσ  είναι η διακύμανση του χαρτοφυλακίου, 2
p

σ + και 2
p

σ −  είναι η διακύμανση 

των αποδόσεων της αγοράς όταν αυτή βρίσκεται σε ανοδική και καθοδική πορεία 

αντίστοιχα 

Αν ένα χαρτοφυλάκιο είναι καλά διαφοροποιημένο11 (well-diversified) το μη 
συστηματικό μέρος της διακύμανσης 2

pe
σ  θα τείνει στο μηδέν. Ενώ αν υποθέσουμε 

ότι οι αποδόσεις ακολουθούν έναν ‘τυχαίο περίπατο’ (και επομένως = 0) 
η διακύμανση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου τελικά θα είναι: 

( ,m mCov R R+ − )

 

{ {
2 2
P i ip

A B

b b 2
p

σ σ σ+
+ −= + −        (7)   

 
Η σχέση αυτή διακρίνει την διακύμανση ενός χαρτοφυλακίου σε δύο μέρη: Στο μέρος 

(Α) της διακύμανσης που σχετίζεται συστηματικά (και γραμμικά με κλίση ) με την 

διακύμανση της αγοράς όταν αυτή είναι Bull (

ib+

2
p

σ + ) και στο μέρος (Β) της 

διακύμανσης που σχετίζεται συστηματικά (και γραμμικά με κλίση ) με την 

διακύμανση της αγοράς όταν αυτή είναι Bear (

ib−

2
p

σ − ). 

Στη συνέχεια οι ΚΖ κάνουν και μια δεύτερη υπόθεση αναφορικά με τις προτιμήσεις 

των επενδυτών. Υποθέτουν ότι οι προτιμήσεις των επενδυτών επηρεάζονται θετικά 

(ευνοϊκά) με το μέρος Α της σχέσης 7 και αρνητικά με το μέρος Β. Έτσι οι επενδυτές 

προτιμούν μια υψηλότερη προς τα πάνω μεταβλητότητα12 (up-side variation) των 

αποδόσεων έναντι μιας χαμηλότερης, ενώ προτιμούν μια χαμηλότερη προς τα κάτω 

μεταβλητότητα (down-side variation) των αποδόσεων έναντι μιας υψηλότερης. 

 Για το λόγο αυτό υποθέτουν ότι οι επενδυτές απαιτούν ένα (θετικό) ασφάλιστρο 

κινδύνου όταν η αγορά είναι καθοδική ενώ είναι διατεθειμένοι να υποστούν ένα 

αρνητικό ασφάλιστρό κινδύνου όταν η αγορά είναι ανοδική. Έτσι μαθηματικοποιούν 

την παραπάνω έκφραση ως εξής: 

 

                                                 
11 Αποτελείται από έναν αρκετά μεγάλο αριθμό χρεογράφων 
12 Ορίζουνε προς τα πάνω (κάτω) μεταβλητότητα των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου, την 
μεταβλητότητα τους όταν η αγορά είναι Bull (Bear) 
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C1 <0, C2>0  

 

Βάσει της σχέσης 7 η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ισούται με την 

απόδοση του χρεογράφου χωρίς κίνδυνο (1), συν ένα ασφάλιστρο κινδύνου (2) το 

οποίο διακρίνεται σε δύο επί μέρους στοιχεία (Α και Β):  Στο ασφάλιστρο κίνδυνο 

που σχετίζεται συστηματικά και γραμμικά με κλίση ib+  με τον κίνδυνο (τυπική 

απόκλιση) της αγοράς όταν αυτή είναι Bull (
p

σ + ) και στο ασφάλιστρο κίνδυνο που 

σχετίζεται συστηματικά (και γραμμικά με κλίση ib− ) με τον κίνδυνο της αγοράς όταν 

αυτή είναι Bear (
p

σ − ). (Αν κάνουμε την υπόθεση ότι τα ib+ και ib−  είναι θετικά τότε 

το Α θα είναι αρνητικό και το Β θετικό, καθώς λ1<0 και λ2>0). 

Έτσι θέλησαν να εκτιμήσουν την σχέση 8 και να διερευνήσουν την στατιστική 

σημαντικότητα και τα πρόσημα των συντελεστών λ1 και λ2. Χρησιμοποιώντας τις 

μηνιαίες αποδόσεις 322 χρεόγραφων του S&P 500 εκτίμησαν αρχικά την σχέση 4 

(την περίοδο Φεβ. 1962 - Δεκ. 1976) υπολογίζοντας13  τις τιμές των b+ και b-. για κάθε 

χρεόγραφο. Στην συνέχεια σχημάτισαν έναν πίνακα ως εξής:  Ο αριθμός κάθε κελιού 

στην κύρια διαγώνιο του πίνακα έδινε τον αριθμό των χρεογράφων για τα οποία ίσχυε 

b+ = b-, στα πάνω δεξιά κελιά και στα κάτω αριστερά δινόταν  αριθμοί χρεογράφων 

για τα οποία εκτιμήθηκε ότι b+ < b-και  b+ > b- αντίστοιχα. Ένας τέτοιος πίνακας είναι 

ο πίνακας 2. 

Στη συνεχεία και για κάθε χρεόγραφο υπολόγισαν την διάφορα Δb= b+ - b- και μέσω 

ενός t-statistic14 έλεγξαν αν είναι στατιστικά διάφορη του μηδενός. Μέσω του 

                                                 
13 Τα αποτελέσματα που δημοσίευσαν αφορούσαν των δεύτερο τρόπο διάκρισης μεταξύ Bull και Bear 
συνθηκών (d=μέση μηνιαία απόδοση του S&P 500, την περίοδο Φεβ. 1962 - Δεκ. 1976). Οι ΚΖ 
ισχυρίζονται ότι τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και για τους άλλους δύο τρόπους διάκρισης 

14 
2 2i

i i

i
b

b b

bt
σ σ+ −

Δ

Δ
=

+
 

Όπου
ib

σ + και
ib

σ −  οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμήσεων των b+ και b- αντίστοιχα. Ο παρονομαστής θα 

έπρεπε να περιλαμβάνει και την συνδιακύμανση των b+ και b- , αλλά γίνεται οι υπόθεση ότι η 
τελευταία είναι μηδέν λόγω ανεξαρτησίας των κατανομών. 
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παραπάνω ελέγχου βρέθηκε ότι το 11% των χρεογράφων (34 από τα 322) 

παρουσίαζαν στατιστικά διαφορετικά beta υπό συνθήκες ανοδικής και καθοδικής 

αγοράς. 

 
             Πίνακας 2. Οι μέθοδος των  ΚΜ για την κατάταξη των b+ και b- των 

μετοχών. 
                                                                              b-

                       0                                                                                                                           high 

     

   No of stocks 

with b+ < b-

 

  No of stocks 

with b+ = b-

  

 No of stocks 

with b+ > b-

   

 

   0 

 

 

 

b+ 

 

 

    high      

 

Έπειτα για να εκτιμήσουν την σχέση 7 κατασκεύασαν έναν αριθμό χαρτοφυλακίων 

με την εξής διαδικασία. Αρχικά σχημάτισαν δυο φθίνουσες σειρές με τις εκτιμηθήσες 

τιμές των, b+και b-  .Το πρώτο στοιχείο της πρώτης σειράς περιελάμβανε τον αριθμό 

των χρεογράφων με το υψηλότερο b+, αντίστοιχα το πρώτο στοιχείο της δεύτερης 

σειράς  περιελάμβανε τον αριθμό των χρεογράφων με το υψηλότερο b-. Από αυτές τις 

σειρές πάρθηκαν τα m πρώτα στοιχεία (κάθε ένα στοιχείο αντιστοιχεί σε έναν αριθμό 

χρεογράφων) και έτσι δημιουργήθηκαν m x m  διαφορετικά χαρτοφυλάκια (για m=3, 

9 χαρτοφυλάκια, για m=4, 16 χαρτοφυλάκια κτλ.).Βρέθηκαν τα b+και b- καθώς επίσης 

και η μέση απόδοση τους την περίοδο εκτίμησης.  

Εκτιμήθηκε η σχέση 7 παλινδρομώντας τις μέσες αποδόσεις πάνω στα  b+και b-  για 9, 

16 και 25 χαρτοφυλάκια (μ=3, 4 και 5 αντίστοιχα). Επίσης η εκτίμηση της σχέσης 

έγινε για όλα τα 322 υπό εξέταση χρεόγραφα, καθώς επίσης και για τα 34 χρεόγραφα 

που φάνηκε να παρουσιάζουν στατιστικά διαφορετικά  b+και b-  (Έτσι χρειάστηκε να 

υπολογιστούν και οι μέσες αποδόσεις για όλα τα χρεόγραφα). 

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Τα πρόσημα των συντελεστών λ1 και λ2 

ήταν τα προβλεπόμενα από την θεωρία (λ1<0 και λ2>0) και ήταν στατιστικά 

σημαντικά για όλα τα δείγματα. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων 
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έδειξαν ότι οι συντελεστές λ1 και λ2 ήταν στατιστικά σημαντικοί σε α=0.01 και σε 

α=0.05 αντίστοιχα σε όλες τις παλινδρομήσεις, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση των 

9 χαρτοφυλακίων όπου ο λ1 ήταν σημαντικός σε α=0.1. Έτσι η υπόθεση ότι οι 

επενδύτες απαιτούν ένα (θετικό) ασφάλιστρο κινδύνου όταν η αγορά είναι καθοδική, 

ενώ είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρό κινδύνου όταν η αγορά είναι 

ανοδική, φαίνεται να επιβεβαιώνεται εμπειρικά (από τα πρόσημα των συντελεστών λ1 

και λ2). 

Τελικά οι ΚΜ κάνουν την εξής πρόταση:Εφόσον η παραπάνω υπόθεση φαίνεται να 

ισχύει, το κατάλληλο μέτρο για την αποτίμηση του κινδύνου χρεογράφων και 

χαρτοφυλακίων είναι το beta που σχετίζεται με την προς τα κάτω μεταβλητότητα 

(downside variation ) των αποδόσεων της αγοράς, δηλαδή το b- , καθώς μόνο τότε 

(όταν η αγορά κατέρχεται)  οι επενδύτες απαιτούν ένα θετικό ασφάλιστρο κινδύνου. 

