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Term structure of interest rates

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή θα διαπραγματευτεί με ένα θέμα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο 

τους μελετητές της οικονομίας. Η καμπύλη απόδοσης των επιτοκίων αποτελεί θέμα 

διαρκούς ενασχόλησης αφενός λόγω της μη-στατικότητας και του συνεχούς 

επαναπροσδιορισμού της και αφετέρου λόγου της χρησιμότητας της για την ερμηνεία 

μελλοντικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Οπως υποδηλώνει και ο τίτλος της, 

χωρίζεται σε δυο βασικά μέρη που κάλλιστα θα μπορούσαν να αποτελόσουν, λόγω της 

αυτοτέλειας τους και ξεχωριστές μελέτες. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μία θεωρητική 

προσέγγιση της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται 

μια πρακτική εφαρμογή του ζητήματος.

Αρχικά δίνεται ο ορισμός που θα αποτελέσει τη βάση της όλης ανάλυσης και 

αμέσως γίνεται κατανοητή η σπουδαιότητα που παίζουν σε αυτή τα ομόλογα 

Επιβεβλημένα λοιπόν γίνεται μια αναφορά στα ομόλογα και στη λειτουργία τους. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο ο καθορισμός της τιμής των ομόλογων μέσα σε μία ελεύθερη αγορά 

καθώς και ο υπολογισμός των αποδόσεων τους αποτελούν το κύριο θέμα. Η μικρή αυτή 

διερεύνηση της αγοράς των ομολόγων ολοκληρώνεται στο τρίτο κεφαλαίο με τους 

παράγοντες πού επηρεάζουν την απόδοση τους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περνάμε, έτοιμοι πια, στην ανάλυση της καμπύλης 

απόδοσης το ουσιαστικότερο ίσως κεφάλαιο του πρώτου μέρους. Αφού γίνει ερμηνεία 

των σχημάτων της καμπύλης μια μνεία των θεωριών για τη διαχρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων κρίνεται απαραίτητη. Έτσι οι δύο κύριες θεωρίες που αναπτύχθηκαν σε σχέση 

με τη μορφή κατά κύριο λόγο της καμπύλης απόδοσης (yield curve) καθώς και οι 

παραλλαγές αυτών που συναντώνται απασχολούν το πέμπτο κεφάλαιο.

Στο δεύτερο μέρος της παρούσης εργασίας αρχικά παρουσιάζονται μερικές 

μελέτες οικονομολόγων σχετικά με τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία της καμπύλης 

απόδοσης. Ένας αρκετά σεβαστός αριθμός επιστημόνων που ασχολήθηκαν με το θέμα σε 

σχετικά πρόσφατες ημερομηνίες φανερώνει τη σημασία που δίνεται στη μελέτη της 

καμπύλης απόδοσης και της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων Το αν το spread 

των επιτοκίων, έννοια που εισάγεται στο έβδομο κεφάλαιο μπορεί να μας δώσει χρήσιμες
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Term structure of interest rates

πληροφορίες για τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα προσπαθεί να απαντήσει το 

κεφάλαιο αυτό μέσα από μία θεωρητική σκοπιά. Τα οικονομετρικά μοντέλα που 

χρησιμοποιήθηκαν από διάφορους μελετητές απασχολούν το όγδοο κεφαλαίο.

Εν κατακλείδι, το τελευταίο κομμάτι, που αποτελεί και την πρωτότυπη συμβολή 

της εργασίας, εξετάζει εμπειρικά τη σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του 

spread επιτοκίων, με βάση την οικονομία του Καναδά την περίοδο 1961 - 1998. Η 

ανάλυση γίνεται με βάση το μοντέλο των Berk &Bergeijk.

Ο απλός αναγνώστης έπειτα από το τέλος της μελέτης αυτής της εργασίας θα 

μπορεί να καταλάβει τη λειτουργία των ομολόγων και τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο 

στη διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοεί τί είναι 

καμπύλη απόδοσης, πώς αυτή ερμηνεύεται μέσα από το πρίσμα διάφορων θεωριών και 

ενστερνιζόμενος κάποια από αυτές να κάνει ο ίδιος προβλέψεις για την προοπτική 

ανάπτυξης μιας χώρας. Η εντρυφή με μελέτες άλλων οικονομολόγων και η 

χρησιμοποίηση οικονομετρικών μοντέλων δίνουν τη δυνατότητα στον οικονομολόγο 

αναγνώστη να εμβαθύνει λίγο περισσότερο ώστε να μπορέσει με την εφαρμογή των 

παραπάνω μοντέλων να βγάλει ο ίδιος συμπεράσματα για τα προσδοκώμενα οικονομικά 

στοιχεία μιας γενικότερης οικονομίας πέραν από τα όρια του κράτους.
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Term structure of interest rates

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Ανεξάρτητα με τον τρόπο που ερμηνεύεται ή το πώς εκτιμάται η χρονικοί διάρθρωση των 

επιτοκίων έχει έναν απόλυτα ουσιώδη ρόλο στην ανάλυση και τη διαχείριση επενδύσεων 

σταθερού εισοδήματος. Κάποιες από τις χρήσεις αυτής της διάρθρωσης μπορούν να 

θεωρηθούν:

α) η ανάλυση των αποδόσεων επενδύσεων που πραγματοποιούνται με 

διαφορετικό επενδυτικό ορίζοντα,

β) η αποτίμηση των προσδοκιών για τα μελλοντικά επιτόκια και η βοήθεια ώστε 

να χρησιμοποιηθούν σωστά οι όποιες πληροφορίες,

γ) ο προσδιορισμός της τιμής των ομολόγων και των άλλων προϊόντων σταθερού 

εισοδήματος,

δ) η πρόβλεψη της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως μέσα από τη γραφική 

απεικόνιση της,

ε) η επιλογή μεταξύ βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων.

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο όρος διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων εκφράζει το εμπειρικό γεγονός ότι 

χρηματοδοτικά μέσα (δάνεια, ομόλογα κ.τ.λ.) που είναι ισοδύναμα από άποψη κινδύνου 

(risk) αλλά έχουν διαφορετικές ημερομηνίες λήξης, συνεπάγονται συνήθως διαφορετικό 

επιτόκιο. Μάλιστα είναι παρατηρημένο ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια τις 

περισσότερες φορές είναι χαμηλότερα από τα μακροπρόθεσμα. Ο θεωρητικός ορισμός 

αυτής της διάρθρωσης χρησιμοποιεί την έννοια των ομολόγων μηδενικού κουπονιού 

(zero coupon) με διάφορες ημερομηνίες λήξης.

Η γραφική απεικόνιση της σχέσης μεταξύ της απόδοσης των ομολόγων της ίδιας 

πιστωτικής ποιότητας αλλά διαφορετικής ημερομηνίας λήξης, σε μία δεδομένη χρονική 

στιγμή είναι γνωστή ως καμπύλη απόδοσης. Συνήθως οι αναλυτές - επενδυτές
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κατασκευάζουν την καμπύλη απόδοσης παρατηρώντας τις τιμές και τις αποδόσεις της 

αγοράς των ομολόγων του Δημοσίου. Αυτό γίνεται κυρίως για δύο λόγους. Καταρχήν τα 

κρατικά χρεόγραφα είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και οι τυχόν διαφορές μεταξύ 

τους στην πιστωτική τους ικανότητα δεν επηρεάζει την απόδοση και έτσι είναι απολύτως 

συγκρίσιμα. Δεύτερον η Κρατική Αγορά Ομολόγων σαν μεγαλύτερη και περισσότερο 

ενεργητική αντιμετωπίζει τα λιγότερα προβλήματα ρευστότητας και εμπορευσιμότητας. 

Επιβεβλημένη λοιπόν είναι μια αναφορά στις βασικές έννοιες λειτουργίας της αγοράς 

ομολόγων, η οποία (αναφορά) θα βοηθήσει στην ανάλυση της καμπύλης απόδοσης (yield 

curve).

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΑΟΓΩΝ

Σαν ομόλογο μπορεί να θεωρηθεί η δανειακή συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών του εκδότη 

του ομολόγου (κρατικός ή ιδιωτικός φορέας) και του δανειστή - αγοραστή με την 

προσδοκία του τελευταίου για επιστροφή του δανείου προσαυξημένο κατά κάποιο ποσό 

έπειτα από ένα συγκεκριμένο διάστημα. Η ημερομηνία αυτή στην οποία ο εκδότης του 

ομολόγου υποχρεούται να επιστρέφει το συμφωνηθέν ποσό ονομάζεται ημερομηνία 

λήξης του ομολόγου (maturity date). Η λήξη αυτή μπορεί να είναι μερικοί μήνες (short

term), 2-10 χρόνια (intermediate-term) ή ακόμα περισσότερο 10-ως 30 χρόνια long- term. 