Ο Son-Nan Chen (1982) θέλησε να επανεξέταση την σχέση κινδύνου απόδοσης υπό 

συνθήκες ανοδικών και καθοδικών αγορών τονίζοντας κάποιες ατέλειες στην μέθοδο 

των ΚΖ. Υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα των KZ ίσως δεν είναι αξιόπιστα για δύο 

λόγους: 

Πρώτον η μέθοδος εκτίμησης από τους ΚΖ των b+ και b- (σχέση 4) πάσχει από το 

πρόβλημα της πολυσυγγραμικότητας. Αυτό θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων της δεύτερης εκτίμησης,  για τον υπολογισμό της σχέσης κινδύνου 

απόδοσης (εκτίμηση της σχέσης 7).  

Δεύτερων καθώς οι συντελεστές beta μεταβάλλονται στον χρόνο (ανάλογα με το αν η 

αγορά ανέρχεται η κατέρχεται) τα κατάλοιπα της εκτιμηθήσας σχέσης 4 θα είναι 

ετεροσκεδαστικά. 

Υποστηρίζει ότι ακόμα και αν οι μεταβλητές  mR+  και mR−  είναι ανεξάρτητες μεταξύ 

τους, ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται στην σχέση 4 προκαλεί την συστηματική τους 

συσχέτιση. Πιο συγκεκριμένα όταν η μία από τις δύο μεταβλητές παίρνει μία μη 

μηδενική τιμή, τότε η άλλη μεταβλητή παίρνει εξ κατασκευής την τιμή μηδέν.  

Ο Chen υπολόγισε τους συντελεστές συσχέτισης των mR+  και mR−  για τον δείκτη S&P 

500 την περίοδο 1965-1977 για κάθε ένα από τους τρεις τρόπους διάκριση που 

χρησιμοποίησαν οι ΚΖ. Οι συντελεστές συσχετίσής μεταξύ mR+  και mR−  ήταν περίπου 

οι ίδιοι και για τους τρείς τρόπους διάκρισης (περίπου 0,415 κατά μέσο όρο) και ήταν 

στατιστικά σημαντική σε α=0,01.  
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Αυτός ο βαθμός πολυσυγγραμικότητας αυξάνει την μεταβλητότητα των 

εκτιμηθέντων b+ και b- των διαφόρων χρεογράφων κατά 21%. Έτσι η έλλειψη 

αποτελεσματικότητας στην εκτίμηση των b+ και b- δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα 

αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της δεύτερης εκτίμησης  για τον υπολογισμό της 

σχέσης κινδύνου απόδοσης. 

Για το λόγο αυτό ο Chen προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο εκτίμησης των 

χαρακτηριστικών γραμμών των χρεογράφων 4, με την χρησιμοποίηση ενός 

διαχρονικά μεταβαλλόμενου Beta. Πιο συγκεκριμένα οι χαρακτηριστικές γραμμές 

των χρεογράφων δίνονται τώρα: 

 

, , , , ,( ) ,j y o t j t m t o t jR R R R tβ ε− = − +      (9) 

, , ,j t j o u j tβ β= +  
        (10) 
και: 
 

, , , , ,( , ) 0, ( , )j t j t m t o t j tu R R 0ε εΕ = Ε − =  

, , ' , , '( , ) 0, ( , ) 0j t j t j t j tu u ε εΕ = Ε =  , για 't t≠  
 
Όπου ,j tu  και ,j tε  δύο ασυσχέτιστοι στοχαστική όροι με μέσο μηδέν, σταθερή 

διακύμανση και μηδενική αυτοσυσχέτιση , ,j tβ  ο συντελεστής beta για το χρεόγραφο 

j την χρονική στιγμή t και ,0jβ  η αναμενόμενη τιμή του ,j tβ  σε κάθε χρονική περίοδο 

Οι  Chen και Lee (1983) υπολόγισαν έναν  βέλτιστο Μπαγιεσιανο εκτιμητή (Optimal 

Bayesian Estimator) του διαχρονικά μεταβαλλόμενου beta: 
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 συντελεστές γ και ,0jβ  είναι δύο σταθεροί συντελεστές που προκύπτουν από την 

μεγιστοποίηση της συνάρτησης πιθανοφάνειας ως προς γ και ,0jβ  αντίστοιχα15. Για 

                                                 
15 Λαμβάνεται αρχικά η τιμή της παραμέτρου γ ως η τιμή που μεγιστοποιεί την παρακάτω συνάρτηση 
πιθανοφάνειας : 
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τους συντελεστές αυτούς και για κάθε περίοδο t υπολογίζεται ένας διαφορετικός  

συντελεστής ,j tβ
∧

 μέσω της σχέσης 11.  

Οι εκτιμήθησες τιμές των ,j tβ
∧

στις διάφορες χρονικές στιγμές  επίσης είναι δυνατών 

να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με της ανοδικές ή καθοδικές κίνησης της αγοράς την 

αντίστοιχη χρονική περίοδο. Έτσι θεωρώντας ως κρίσιμο επίπεδο την απόδοση χωρίς 

κίνδυνο Ro, ο Chen διακρίνει τα διαχρονικά μεταβαλλόμενα beta σε διαχρονικά 

μεταβαλλόμενα beta υπό συνθήκες ανοδικής και καθοδικής αγοράς: 
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όπου: 

t=1,2,…..,n+:  Οι χρονικές περίοδοι για της οποίες ισχύει ότι ,m tR > ,o tR  

t’=1,2,…..,n-:  Οι χρονικές περίοδοι για της οποίες ισχύει ότι ,m tR ≤ ,o tR  

n+  + n- = T  Το σύνολο των χρονικών περιόδων. 
, ,( m t o tR R +− ) :  Η υπερβάλλουσα απόδοση στην περίοδο t, στην οποία ισχύει 

   ,m tR > ,o tR  

, ,( m t o tR R −− ) :  Η υπερβάλλουσα απόδοση στην περίοδο t, στην οποία ισχύει  

,m tR < ,o tR  
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Όπου:  
Στην συνέχεια για την υπολογισθείσα τιμή γ υπολογίζεται η παράμετρος βj,0 ως εξής: 

2 2
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Τέλος ο μέσος όρος των διαχρονικά μεταβαλλόμενων ,j tβ
+∧

 και ,j tβ
−∧

 προσδιορίζουν τα 

υπό εξέταση beta ( jβ
+−

 και jβ
−−

αντίστοιχα) των χρεογράφων σε ολόκληρη την χρονική 

περίοδο. Έτσι  ο υπολογισμός των jβ
+−

 και jβ
−−

 για το j χρεόγραφο δίνετε από τις 

παρακάτω σχέσεις 

,

1

n
j t

j
t n

β
β

+
+∧

+−

+
=

=∑        (14) 

,

1

n
j t

j
t n

β
β

−
−∧

−−

−
=

=∑        (15) 

Με το συγκεκριμένο τρόπο εκτίμησης των jβ
+−

 και jβ
−−

, δεν προκύπτουν προβλήματα 

πολυσσυγγραμικότητας για τον εξής λόγο: Από τι σχέσεις 12 και 13 παρατηρούμε ότι 

τα διαχρονικά μεταβαλλόμενα beta ( ,j tβ
+∧

 και ,j tβ
−∧

)  προσδιορίζονται, μόνο από τις 

αποδόσεις της αγοράς ( ,m tR ), του χρεογράφου j ( ,j tR ) και του ακίνδυνου χρεογράφου 

( ,o tR ) την περίοδο t. Με τον συγκεκριμένο τρόπο εκτίμησης δεν υφίσταται 

συστηματική σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών που προσδιορίζουν τους 

συστηματικούς κινδύνους (κάθε μεταβλητή, σε κάθε χρονική περίοδο παίρνει μία 

τιμή, η οποία δεν σχετίζεται με τις τιμές που παίρνουν οι υπόλοιπες ερμηνευτικές 

μεταβλητές).  

Έτσι έπεται ότι και τα jβ
+−

 και jβ
−−

 που προκύπτουν ως ο μέσος όρος των διαχρονικά 

μεταβαλλόμενων beta όταν η αγορά καταγραφεί θετικές και αρνητικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις αντίστοιχα (σχέσεις 14 και 15), δεν θα συσχετίζονται 

συστηματικά. 

Έπειτα ο Chen ακολουθεί την ίδια ακριβώς διαδικασία  με τους ΚΖ για την εκτίμηση 

της (διαφορικής) σχέσης κινδύνου απόδοσης. Υποθέτει δηλαδή ότι οι επενδυτές 

απαιτούν ένα (θετικό) ασφάλιστρο κινδύνου όταν η αγορά είναι καθοδική ενώ είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρό κινδύνου όταν η αγορά είναι ανοδική. 

Έτσι επιδιώκει να ελέγξει εμπειρικά την παρακάτω σχέση (η οποία αντιστοιχεί στην 

σχέση 8 των ΚΖ): 
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0 1 2( )p f pR R b bpλ λ λ+Ε − = + + −      (16) 

 

 Χρησιμοποιώντας μηνιαίες αποδόσεις, εκτιμά τα διαχρονικά μεταβαλλόμενα beta 

360 χρεογράφων του δείκτη S&P 500 για την περίοδο Φεβρουαρίου 1965 – 

Δεκεμβρίου 1977. Υπολογίζει της μέσες τιμές των διαχρονικά μεταβαλλόμενων ,j tβ
+∧

 

και ,j tβ
−∧

 για κάθε χρεόγραφο και στην συνέχεια δημιουργεί τον πίνακα 2 για τα 

εκτιμηθέντα jβ
+−

 και jβ
−−

 των χρεογράφων. Έτσι ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο 

σχηματισμού χαρτοφυλακίων με τους ΚΖ παράγει 8,10 και 16 χαρτοφυλάκια (για 

μ=3,4 και 5 αντίστοιχα16) υπολογίζει τα pb+ και pb−  των χαρτοφυλακίων και τις μέσες 

αποδόσεις τους την περίοδο εκτίμησης και τα χρησιμοποιεί για την εκτίμηση της 

σχέσης 15.  

Επιδιώκοντας μια σύγκριση αποτελεσμάτων εκτιμά τα b+ και b- των χρεογράφων με 

την μέθοδο των ΚΖ (σχέση 4)  και ακολουθεί την ίδια διαδικασία παραγωγής 9, 16 

και 25 χαρτοφυλακίων. Έτσι  υπολογίζει τα pb+  και pb−  των χαρτοφυλακίων και τις 

μέσες τους αποδόσεις και  έτσι πραγματοποιεί μία δεύτερη εκτίμηση της σχέσης 15.  

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η ερμηνευτική ικανότητα των 

εκτιμηθέντων εξισώσεων 15 είναι πολύ υψηλότερη με τον πρώτο τρόπο εκτίμησης. 

Για αυτόν τα πρόσημα των συντελεστών λ1 και λ2 ήταν τα προβλεπόμενα από την 

θεωρία (λ1<0 και λ2>0) και ήταν στατιστικά σημαντικά για όλα τα δείγματα (σε 

0.05α ≤ ). Αντίθετα με τον δεύτερο τρόπο εκτίμησης η στατιστική σημαντικότητα 

των συντελεστών λ1 και λ2 είναι, είτε χαμηλή είτε ανύπαρκτη (για την περίπτωση των 

16 χαρτοφυλακίων).  

Έτσι είναι φανερή η κρισιμότητα της επίδρασης του προβλήματος της 

πολυσυγγραμικότητας, που εμφανίζεται στην προτεινόμενη από του KZ μέθοδο 

εκτίμησης των b+ και b- των χρεογράφων. Πιο συγκεκριμένα οι  εκτιμήθησες 

εξισώσεις 15 είναι στατιστικά ασήμαντές όταν η μέθοδος εκτίμησης που 

χρησιμοποιείται είναι αυτή των ΚΖ.. Αντίθετα με τη  χρησιμοποίηση της 

απαλλαγμένης από προβλήματα πολυσυγγραμικότητας μεθόδου του Chen για τον 

                                                 
16 Κάποια κελιά των mxm πινάκων που σχηματίστηκαν δεν περιείχαν κανένα χρεόγραφο. Έτσι ο 
αριθμός των χαρτοφυλακίων που παρήχθησαν φαίνεται να  είναι μικρότερος από τους αντίστοιχους 
αριθμούς των κελιών των πινάκων. 
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υπολογισμό των b+ και b- των χρεογράφων, οι τρεις εκτιμήσεις της σχέσεις 15 δίνουν 

μία ισχυρά σημαντική σχέση, η οποία φαίνεται να υποστηρίζει την υπό εξέταση 

θεωρία. 

Τελικά αν θεωρήσουμε ότι τα αποτέλεσμα της δεύτερης εκτίμησης είναι τα «σωστά» 

τότε φαίνεται να επιβεβαιώνουν την πρόταση των ΚΖ . Έτσι οι επενδύτες φαίνεται να 

απαιτούν ένα (θετικό) ασφάλιστρο κινδύνου όταν η αγορά είναι καθοδική, ενώ είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρό κινδύνου όταν η αγορά είναι ανοδική, 

ακόμα και σε ένα κόσμο με διαχρονικά μεταβαλλόμενα beta.  

 

3.3 Αποτελέσματα Νεότερων Ερευνών 

 

Παρακινούμενοι από τις παραπάνω μελέτες πολλοί ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν 

την ευαισθησία του συστηματικού κινδύνου ανάλογα με τις συνθήκες τις αγοράς.  

Οι Bhardwai και Brooks (1993) σε αντίθεση με τους KZ έδειξαν ότι οι συστηματικοί 

κίνδυνοι των μετοχών διαφέρουν σε bull και bear περιόδους της αγοράς. Η διάκριση 

των περιόδων σε bull και bear έγινε  με κριτήριο το αν η μηνιαία απόδοση της αγοράς 

υπερέβαινε ή όχι την μέση μηνιαία απόδοση σε όλη την υπό εξέταση περίοδο.  

Οι Moy, Lee και Lee (1995) χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική εκτίμησης με τους  FF 

δείχνουν (σε αντίθεση με τους FF) ότι  ο συστηματικός κίνδυνος των χρεογράφων και 

χαρτοφυλακίων φαίνεται να  διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς 

Οι Faff και Brooks (1998) υποστηρίζουν ότι ιδιαίτερα σε μεγάλες χρονικές 

περιόδους, οι συστηματικοί κίνδυνοι των μετοχών φαίνεται να μεταβάλλονται και 

μάλιστα με κριτήριο της συνθήκες της αγοράς. Βασιζόμενοι σε δύο σημαντικά 

«Γεγονότα» προσδιόρισαν τρεις περιόδους εκτίμησης στις οποίες οι συνθήκες της 

αγοράς διέφεραν σημαντικά Εκτίμησαν ένα μοντέλο (three-beta model) για το οποίο 

ο συστηματικός κίνδυνος των μετοχών διαφέρει ανάμεσα στις τρεις περιόδους, και 

βρήκαν ότι η εκτιμηθήσα σχέση ήταν στατιστικά σημαντική για ένα σημαντικό 

ποσοστό των μετοχών.  

Τελος οι Crombez και Vander Vennet (2000)  κατηγοριοποίησαν τις συνθήκες 

αγοράς σε  (a) ισχυρά ανοδικές (Substantial Upward), (b) ουδέτερες (Neutral) και (γ) 

ισχυρά καθοδικές (Substantial Bear). Οι διακρίσεις έγιναν με τρεις εναλλακτικούς 

τρόπους: 

Μήνες όπου η τιμή της μηνιαίας απόδοσης του δείκτη ήταν υψηλότερη από: α) 

την μέση μηνιαία απόδοση των θετικών μηνών β) την μέση μηνιαία απόδοση των 
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θετικών μηνών συν το μισό της τυπικής απόκλισης αυτών γ) την μέση μηνιαία 

απόδοση των θετικών μηνών συν τα 3/4 της τυπικής απόκλισης αυτών 

χαρακτηρίστηκαν ως Substantially Up. Ενώ μήνες όπου η τιμή της μηνιαίας 

απόδοσης του δείκτη ήταν χαμηλότερη από: α) την μέση μηνιαία απόδοση των 

αρνητικών μηνών β)  την μέση μηνιαία απόδοση των αρνητικών μηνών μείων το 

μισό της τυπικής απόκλισης αυτών γ) την μέση μηνιαία απόδοση των αρνητικών 

μηνών μείων τα 3/4 της τυπικής απόκλισης αυτών χαρακτηρίστηκαν ως 

Substantially Down months. Οι υπόλοιποι μήνες  αποτέλεσαν το δείγμα των 

Neutral months. 

Το σημαντικό της ερευνάς αυτή είναι ότι τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων ήταν 

διαφορετικά ανάλογα με το πόσο δεδηλωμένος ήταν ο τρόπος διάκρισης. Όσο 

μεγαλύτερο ήταν το δείγμα των ουδέτερων μηνών τόσο περισσότερο σημαντική 

και ασύμμετρη, ανάλογα με της συνθήκες αγοράς. βρέθηκε η σχέση κινδύνου 

απόδοσης.  
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Κεφάλαιο 4. Διαφορική αποτίμηση του συστηματικού κινδύνου: Δύο εκτιμήσεις 

 

4.1. Τα στοιχεία. 

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μία εμπειρική διερεύνηση για την ύπαρξη ή μη 

μη-συμμετρικής αποτίμησης (από την πλευρά των επενδυτών) του συστηματικού 

κινδύνου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Χρησιμοποιήθηκαν οι ημερήσιες 

αποδόσεις 7 μετοχών και του δείκτη CAC 40 την χρονική περίοδο 1/1/2001 έως και 

17/3/2004 (838 τιμές). Τα ονόματα των μετοχών, οι συντομεύσεις αυτών καθώς και 

οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται οι αντίστοιχες επιχειρήσεις δίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πινακας 3: Ονόματα μετοχών, συντομεύσεις και κλάδοι παραγωγής. 

Όνομα Μετοχής Συντόμευση Κλάδος 
AGF AGF Ασφαλειών 
ΑΧΑ ΑΧΑ Ασφαλειών 
Αventis AVEN Ασφαλειών 

Casino Guichart CG Τροφίμων-Φαρμάκων 
Societe Generale SGEN Τραπεζών 

Thales THAL Αμυντικών Προϊόντων 
Total TOT Πετρελαίου 

 

Οι αποδόσεις των χρεογράφων και του δείκτη CAC40 ορίστηκαν ως οι συνεχώς 

υπολογιζόμενες αποδόσεις (Continuously Compounded Returns) ή ως ο (συνεχής) 

ρυθμός μεγέθυνσης των επιπέδων των  τιμών. Οι τελευταίες προκύπτουν ως οι 

πρώτες διαφορές στους λογάριθμους των επιπέδων ως εξής:  

Aν  Pt-1 και Pt οι τιμές τις περιόδους t-1 και t αντίστοιχα και rt ρυθμός μεγέθυνσης του 

επιπέδου των τιμών την περίοδο t, τότε ισχύει: 

 
1 1

1 1

( )t tr r
t t t t

t t t t t

P P e LnP Ln P e
LnP LnP r r LnP LnP

− −

− −

= ⇒ = ⇒
= + ⇒ = − t

 

 
Έτσι μέσω των 8 χρονολογικών σειρών των επιπέδων των τιμών των (7) χρεογράφων 

και του δείκτη CAC40 υπολογίσθηκαν οι μετασχηματισμένες σειρές των λογαρίθμων 

των επιπέδων, καθώς επίσης και οι σειρές των πρώτων διάφορων των λογαρίθμων. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η στασιμότητα των μετασχηματισμένων σειρών. 

Πραγματοποιήθηκαν δυο έλεγχοι μοναδιαία ρίζας: ο επαυξημένος (Augmented) 
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έλεγχος Dickey-Fuller και ο έλεγχος Phillips-Perron  και τα αποτελέσματα ήταν τα 

εξής: 

i. Όλες οι σειρές των λογάριθμων των επιπέδων βρέθηκαν να έχουν μία μοναδιαία 

ρίζα καθώς η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας έγινε δεκτή σε 

όλες τις σειρές και για τα δύο τέστ. 

ii. Οι πρώτες διαφορές των λογάριθμων βρέθηκαν να είναι στάσιμες σειρές καθώς η 

μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε σε α=0,01 επίπεδο σημαντικότητας και στα δύο 

τεστ και για όλες τις σειρές. 