Οι σημαντικότεροι παράμετροι του δανειακού αυτού συμβολαίου είναι:

1.3.1 Ονομαστική αξία και ονομαστικό επιτόκιο

Η ονομαστική αξία (principal value) του ομολόγου είναι το ποσό που ο εκδότης 

συμφωνεί να επιστρέφει στον κάτοχο την ημερομηνία λήξης. Το ονομαστικό επιτόκιο 

(coupon rate) είναι το επιτόκιο εκείνο που περιοδικά ο εκδότης συμφωνεί να δίνει στο 

δανειστή. Το επιτόκιο αυτό πολλαπλασιάζεται με την ονομαστική αξία και έτσι 

προσδιορίζεται το ποσό του τοκομεριδίου. Για παράδειγμα ένα ομόλογο με επιτόκιο 10% 

και ονομαστική αξία 1000$ κάθε χρόνο πληρώνει το ποσό των 100$ στον κομιστή. Η 

περιοδική αυτή πληρωμή για την ευρωπαϊκή αγορά των ομολόγων γίνεται συνήθως κάθε 

χρόνο, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ιαπωνία τοκομερίδιο πληρώνεται 

κάθε εξάμηνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι περιοδικό κουπόνι πληρωμής έχουν όλα τα 

ομόλογα εκτός από τα ομόλογα χωρίς τοκομερίδιο (zero-coupon) τα οποία 

πρωτοεμφανίστηκαν στην αγορά ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών στις αρχές της
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δεκαετίας του ’80. Ο κάτοχος του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο αποκομίζει κέρδος 

αγοράζοντας ουσιαστικά το ομόλογο σε αξία χαμηλότερη από την ονομαστική αξία του.

1.3.2 Απόδοση στη λήξη

Με τον όρο απόδοση στη λήξη (yield to maturity) εννοούμε την απόδοση που πετυχαίνει 

το ομόλογο ή οποιοσδήποτε άλλη επένδυση σταθερού εισοδήματος αν κρατηθεί και 

εξοφληθεί στην λήξη του. Η απόδοση στη λήξη είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα 

απόδοση εάν το ομόλογο πωληθεί σε τιμή μικρότερη από αυτή της λήξης (discount bond) 

και είναι μικρότερη εάν το ομόλογο πωληθεί σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή της λήξης 

(premium bond).

1.3.3 Τιμή αγοράς

Στην πρωτογενή αγορά η τιμή του ομολόγου συμπίπτει με την ονομαστική του αξία. 

Όσον αφορά τα ομόλογα χωρίς κουπόνι αυτά εκδίδονται σε τιμές χαμηλότερες από την 

αξία τους στη λήξη έτσι ώστε ο κομιστής να καρπωθεί τη διαφορά μεταξύ των δύο 

τιμών. Αυτή η διαφορά αποτελεί ουσιαστικά και το κέρδος του επενδυτή. Κατά τη 

διάρκεια της ζωής του το ομόλογο μπορεί να πωληθεί στη δευτερογενή αγορά και η τιμή 

του να είναι διαφορετική από την ονομαστική. Βασική αιτία αποτελεί η μεταβλητότητα 

των επιτοκίων.

1.3.4 Η ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης του ομολόγου (term to maturity) καλείται το χρονικό εκείνο σημείο 

όπου ο εκδότης υποσχέθηκε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

έκδοση του ομολόγου. Η ημερομηνία λήξης είναι επίσης σημαντικό συστατικό στοιχείο 

του ομολόγου καταρχήν διότι ο κάτοχος του απαιτεί να εισπράξει το προσδοκώμενο 

προσαυξημένο πόσο και έπειτα, από τη ληκτότητα του ομολόγου εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό η απόδοση του (yield). Τέλος η μεταβλητότητα της τιμής του ομολόγου έχει να 

κάνει και με την ημερομηνία λήξης του.

1.3.5 Το είδος του εκδότη

Αναμφισβήτητα η βάση του ‘χαρακτήρα’ ενός ομολόγου είναι η φύση του εκδότη του. 

Υπάρχουν κυρίως 3 διαφορετικοί τύποι εκδοτών: το κράτος με τη στενή έννοια (κρατικά 

ομόλογα), οι κρατικές επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εγχώριες ή ξένες.
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1.3.6 Εσωτερικά δικαιώματα χρήσης προνομίων (Embedded Options)

Είναι σύνηθες για τον εκδότη του ομολόγου να περιλαμβάνει στη σύμβαση κάποιους 

όρους με τους οποίους δίνει το δικαίωμα στον ίδιο ή /και στον κάτοχο να ενεργήσει με 

τρόπο διαφορετικό από το γενικό πλαίσιο. Τα περισσότερο γνωστά είδη τέτοιων 

δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν τα ομόλογα είναι καταρχήν τα δικαιώματα όψεως (call 

features). Αυτός ο όρος δίνει το δικαίωμα στο εκδότη να επιστρέφει όλο το χρέος ή 

μέρος αυτού στο δανειστή - κάτοχο πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Ένα άλλο είδους προνομίου είναι αυτό της μετατρεψιμότητας του ομολόγου 

(convertible bond) με το οποίο ο εκδότης δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο να ανταλλάξει 

το ομόλογο με συγκεκριμένο αριθμό και είδος μετοχών. Επίσης έχουμε ομόλογα που 

επιτρέπουν στον εκδότη ή στον κάτοχο το δικαίωμα να επιλέξει το διάστημα που θα 

χορηγείται το τοκομερίδιο.