Έτσι τελικά έγινε δεκτό ότι οι σειρές των λογαρίθμων των επιπέδων αποτελούν μη 

στάσιμες σειρές με μία μοναδιαία ρίζα ή εναλλακτικά I(1) διαδικασίες, ενώ οι σειρές 

των πρώτων διαφορών των επίπέδων δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα ή 

εναλλακτικά αποτελούν στάσιμες -Ι(0)- διαδικασίες. Τα ακριβή  αποτελέσματα     

των ελέγχων καθώς και η περιγραφή τους δίνονται                              

στον πίνακα 1 του Πρώτου μέρους του παραρτήματος. 

Οι 8 σειρές των πρώτων διαφορών των λογαρίθμων των επιπέδων, εκφράζουν, όπως 

αναλύθηκε, τις αποδόσεις των (7) χρεογράφων και του δείκτη. Στον πίνακα 2 του 

παραρτήματος δίνονται επί μέρους χαρακτηριστικά των σειρών αυτών. Στις πρώτες 

τρεις γραμμές δίνονται κάποιες περιγραφικές στατιστικές των σειρών. Μέσω του 

συντελεστή ασυμμετρίας (Skewness17) διαπιστώνεται ότι η κατανομή της σειράς του 

δείκτη τιμών CAC40 είναι ασύμμετρη προς τα δεξιά (Skewness=0,06>0), ενώ το ίδιο 

ισχύει και για τα τέσσερα (AGF, AXA, CG, SGEN) από τα 7 χρεόγραφα. Τα  

υπόλοιπα 3 χρεόγραφα (AVEN,THAL,TOT) παρουσιάζουν αρνητικό συντελεστή 

ασυμμετρίας (οι κατανομές των σειρών είναι ασύμμετρες προς τα αριστερά). Επίσης 

οι κατανομές όλων των σειρών είναι λεπτοκυρτικές καθώς ο συντελεστής κύρτωσης 

                                                 

17 

3

1

1
1

N
i

i

y ySkewness
N Ns

N
=

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟=
⎜ ⎟−
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  

Όπου y η εν λόγω χρονολογική σειρά y  ο μέσος της , s η τυπική απόκλιση και Ν ο αριθμός των 
παρατηρήσεων. Η κατανομή της σειράς είναι συμμετρική όταν ο συντελεστής παίρνει την τιμή μηδέν. 
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(kurtosis18) είναι μεγαλύτερος του 3 για όλες τι σειρές. Οι λεπτοκυρτικότητα των 

κατανομών αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας η οποία και θα 

επιβεβαιωθεί στην συνέχεια. 

Εφόσον οι κατανομές είναι ασύμμετρες και έχουν συντελεστή κύρτωσης διάφορο 

του τρία συνεπάγεται ότι δεν είναι κανονικές. Η παραπάνω πρόταση επιβεβαιώνεται 

και μέσω τις στατιστικής Jarque-Bera19 (τρίτη σειρά), εφόσον βρέθηκε ότι J-B>5,99 

σε όλες τις σειρές. (Η υπόθεση της κανονικότητας  γίνετε δεκτή όταν J-B<5,99 για 

ένα ικανό αριθμό παρατηρήσεων). 

Στην συνέχεια δίνονται οι στατιστικές έλεγχου αυτοσυσχέτισης Liung-Box Q-stat.20 

για τις 8 σειρές και για επιλεγμένες υστερήσεις που εκφράζουν τον βαθμό 

αυτοσυσχέτισης. Ο δείκτης CAC40 φαίνεται να παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές 

αυτοσυσχετίσεις από την έκτη υστέρηση και έπειτα, ενώ στατιστικά σημαντικές 

αυτοσυσχετίσεις παρουσιάζει και η πλειοψηφία (6 στις 7) των υπό εξέταση μετοχών. 

Πιο συγκεκριμένα οι CG, THAL και TOT παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

αυτοσυσχετίσεις σε όλες σχεδόν τις υπό εξέταση υστερήσεις (οι οποίες εκφράζουν 

τον βαθμό αυτοσυσχέτισης), oι AVEN και AXA  παρουσιάζουν υψηλού βαθμού 
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Όπου y η εν λόγω χρονολογική σειρά, y  ο μέσος της, s η τυπική απόκλιση και Ν ο αριθμός των 
παρατηρήσεων. Η κατανομή της σειράς είναι λεπτοκυρτική (πλατυκυρτική) σε σχέση με την κανονική 
κατανομή όταν Κurtosis > 3 (< 3). Η λεπτοκυρτικη κατανομή παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση των 
τιμών γύρω από το μέσο και το αντίθετο  (μικρή συγκέντρωση) ισχύει για την πλατυκυρτική 
κατανομή. 
19 Η Jarque-Berra αποτελεί μια στατιστική έλεγχου της μηδενικής υπόθεσης ότι η σειρά ακολουθεί την 
κανονική κατανομή. Η στατιστική μέτρα την διάφορα της ασυμμετρίας (skewness) και της κύρτωσης 
(kurtosis) της κατανομής της σειράς σε σχέση με αυτές της κανονικής κατανομής (S=0,Κ=3) και 
υπολογίζεται ως εξής: 

2
2 ( 3)

6 4
N KJ B S
⎡ ⎤−

− = +⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

Όπου S και K οι συντελεστές κύρτωσης και ασυμμετρίας αντίστοιχα και Ν ο αριθμός των 
παρατηρήσεων. Κάτω από την υπόθεση μηδέν η στατιστική J-B κατανέμεται σαν μια X2 με 2 βαθμούς 
ελευθέριας. 
20 H Q-statistic (Ljung, G. and G. Box (1979) )  στην υστέρηση κ αποτελεί μια στατιστική έλεγχου της 
μηδενικής υπόθεσης ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση έως βαθμού k και υπολογίζεται ως εξής: 

2k
j

j=1

τ
Q=T(T+2)

T-j∑  

Όπου τj είναι j-οστή αυτοσυσχέτιση και Τ ο αριθμός των παρατηρήσεων. Κάτω από την υπόθεση 
μηδέν η Q κατανέμεται ασυμπτωτικά σαν μια X2  με βαθμούς ελευθερίας ίσους με τον αριθμό των 
αυτοσυσχετίσεων 
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στατιστικά σημαντικές αυτοσυσχετίσεις (μετά την 18η, 6η και 12η υστέρηση 

αντίστοιχα για κάθε σειρά), η μετοχή SGEN παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

αυτοσυσχέτιση μόνο για την 24η υστέρηση, ενώ η AGF προκύπτει ότι δεν 

παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση είτε υψηλού, είτε χαμηλού βαθμού.  

Από τα διαγράμματα των 8 σειρών (Δεύτερο  μέρος του παραρτήματος) παρατηρούμε 

ότι η διακύμανση των σειρών δεν είναι σταθερή διαχρονικά. Πιο συγκεκριμένα για 

όλες τις σειρές υπάρχουν διαστήματα όπου αυξημένες αποκλίσεις από το μέσο 

ακολουθούνται από ακόμα υψηλότερες, ενώ όταν οι αποκλίσεις από το μέσο 

μειώνονται τότε ακολουθούνται από  επίσης μειωμένες αποκλίσεις (Clustering 

Volatility).  Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη φαινομένων 

ARCH στις χρονοσειρές. 

Η ένδειξη για την ύπαρξη φαινομένων ARCH στις σειρές ενισχύεται και από την 

στατιστική σημαντικότητα των Liung-Box Q-stat21 στα τετράγωνα των σειρών 

(Πρώτο μέρος Παραρτήματος, Πίνακας 2), ενώ επιβεβαιώνεται από την στατιστική 

σημαντικότητα ενός ARCH-LM test22 (Engle R. 1984) που διεξάγεται. Οι 

αυτοσυσχετίσεις των τετραγώνων των σειρών φαίνεται να είναι στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,01 και για όλες τις υπό εξέταση 

υστερήσεις σε όλες τις  σειρές. Επίσης οι τιμές των F-statistic του ARCH-LM test 

είναι στατιστικά σημαντικές σε α=0.01  Έτσι παραδεχόμαστε ότι οι διακυμάνσεις των 

σειρών μεταβάλλονται διαχρονικά ακολουθώντας μάλιστα ARCH διαδικασίες. 

Από τα παραπάνω συνάγονται για τις υπό εξέταση σειρές τα εξής: 

Πρώτον: Είναι βέβαιο ότι οι σειρές των αποδόσεων δεν ακολουθούν iid23 (identically 

and independently distributed) διαδικασίες και αυτό γιατί αποδείχτηκε ότι α)  όλες οι 

                                                 

tu

21 Η στατιστική Q2(k) στην υστέρηση κ αποτελεί αντίστοιχα, όπως στην περίπτωση των απλών 
αυτοσυσχετίσεων, μια στατιστική έλεγχου της μηδενικής υπόθεσης ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση έως 
βαθμού k στα τετράγωνα της σειράς. Ο λόγος για των οποίο οι αυτοσυσχετίσεις των τετραγώνων των 
καταλοίπων μας δίνουν πληροφορίες για την  ύπαρξη φαινομένων ARCH είναι ότι κάθε μοντέλο 
ARCH(p) μπορεί να γραφτεί και ως ένα μοντέλο AR(p) στα τετράγωνα των καταλοίπων (αποκλίσεων 
από τον μέσο).  
22 Διεξάγοντας ένα ARCH LM test για μία χρονική υστέρηση στα τετράγωνα των αποκλίσεων από το 
μέσο ελεγχουμε την υπόθεση ότι η διακύμανση της σειράς μεταβάλλεται στο χρόνο. Έτσι αν X η 
χρονολογική σειρα για την οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος και u ένας iid τυχαίος όρος η υπό 
εκτίμηση παλινδρόμηση είναι: 

2 2
0 1 1

( )
t t

t t t

e e

e X E X

β β −= + +

= −
  

Στην γραμμή που αναφέρετε σε αυτό το test, δίνονται οι τιμές του F-statistic της  εκτιμηθήσας 
παλινδρόμησης. 
23 iid(0,σ2 ) είναι μια διαδικασία με μέσο 0, σταθερή διακύμανση σ2 και μηδενική αυτοσυνδιακύμανση. 
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μετοχές παρουσιάζουν μεταβαλλόμενη διακύμανση στο χρόνο και β) οι πλειοψηφία 

(6 στις 7)  παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές αυτοσυσχετίσεις. 

Δεύτερον: Εφόσον οι πρώτες διαφορές των λογαρίθμων (οι οποίες ορίστηκαν ως οι 

αποδόσεις) δεν ακολουθούν iid διαδικασίες έπεται ότι οι τιμές των μετοχών δεν είναι 

δυνατών να ακολουθούν έναν λογαριθμικό Τυχαίο Περίπατο (Random Walk). Οι τιμές 

(P) μιας μετοχής ακολουθούν ένα Τυχαίο  Περίπατο όταν ισχύει: 

1

2

( ) ( )

~ (0, )
t t

t

Ln P Ln P u

u N σ
−= + t

t

t

 

Οι  ακολουθεί την τυποποιημένη κανονική κατανομή, η εναλλακτικά είναι ένας 

Λευκός Θόρυβος (White Noise), (o οποίος είναι iid διαδικασία.). H παραπάνω σχέση 

γράφετε και ως εξής: 

tu

1

2

( ) ( )

~ (0, )
t t

t

Ln P Ln P u

u N σ
−− =

 

 Εφόσον οι αποδόσεις ορίστηκαν ως οι πρώτες διαφορές των λογαρίθμων, ισχύει: 

1( ) ( )t t tR Ln P Ln P u−= − =  
Έτσι όταν οι λογάριθμοι των τιμών ακολουθούν ένα τυχαίο περίπατο οι αποδόσεις 

ισουνται με τον τυχαίο όρο  ο οποίος είναι Λευκός Θόρυβος, δηλαδή για τον οποίο 

ισχύει: 

tu

2

( ) 0

( )
( , ) 0

t

t

t t k

E u

Var u
Cov u u

σ

−

=

=

=
 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τιμές των συγκεκριμένων μετοχών και δείκτη 

δεν ακολουθούν έναν Τυχαίο περίπατο. 

Τελειώνοντας την περιγραφή των σειρών, πρέπει να σημειώσουμε ότι η θεωρία των 

Αποτελεσματικών Αγορών (Fama E. 1970) προτείνει ότι οι τιμές των μετοχών 

ακολουθούν τυχαίους περιπάτους κάτι που τελικά για το συγκεκριμένο δείγμα 

μετοχών και δείκτη δεν φαίνεται να ισχύει. 

 

4.2. Δύο Εκτιμήσεις 

 

4.2.1 Εκτίμηση με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με  χρήση Ψευδομεταβλητών. 

Θα χρησιμοποιήσουμε την οικονομετρική εξειδίκευση των ΚZ (KZ: Κιm και 

Zumwalt) για να ελέγξουμε την ύπαρξη ασυμμετρίας στον συστηματικό κίνδύνο 
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ανάλογα με της συνθήκες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα οι οικονομετρική 

εξειδίκευση του υπό εκτίμηση υποδείγματος έχει ως εξής 

, 0 , ,i t i m t i m t i tR a D R D R uβ β− − + += + + + ,     (1) 

Όπου ,i tR και ,m tR  είναι η απόδοση του χρεογράφου i και της αγοράς (του δείκτη 

CAC40 την χρονική στιγμή t, ,tuι  ένας Λευκός Θόρυβος και D− και  είναι δυο 

Ψευδομεταβλητές που ορίζονται ως εξής: 
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Έτσι θεωρούμε ότι η αγορά είναι Bull όταν καταγραφεί θετικές αποδόσεις και Bear 

όταν καταγράφει αρνητικές. Ο συγκεκριμένος τρόπος διάκρισης αντιστοιχεί στον 

τρίτο προτεινόμενο από τους KZ τρόπο διάκρισης μεταξύ Bull και Bear συνθηκών 

και στον δεύτερο προτεινόμενο (Up and Down Months) από τους FF (FF: Fabozzi 

and Francis). 

Η σχέση 1 δίνει την δυνατότητα διάκρισης του συστηματικού κινδύνου, σε 

συστηματικό κίνδυνο υπό συνθήκη Bull (β+) και υπό συνθήκη Bear (β-) αγοράς, ενώ 

(και σε αντίθεση με την υπό εκτίμηση εξίσωση των FF) δεν αποτιμά μη συμμετρική 

επίδραση στον σταθερό όρο. 

Μέσω της σχέσης 1 η αναμενόμενη απόδοση και ο κίνδυνος κάθε χρεογράφου είναι 

αντίστοιχα: 

,( ) ( ) (i t i i m i mR a b R b R+ + − −Ε = + Ε + Ε )
2
u

     (2) 
2 2 2 2 ( , )

i
i i i i i m mm m
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)
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   (3) 

 

Aν υποθέσουμε ότι οι αποδόσεις κάθε χρεογράφου είναι iid  (επομένως 

= 0) η διακύμανση των αποδόσεων του χρεογράφου i τελικά θα είναι: ( ,m mCov R R+ −

 

{ {
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Η σχέση 4 διακρίνει την διακύμανση24 ενός χρεογράφου σε τρία μέρη: Στο μέρος (Α) 

της διακύμανσης που σχετίζεται συστηματικά (και γραμμικά με κλίση ) με την 

διακύμανση της αγοράς όταν αυτή είναι Bull (

ib+

2
m

σ + ), στο μέρος (Β) της διακύμανσης 

που σχετίζεται συστηματικά (και γραμμικά με κλίση ib− ) με την διακύμανση της 

αγοράς όταν αυτή είναι Bear ( 2
m

σ − ) και στο μέρος (Γ) της διακύμανσης που δεν 

συσχετίζεται συστηματικά με την διακύμανση της αγοράς και αποτελεί τον 

ιδιοσυγκρατικό25 κίνδυνο της μετοχής. 

Στο τρίτο μέρος του παραρτήματος δίνονται τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων 

για τα 8 χρεόγραφα. Βάσει αυτών συνάγονται τα εξής: 

Πρώτον: Οι συντελεστές των b− και b+  βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί σε α=0,01 

σε όλες τις 8 παλινδρομήσεις. Ενώ ο σταθερός όρος αi βρέθηκε είτε στατιστικά 

ασήμαντος (στις 6  από τις 7 παλινδρομήσεις), είτε πολύ κοντά στο μηδέν (ίσος με 

0,001 σε μια παλινδρομηση.). 

Δεύτερoν: Οι τέσσερις (AVEN, SGEN, THAL και TOT) από τις εφτά μετοχές 

βρέθηκαν να έχουν  μεγαλύτερο συστηματικό κίνδυνο (b− )  όταν η αγορά κατέρχεται 

σε σχέση με τον συστηματικό τους κίνδυνο ( b+ ) υπό συνθήκη θετικών αποδόσεων 

της αγοράς., ενώ για τις υπόλοιπες τρεις μετοχές (AGF, AXA και CG)  διαπιστώθηκε 

το αντίθετο (b  μικρότερο από b− + ).  

Τρίτον: Εξετάστηκε επίσης για κάθε μετοχή το αν η διάφορα μεταξύ των και b− b+  

είναι στατιστικά διάφορη του μηδενός. Μέσω ενός  έλεγχου WALD διαπιστώθηκε ότι 

η υπόθεση ότι 0b b− +− ≠  απορρίφθηκε  στις 5 από 7 μετοχές. Ενώ έγινε δεκτή σε 

α=0,05 επίπεδο σημαντικότητας σε 2 μετοχές (SGEN και THAL), για τις οποίες 

μάλιστα ισχύει ότι > . Ετσι για το 28,5% του δείγματος των μετοχών έγινε 

δεκτό ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερο συστηματικό κίνδυνο όταν ή αγορά κατέρχεται 

σε σχέση με τον κίνδυνο συνδιακύμανσης που παρουσιάζουν όταν ο δείκτης CAC40 

καταγράφει θετικές αποδόσεις. Για το υπόλοιπο 71,5%  των μετοχών έγινε δεκτό ότι 

ο συστηματικός κίνδυνος κάθε μετοχής δεν διαφοροποιείται ανάλογα με  το πρόσημο 

των αποδόσεων της αγοράς. 

b− b+

                                                 
24 Άρα και τον κίνδυνο (τυπική απόκλιση)  ως την ρίζα της διακύμανσης 
25 Ο οποίος θα πρέπει να είναι σταθερός εφόσον υποθέσαμε ότι η η ,tuι  είναι iid. 
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Τέταρτον: Για την εκτίμηση με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων έγινε η 

υπόθεση ότι ο τυχαίος όρος είναι Λευκός Θόρυβος, ότι δηλαδή έχει μέσο μηδέν, 

σταθερή διακύμανση και μηδενική αυτοσυσχέτιση. Εξετάζοντας όμως τα 

τυποποιημένα κατάλοιπα των 8 παλινδρομήσεων (Μέρος τρίτο του παραρτήματος, 

Πίνακας 2) παρατηρούμε τα εξής: 

i. Οι κατανομές των τυποποιημένων καταλοίπων των εφτά παλινδρομήσεων είναι 

ασύμμετρες (Skewnnes 0) και λεπτοκυρτικές (Kurtosis>3) όπως αυτό συνάγεται 

από τις αντίστοιχες περιγραφικές στατιστικές (Πρώτη και δεύτερη σειρά). Έπεται 

ότι οι κατανομές δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή κάτι που 

επιβεβαιώνεται σε α=0,01 επίπεδο σημαντικότητας μέσω της στατιστικής Jarque-

Bera (J-B>5,99 σε όλες τις σειρές) 

≠

ii. Μέσω των Liung-Box Q-statistic διαπιστώνεται ότι τα τυποποιημένα κατάλοιπα 

τεσσάρων από τις εφτά παλινδρομήσεις (για τις μετοχές AGF, AXA CG και 

THAL) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές αυτοσυσχετίσεις. Ενώ για τις 

υπόλοιπες τρεις σειρές των καταλοίπων σειρές (για τις μετοχές AVEN SGEN,  και 

TOT) γίνετε δεκτή η υπόθεση της ανεξαρτησίας  

iii. Η λεπτοκυρτικότητα των κατανομών αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας η οποία και επιβεβαιώνεται μέσω των στατιστικών 

έλεγχου Liunq-Box Q-stat. στα τετράγωνα των τυποποιημένων κατάλοιπων, 

καθώς επίσης και μέσω των ARCH-LM test που πραγματοποιούνται. Πιο 

συγκεκριμένα με εξαίρεση τα τυποποιημένα κατάλοιπα της παλινδρόμησης για 

την μετοχή CG όλες οι υπό εξέταση σειρές  (των τετράγωνων των καταλοίπων) 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές αυτοσυσχετίσεις σε όλες ή στην 

πλειοψηφία των επιλεγμένων υστερήσεων (οι οποίες εκφράζουν και το βαθμό 

αυτοσυσχέτισης). Επίσης η στατιστική σημαντικότητα των F-statistic των 

πραγματοποιηθέντων ARCH-LM test, επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η 

διακύμανση των τυποποιημένων καταλοίπων μεταβάλλεται διαχρονικά 

ακολουθώντας μάλιστα ARCH διαδικασίες. 

Πέμπτον: Η οικονομετρική εξειδίκευση δεν εμφάνισε προβλήματα 

πολυσυγγραμικότητας, καθώς ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των ερμηνευτικών 

μεταβλητών και  βρέθηκε στατιστικά ασήμαντος. ,m tD R− ,m tD R+
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4.2.2. Εκτίμηση  με την Μέθοδο GARCH (Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity) 

 

Διαπιστώθηκε στο προηγούμενο μέρος της εργασίας ότι τα κατάλοιπα των 

παλινδρομησεων τις σχέσης 1 με την μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων παρουσιάζουν 

φαινόμενα ARCH κάτι που παραβιάζει την υπόθεση σταθερότητας της διακύμανσης 

του τυχαίου όρου. Για το λόγο αυτό θα θεωρήσουμε τώρα ότι ο τυχαίος όρους της 

σχέσης  δεν έχει σταθερή διακύμανση αλλά η τελευταία ακολουθεί μια διαδικασία 

(G)ARCH. Πιο συγκεκριμένα οι οικονομετρική εξειδίκευση του υπό εκτίμηση 

μοντέλου έχει ως εξής: 

, 0 , ,i t m t m t tR a D R D R uβ β− − + += + + +     (5) 

(0, )t tu hΝ  

Όπου ,i tR και ,m tR  είναι η απόδοση του χρεογράφου i και της αγοράς (του δείκτη 

CAC40 την χρονική στιγμή t, ,tuι  ένας τυχαίος όρος με μέσο μηδέν, μηδενική 

αυτοσυσχέτιση  και διακύμανση (h) οι οποία ακολουθεί μια διαδικασία της μορφής: 

2
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1 1

p q

t i t i
i j

h uω α γ−
= =

= + +∑ ∑ j t jh −      (6) 

Όπου 0ω   η άνευ συνθήκης (unconditional) διακύμανση Χρησιμοποιήθηκε μια 

GARCH(1,1)  εξειδίκευση στην εξίσωση της υπό συνθήκη διακύμανσης (δηλαδή i=1, 

j=1). Οι  και  Ψευδομεταβλητές ορίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στην 

περίπτωση της εκτίμησης με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, δηλαδή: 
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Στον πίνακα 3 (του τρίτου μέρους του παραρτήματος) δίνονται τα αποτελέσματα των 

8 παλινδρομήσεων η ανάλυση των οποίων έχει ως εξής: 

Πρώτον: Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των εκτιμηθέντων συντελεστών της 

εξίσωσης μέσου διαπιστώνεται ότι οι συντελεστές των b− και  βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικοί σε α=0,01 σε όλες τις 7 παλινδρομήσεις. Ενώ ο σταθερός όρος 

b+
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αi βρέθηκε είτε στατιστικά ασήμαντος (στις  6 από τις 7 παλινδρομήσεις), είτε πολύ 

κοντά στο μηδέν (ίσος με 0,001 σε μια παλινδρόμηση). 

Δεύτερον: Τέσσερις από τις 7 μετοχές (AVEN, SGEN, THAL και TOT) βρέθηκαν να 

έχουν  μεγαλύτερο συστηματικό κίνδυνο ( b− )  όταν η αγορά κατέρχεται σε σχέση με 

τον συστηματικό τους κίνδυνο (b+ ) υπό συνθήκη θετικών αποδόσεων της αγοράς, 

ενώ για τις υπόλοιπες τρεις (AGF, AXA και CG) μετοχές διαπιστώθηκε ότι το beta 

συνθήκη θετικών αποδόσεων της αγοράς είναι υψηλότερο σε σχέση με τo beta υπό 

συνθήκη αρνητικών αγοραίων αποδόσεων. 

Τρίτoν: Όπως και στην περίπτωση της εκτίμησης με την μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων εξετάστηκε μέσω ενός  έλεγχου WALD το αν η διάφορα μεταξύ των 

και  είναι στατιστικά διάφορη του μηδενός. Έτσι διαπιστώθηκε ότι η υπόθεση 

ότι  απορρίφθηκε  στις 5 από 7 μετοχές. Ενώ έγινε δεκτή σε α=0.05 

επίπεδο σημαντικότητας σε 2 μετοχές (ΑΧΑ και THAL). 

b− b+

0b b− +− ≠

Τέταρτον: Σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων με την μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων παρατηρούνται οι εξής διαφοροποιήσεις: 

i. H μετοχή AXA εμφανίζει  b− < b+  και στις δυο μεθόδους εκτίμησης. Η 

στατιστική σημαντικότητα όμως της διαφοράς μεταξύ b− και , ενώ βάσει των 

αποτελεσμάτων (μέσω του έλεγχου WALD) με την μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων είναι ανύπαρκτη, με βάση τους εκτιμώμενους συντελεστές (b και 

) με την μέθοδο GARCH εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σε α=0,05. Τo  

αντίθετο ισχύει στην περίπτωση της μετοχής SGEN η οποία εμφάνιζε στατιστικά 

διαφορετικά 

b+

−

b+

b− και  με βάση τα αποτελέσματα τη πρώτης μεθόδου, ενώ τώρα 

ο πραγματοποιούμενος έλεγχος WALD δείχνει το αντίθετο (b

b+

− = b ). +

ii. Από την σχέση 4 μπορούμε να εξάγουμε την νέα εξίσωση διακύμανσης των 

χρεογράφων, όταν η διακύμανση του τυχαίου όρου, η  οποία εκφράζει των 

ιδιοσυγκρατικο κίνδυνο ακολουθεί μια GARCH(1,1) διαδικασία. Έτσι αν 

υποθέσουμε ότι οι αποδόσεις της αγοράς δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση, 

δηλαδή ( ,m mCov R R )+ − =0, έχουμε: 

{ {
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 (6) 

Η σχέση 6 διακρίνει την διακύμανση26 ενός χρεογράφου σε τρία μέρη: Στο 

μέρος (Α) της διακύμανσης που σχετίζεται συστηματικά (και γραμμικά με 

κλίση ) με την διακύμανση της αγοράς όταν αυτή είναι Bull (ib+ 2
m

σ + ), στο 

μέρος (Β) της διακύμανσης που σχετίζεται συστηματικά (και γραμμικά με κλίση 

) με την διακύμανση της αγοράς όταν αυτή είναι Bear (ib− 2
m

σ − ) και στο μέρος 

(Γ) της διακύμανσης που αποτελεί τον διαχρονικά μεταβαλλόμενο 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο της μετοχής ο οποίος και ακολουθεί μια (G)ARCH 

διαδικασία. 

Για όλες τις μετοχές παρατηρούμε ότι τα εκτιμώμενα b− και b+ 27  είναι 

μικρότερα, όταν η εκτίμηση γίνετε με την μέθοδο GARCH. Αυτό σημαίνει ότι 

ένα μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αποδίδεται τώρα στον διαχρονικά 

μεταβαλλόμενο ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο των μετοχών (ο οποίος ακολουθεί 

μια GARCH διαδικασία) και ένα μικρότερο στον κίνδυνο συνδιακύμανσης με 

την αγορά. 

 
4.3 Συμπεράσματα Εκτιμήσεων. 
 

Για το συγκεκριμένο δείγμα μετόχων διαπιστώθηκε ότι από τις εφτά μετοχές οι δύο 

παρουσίαζαν διαφορετικά beta ανάλογα με τις «συνθήκες της αγοράς» και για τους 

δύο τρόπους εκτίμησης. Η διάκριση ανάμεσα σε bull και bear συνθηκών αγοράς έγινε 

με βάση το πρόσημο των αποδόσεων του δείκτη CAC40. Οι δύο μετοχές που 

βρέθηκαν να αντιδρούν ασύμμετρα στις κινήσεις της αγοράς ανάλογα με το αν αυτές 

ήταν καθοδικές ή ανοδικές, δεν είναι οι ίδιες στους δύο τρόπους εκτίμησης (SGEN 

και THAL στην μέθοδο OLS, ΑΧΑ και THAL για την μέθοδο GARCH). Στα 

αποτελέσματα του δεύτερου τρόπου εκτίμησης (GARCH)  παρατηρείται ότι τα beta 

των μετόχων είναι χαμηλότερα σε σχέση με αυτά του πρώτου τρόπου (OLS) .Ο λόγος 

για την διαφοροποίηση αυτή είναι ότι όταν ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος των μετοχών, 

-ο οποίος ισοδυναμεί με την διακύμανση του τυχαίου όρου των δύο εξισώσεων μέσου 

(μέρος Γ της σχέσης 4)- θεωρείται ότι είναι διαχρονικά σταθερός (υπό OLS) 

                                                 
26 Άρα και τον κίνδυνο (τυπική απόκλιση)  ως την ρίζα της διακύμανσης 
27 Με εξαίρεση επίσης τα b+ των μετοχών THAL και ΤΟΤ που είναι σχεδόν τα ίδια και στις δύο 
εκτιμήσεις. 
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υποεκτιμάτε και μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητότητας των αποδόσεων αποδίδεται 

στην από κοινού κίνηση αποδόσεων χρεογράφου και αγοράς. Τα κατάλοιπα των 

συγκεκριμένων παλινδρομήσεων όμως βρέθηκε ότι είναι ετεροσκεδαστικά. Αντίθετα 

όταν οι εξειδίκευση ορίζει ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος μεταβάλλεται διαχρονικά 

ακολουθώντας μία GARCH(1,1) βρίσκουμε ότι τα beta είναι χαμηλότερα άρα και 

μικρότερο το μέρος της μεταβλητότητας των αποδόσεων που οφείλεται στο 

συστηματικό κίνδυνο και μεγαλύτερο αυτό που αποδίδεται στον ιδιοσυγκρατικό. 

Έτσι αν αποδεχτούμε ότι  ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος μεταβάλλεται διαχρονικά τότε 

τα αποτελέσματα τις δεύτερης εκτίμησης είναι τα «σωστά».  

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι μετοχές AXA και THAL παρουσιάζουν 

μη συμμετρικό συστηματικό κίνδυνο ανάλογα με το πρόσημα των αποδόσεων της 

αγοράς, Τέλος ακολουθώντας την πρόταση των Kim και Zumwalt  το κατάλληλο 

μέτρο για την αποτίμηση του κινδύνου των συγκεκριμένων χρεογράφών είναι το beta 

που σχετίζεται με την προς τα κάτω μεταβλητότητα (downside variation ) των 

αποδόσεων της αγοράς, δηλαδή το b-. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Έστω δύο μετοχές οι Α και B οι οποίες παρουσιάζουν το ίδιο beta. Έστω επίσης ότι 

οι Α και Β παρουσιάζουν ασυμμετρία στον συστηματικό κίνδύνο και ισχύει  b- > b+ 

για την Α μετοχή  και  b+ > b- για την Β. Είναι σημαντικό για έναν επενδύτη να 

γνωρίζει τα b- και b+ των μετοχών Α και Β; Αν ένας επενδύτης δύναται να επενδύσει 

μόνο σε ένα από τα δύο χρεόγραφα η γνώση, πέραν του beta, των b- και b+ θα τον 

οδηγούσε να επενδύση στη Β μετοχή. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η Β «κινείται» μαζί 

με την αγορά περισσότερο όταν αυτή ανέρχεται και λιγότερο όταν κατέρχεται, ενώ το 

αντίθετο ισχύει για την μετοχή Α. Αντίθετα αν ο ίδιος επενδυτής γνώριζε μόνο το 

beta  των δύο μετοχών τότε θα ήταν αδιάφορός ως προς το σε ποια από τις δύο θα 

επενδύσει. 

Υπάρχει όμως ασυμμετρία στον συστηματικό κίνδυνο ανάλογα με τις «συνθήκες της 

Αγοράς»; Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα28 ερευνών σε διάφορα χρηματιστήρια μόνο 

σε ένα μικρό ποσοστό των χρεογράφων (7% με 11%) γινετε δεκτή ή υπαρξη 

ασυμμετρίας.. Η μεγάλη πλειοψηφία των μετοχών φαίνεται παρουσιάζει τον ίδιο 

συστηματικό κίνδυνο ανεξάρτητα  από τα πρόσημα ή της άλλες κατηγοριοποίησης 

των αποδόσεων της αγοράς. Επίσης οι ως τώρα έρευνες καταλήγουν στο εξής 

συμπέρασμα αναφορικά με τον τρόπο αποτίμησης των χρεογράφων από την πλευρά 

των επενδυτών:  οι επενδυτές απαιτούν ένα θετικό ασφάλιστρο κινδύνου όταν η 

αγορά είναι καθοδική ενώ είναι διατεθειμένοι να υποστούν (να πληρώσουν) ένα 

αρνητικό ασφάλιστρό κινδύνου όταν η αγορά ανέρχεται. 

Τέλος πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκαν δύο εκτιμήσεις 

οι οποίες έδειξαν ότι: 

 α) Οι δύο από τις εφτά μετοχές του δείγματός παρουσιάζουν μη-συμμετρικό 

συστηματικό κίνδυνο ανάλογα με της «συνθήκες αγοράς».  

β) Ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος των 7 μετοχών να μεταβάλλεται διαχρονικά., ενώ 

όταν το παραπάνω δεν λαμβάνεται υπόψη τα beta των μετοχών υπερεκτιμούνται. 

                                                 
28 Τουλάχιστον για τις εν γνώσιν μου έρευνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Μερος Πρώτο 
 
Πίνακας 1 :  Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας29 (Unit Root Tests) 
 

Tests Augmented Dickey-
Fuλler Phillips Perron  

Null Hypothesis:         
The series has a Unit 

Root 
Integration 

Series t-statistic Prob30. t-statistic Prob. Diagnostics Diagnostics

LNCAC40 -0,99 0,28 -1,15 0,22 Accepted I(1) 

DLCAC40 -29,20 0,00 -29,50 0,00 Rejected I(0) 

LNAGF -0.64 0,43 -0,64 0,43 Accepted I(1) 

DLAGF -30,19 0,00 -30,17 0,00 Rejected I(0) 

LNAVEN -0,70 0,41 -0,89 0,33 Accepted I(1) 

DLAVEN -30,27 0,00 31,59 0,00 Rejected I(0) 

LNAXA -1,04 0,26 -1,07 0,25 Accepted I(1) 

DLAXA -27,67 0,00 -27,66 0,00 Rejected I(0) 

LNCG -0,74 0,39 -0,72 0,40 Accepted I(1) 

DLCG -32,43 0,00 -32,35 0,00 Rejected I(0) 

LNTHAL -1,71 0,43 -1,64 0,45 Accepted I(1) 

DLTHAL -32,85 0,00 -33,35 0,00 Rejected I(0) 

LNTOT -0,17 0,62 -0,22 0,60 Accepted I(1) 

DLTOT -30,36 0 -33,6 0 Rejected I(0) 

                                                 

0

29 Πραγματοποιούμε έναν επαυξημένο (Augmented) έλεγχο Dickey-Fuller ( Dickey, D.A. και Fuller W.A 
(1979) ) στην τροποποιημένη μορφή ενός AR(p) υποδείγματος 
ΔΧτ= φΧτ-1+ γ1ΔΧτ-1+ γ2ΔΧτ-2+……+ γκ-1ΔΧτ-κ+1+uτ
Όπου Χτ η σειρά για την οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας. 
Ελέγχουμε την  Ηο: φ=0, όπου φ = (ρ1+ ρ2+ ρ3+..+ ρκ-1) 
Έναντι της  Ηα: φ<0 
Η υπόθεση μηδέν (Ηο) εδώ είναι ότι η σειρά έχει μια μοναδιαία ρίζα, άρα η στασιμότητα συνεπάγεται 
αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης. Για να ελεγχθεί η Ηο χρησιμοποιούνται οι κριτικές τιμές ενός t-
statistic (το οποίο δεν κατανέμεται ως ένα συμβατικό  t-st καθώς η εναλλακτική υπόθεση είναι 
φ < 0και όχι φ ≠ ). Οι τιμές του t-statistic του εκτιμηθέντος συντελεστη φ, συγκρίνονται με τις 
αντίστοιχές κριτικές τιμές (σε α=0.01 και α=0.05), οι οποίες έχουν υπολογισθεί από τους Dickey και 
Fuhler. Αν τις υπερβαίνουν η υποθεση Ho απορρίπτεται και γινετε δεκτή η εναλλακτική υπόθεση 
(Ηα)  της στασιμότητας. Επίσης όταν μια σειρά παρουσιάζει μια μοναδιαία ρίζα ενώ οι  πρωτες 
διαφορές της δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα τότε, η πρώτη σειρά αποτελεί μία I(1) διαδικασία και η 
δεύτερη μία Ι(0).Επίσης ένας περιορισμός του ελέγχου είναι ότι ο τυχαίος όρος uτ  πρέπει να  είναι 
λευκός θόρυβός. 
Ο αριθμός των υστερήσεων που επιλέχθηκε ήταν αυτός για τον οποίο το κριτήριο ερμηνευτικής 
ικανότητας Akaike έπαιρνε την βέλτιστη (χαμηλότερη) τιμή.  
Πραγματοποιείται επίσης ο έλεγχος Phillips-Perron (Phillips, P. and  Perron. Π. (1988)).  ο οποίος 
στην ίδια εξίσωση προτείνει μια άλλη στατιστική για τον έλεγχο της υπόθεσης μηδέν. Για τον έλεγχο 
αυτό δεν απαιτείται έλλειψη αυτοσυσχέτισης και σταθερή διακύμανση στον τυχαίο όρο της υπο 
εκτίμηση εξίσωσης και έτσι είναι ως προς αυτό λιγότερο περιοριστικός. 
30 Το μέγιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας για το οποίο η Ho απορρίπτεται. Θεωρούμε ως 
κρίσιμό επίπεδο το α=0,05. Έτσι για prob<0.05 η Ho απορρίπτεται. 
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Πινακας 2:                                       Διαγνωστικοί έλεγχοι  χρονολογικων σειρών31

Series DLCAC40 DLAGF DLAVEN DLAXA DLCG DLSGEN DLTHAL DLTOT 
Sample statistics                 

Skewness  0,06 0,181 -0,119 0,024 0,2 0,05 -0,07 -0,23 
Kurtosis 4,83 6,18 4,35 5,5 5,23 5,75 4,61 4,28 

J-B 118,61** 359,42** 66,31** 219,18** 179,93** 265,64** 91,54** 65,35** 
Liung-Box Q-stat.                

Q(1) 0,10  1,71   1,73  1,50  11,50** 0,75  13,89** 2,12  
Q(2) 0,85  3,62  2,88  1,50  15,93** 0,87 16,14** 7,15** 
Q(6) 13,95** 8,64  8,79  14,03* 20,01** 14,50* 17,52** 24,96** 
Q(12) 24,39** 17,92  27,71  31,11** 15,01** 17,43  22,89** 31,00** 
Q(18) 44,15** 24,44  43,84** 44,79** 32,9!** 25,36  32,59** 41,50** 
Q(24) 52,05** 34,92  49,39** 53,71** 39,40** 38,91** 40,15** 43,55** 

Liung-Box Q2-stat                 
Q2(1) 17,51** 12,61** 55,89** 59,63** 12.01** 13,69** 19,32** 55,24** 
Q2(2) 59,57** 39,77** 67,45** 111,71** 26,45** 114,15** 32,00** 88,47** 
Q2(6) 247,26** 116,76** 130,49** 243,87** 58,74** 294,53** 68,64** 233,74** 
Q2(12) 489,31** 291,71** 267,15** 421,63** 85,89** 517,15** 130,61** 322,15** 
Q2(18) 650,69** 415,37** 336,25** 548,61** 128,28** 622,24** 159,28** 409,35** 
Q2(24) 759,32** 465,80** 390,95** 631,44** 141,41** 669,5** 185,18** 511,42** 

Testing for  
ARCH effects         

ARCH-LM32 17,92** 12,77** 60,22** 64,71** 12,12** 13,82** 21,39** 58,63** 

                                                 
31 ** Στατιστικά Σημαντικό σε α=0.01 
* Στατιστικά Σημαντικό σε α=0.05 
32 Διεξάγοντας ένα ARCH-LM test (για μία χρονική υστέρηση στα τετράγωνα των αποκλίσεων από το μέσο), ελέγχουμε την υπόθεση ότι η διακύμανση της σειράς (Χ) 
μεταβάλλεται στο χρόνο. Στην γραμμή που αναφέρετε σε αυτό το test, δίνονται οι τιμές του F-statistic (της  εκτιμηθήσας παλινδρόμησης):  

2

2

( )
(1 )( 1)

R T kF
R T

−
=

− −
 

Οπου Τ ο αριθμός των παρατηρήσεων και k οι ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι όλοι οι συντελεστές κλίσης είναι ίση με το μηδέν 
και κάτω από αυτήν ή F ακολουθεί την F-κατανομή με T-1 βαθμούς ελευθερίας του αριθμητή Τ-k παρονομαστή. 

 





Μέρος Δεύτερο: Γραφήματα33 των χρονολογικών σειρών των επιπέδων (CAC) 
και των αποδόσεων του δείκτη CAC40 και των 7 μετοχών  
 
1.Χρηματιστηριακος δείκτης CAC40 και μετοχή AGF 
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2. Μετοχές AVEN και AXA 
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. 1 5
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D L A X A

                                                

 
 
 
 
 

 
33 Το πρόθεμα DL αναφέρεται στις πρώτες διαφορές των λογάριθμων των επιπέδων οι οποίες όπως 
αναλύθηκε εκφράζουν τις αποδόσεις. Δίνονται ανά δυο τα διαγράμματα των επιπέδων και των πρώτων 
διαφορών των λογαρίθμων  (με το πρόθεμα DL-) κάθε μετοχής 
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3. Μετοχές CG και SGEN 
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4. Μετοχές THALE και TOTAL 
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, 0 , ,i t m t m t tR a D R D R uβ β− − + += + + +

Μερος Τρίτο 
 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτιμήσεων34 με την μέθοδο Ελάχιστων Τετραγώνων 
(OLS  Estimations). 

 

   

 Coeff. DLAGF DLAVEN DLAXA DLCG DLSGEN DLTHAL DLTOT 

α0 
 

5.32E-05 
(0,05) 

0,000 
(0,66) 

0,000 
(-0,37) 

0,000 
(-0,44) 

0,001* 
(2,05) 

0,000 
(1,32) 

0,000 
(1,79) 

b−  
 

1,019** 
(16,30) 

0.955** 
(17,50) 

1,556** 
(24,25) 

0,505** 
(10,37) 

1,301** 
(27,41) 

0,745** 
(10,72) 

0,828** 
(19,78) 

b+  
 

1,031** 
(16,24) 

0,883** 
(15,91) 

1,606** 
(24,63) 

0,547** 
(11,05) 

1,144** 
(27,53) 

0,497** 
(7,05) 

0,765** 
(18,19) 

Wald-Coeff. 
restriction test       

b b+ −=  Accepted Accepted Accepted Accepted Rejected* Rejected* Accepted 
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⎧

34 Το πρόθεμα DL αναφέρεται στις πρώτες διαφορές των λογαρίθμων των επιπέδων των τιμών της 
αντίστοιχης σειράς Οι αποδόσεις ( r ) των χρεογράφων και του δείκτη CAC40 ορίζονται ως ο 
(συνεχής) ρυθμός μεγέθυνσης των επιπέδων των  τιμών (P), και προκύπτουν ως οι πρώτες διαφορές 
στους λογάριθμους των επιπέδων, . Έτσι αν : 

 

Οπού Rm και Rι είναι οι ημερήσιες αποδόσεις του χρηματιστηριακού δείκτη  (CAC40) και του 
χρεογράφου i αντίστοιχα, , ενώ ut μια στοχαστική μεταβλητή που την θεωρούμε Λευκό Θόρυβο. Οι 

ψευδομεταβλητές ορίζονται ως εξής 
 

≤⎪= ⎨
>⎪⎩

⎧ >⎪= ⎨
≤⎪⎩

 

 
Επίσης τα σύμβολα * και ** εκφράζουν τη στατιστική σημαντικότητα των εκτιμηθέντων συντελεστών 
ως εξής: 
* Στατιστικά σημαντικό σε α=0.05 
** Στατιστικά σημαντικό σε α=0,01 
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δίνουν τα t-statistic των εκτιμηθέντων συντελεστών. 
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Πινακας 2:  Διαγνωστικοί έλεγχοι35 Τυποποιημένων καταλοίπων (Standardized residuals)  
Eq.’s Depedent 
Variable DLAGF DLAVEN DLAXA DLCG DLSGEN DLTFI DLTHAL DLTOT 
Sample statistics                 

Skewness  0,04 -0,51 -0.54 -0,04 0,28 -0,49 -0,04 -0,45 
Kurtosis 4,40 6,61 7,63 5,92 5,70 11,07 4,81 6,61 

J-B 69,15** 492,87** 792,13** 298,15** 265,89** 2310,62** 114,93** 485,84** 
Liung-Box Q-stat.                 

Q(1) 14,53**   0,24 2,38 16,83** 0,17  0,46 19,53** 0,46  
Q(2) 14,53** 5,43  8,08*  16,94** 3,25 0,48  23,72** 5,26 
Q(6) 20,53 ** 7,50 22,67** 25,84** 4,46 11,56 26,15** 6,96 

Q(12) 24,73 * 14,04 28,90** 37,24** 9,96 17,93 28,54** 10,53 
Q(18) 31,22* 22,95 33,09* 42,87** 12,08 28,19 41,61** 14,86 
Q(24) 37,04* 23,92 47,23** 55,37** 14,75 32,39 45,88** 20,54 

Liung-Box Q2-stat.                 
Q2(1) 3,70 8,60** 67,73** 2,13 0,92 18,66** 82,39** 59,90** 
Q2(2) 11,56** 8.87* 83,12** 7,13* 5,73 24,91** 91,32** 64,49** 
Q2(6) 57,86** 10,81 89,72** 10,37 30,33** 78,98** 99,84** 86,77** 

Q2(12) 93,51** 14,71 98,35** 12,84 39,73** 130,84** 122,32** 104,55** 
Q2(18) 108,12** 16,31 100,96** 25,26 48,58** 173,54** 132,89** 107,24** 
Q2(24) 109,99** 20,55 105,53** 27,49 52,52** 194,32** 145,55** 109,75** 

Testing for ARCH 
effects         

ARCH-LM36 3,69* 8,63** 73,51** 2,12 0,92* 18,95** 90,74** 64,07** 

                                                 
35 ** Στατιστικά Σημαντικό σε α=0.01 
* Στατιστικά Σημαντικό σε α=0.05 
36 Στην γραμμή που αναφέρετε σε αυτό το test, δίνονται οι τιμές των F-statistic ( Βλέπε υποσημείωση αριθμός:  Πίνακας 1 Πρώτου Μέρους του Παραρτήματος) (και η 
στατιστική τους σημαντικότητα) της  εκτιμηθήσας παλινδρόμησης: 
$ $2 2

, , 10 1i t i t tu uβ β ε−= + +  

 



Πίνακας 3: Αποτελέσματα εκτιμήσεων με την με την μέθοδο (G)ARCH37

 
          , 0 , ,i t m t m t tR a D R D R uβ β− − + += + + +

  (0, )t tu hΝ

 Coeff. DLAGF DLAVEN DLAXA DLCG DLSGEN DLTHAL DLTOT 

α0 
 

4,88E-05 
(0,26) 

0,000 
(0,34) 

0,000 
(-1,02) 

0,000 
(-0,02) 

0,001* 
(2,01) 

0,000 
(1,10) 

0,000 
(0,93) 

b−  
 

0,921** 
(19,15) 

0.934** 
(18,38) 

1,44** 
(19,43) 

0,491** 
(12,20) 

1,247** 
(31,13) 

0,701** 
(11,81) 

0,809** 
(31,89) 

b+  
 

0,949** 
(18,05) 

0,860** 
(16,04) 

1,641** 
(28,05) 

0,504** 
(12,30) 

1,142** 
(25,67) 

0,527** 
(9,62) 

0,783** 
(21,87) 

Conditional Variance 
Equations 

2
0 1 1 1 1t t th u hω α γ− −= + +  

0ω  
 

5,25E-06* 
(2,54) 

3.51E-05**
(3,32) 

0,000** 
(3,90) 

2,66E-06**
(2,34) 

1.03E-06*
(2,34) 

1,48E-06** 
(2,82) 

3,98E-08**
(2,94) 

1α  
 

0.030** 
(4,35) 

0.090** 
(14,64) 

0,144** 
(37,44) 

0,024** 
(3,41) 

0.0304** 
(5,29) 

0,112** 
(6,60) 

0,087** 
(5,91) 

1γ  
 

1.693** 
(44,07) 

0.768** 
(14,87) 

0,81** 
(31,37) 

0,961** 
(89,53) 

0.962** 
(147,66) 

0,852** 
(37,58) 

0,886** 
(46,85) 

Wald-Coeff. 
Restriction test      

b b+ −=  Accepted Accepted Rejected* Accepted Accepted Rejected* Accepted 

                                                 

+

37 Οπού Rm και Rι είναι οι ημερήσιες αποδόσεις του χρηματιστηριακού δείκτη  (CAC40) και του 
χρεογράφου i αντίστοιχα. Οι ψευδομεταβλητές ορίζονται ως εξής ,D D−

,

,
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1 0
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⎧ ≤⎪= ⎨
>⎪⎩

⎧ >⎪= ⎨
≤⎪⎩

 

 
* Στατιστικά σημαντικό σε α=0.05 
** Στατιστικά σημαντικό σε α=0,01 
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στα z-statistic των εκτιμηθέντων συντελεστών 
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