1.4 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Τα ομόλογα - όπως και οποιαδήποτε άλλη μορφή επένδυσης - ενέχουν κάποιους 

κινδύνους ανάλογα βέβαια με το είδος τους. Ονομαστικά μπορούμε να αναφέρουμε τους 

ακόλουθους:

Κίνδυνος επιτοκίου (Interest - rate risk): όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη 

συνέχεια η τιμή ενός ομολόγου αλλάζει σε κατεύθυνση αντίστροφη της μεταβολής του 

επιτοκίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ο επενδυτής θελήσει την πώληση του 

ομολόγου πριν τη λήξη του και το επιτόκιο έχει ανεβεί τότε θα έχει ένα χάσιμο 

κεφαλαίου.

Κίνδυνος επανεπενδυσης (Reinvestment risk): η επανεπένδυση των ταμειακών 

ροών (cash flows) ενέχει το κίνδυνο να έχουμε επενδύσεις σε χαμηλότερο επιτόκιο. 

Τέτοιο κίνδυνο συναντούμε κυρίως στα ομόλογα μακράς διάρκειας με μεγάλη ταμειακή 

ροή.

Κίνδυνος ανάκλησης (Call risk): προηγούμενα είδαμε ότι σε κάποια ομόλογα ο 

εκδότης έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει μέρος ή ολόκληρο το χρέος' πριν την 

ημερομηνία λήξης. Αναμφίβολα αυτό γίνεται όταν ο έκδοτης κρίνει ότι είναι καλό γι’ 

αυτόν να αποσύρει το ομόλογο είτε γιατί προβλέπει ότι στο μέλλον θα έχει ζημίες είτε 

γιατί θέλει να επαναφέρει το ομόλογο με περισσότερο ευνοϊκούς όρους, σε βάρος γενικά 

του αγοραστή.
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Κίνδυνος αθέτησης ή Πιστωτικός κίνδυνος (Default risk or credit risk): η 

πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του έκδοτη του ομολόγου προς τον κάτοχο του 

είναι ένας άλλος επενδυτικός κίνδυνος. Τέτοιος κίνδυνος πιστοληπτικής ικανότητας 

περιέχεται κυρίως σε ομόλογα που εκδίδουν αναπτυξιακές επιχειρήσεις και λιγότερο σε 

κρατικά ομόλογα ισχυρών οικονομιών.

Πληθωριστικός κίνδυνος (Inflation risk): πολύ απλά ο κίνδυνος αυτός 

εμφανίζεται όταν το γενικό επίπεδων τιμών και συγκεκριμένα ο πληθωρισμός αυξάνεται 

με αποτέλεσμα να μειώνεται η αγοραστική δύναμη του επενδυτή που επένδυσε σε 

ομόλογα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΑΟΣΗ ΤΟΥ

Για τον υπολογισμό της τιμής του ομολόγου χρειαζόμαστε τις ταμειακές ροές του και την 

απαιτούμενη απόδοση.

Η τιμή του ομολόγου ορίζεται η παρούσα αξία των ταμειακών του ροών, των

περιοδικών πληρωμών (coupon payments) και της αξίας στη λήξη.

Γενικότερα η τιμή μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο :

n C C C CM
Ρ —-------- 1-----------— Ί---------- Γ + ··· Ί-------------- 1------------

I + r (1 + r)2 (1 + r)3 (1 + /·)" (1 + r)"

η ισοδύναμα .

(2.

όπου Ρ = τιμή ή αγοραστική αξία 

η = ο αριθμός των περιόδων 

C = ποσό της ταμειακής πληρωμής του κουπονιού 

r = το επιτόκιο της περιόδου (απόδοση στη λήξη) 

t = η χρονική περίοδος όπου λαμβάνει χώρα η πληρωμή 

Μ = αξία στην λήξη (maturity value) ή ονομαστική αξία

'-Σ
C Μ

ί=1 (1 + r)' (1 + r)"

Επειδή η ταμειακή πληρωμή του κουπονιού είναι ισοδύναμη με μια ράντα όπου η 

πρόσοδος καταβάλλεται στο δικαιούχο στο τέλος κάθε περιόδου (ordinary annuity) 

μπορούμε να υπολογίσουμε την παρούσα αξία της σύμφωνα με τον τύπο:
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Για να γίνει ευκολότερα κατανοητό ας υπολογίσουμε την τιμή ενός υποθετικού 

ομολόγου 1 θετούς διάρκειας με κουπόνι 10% αξίας στη λήξη 10000$. Ας υποθέσουμε 

οτι η ζητούμενη απόδοση είναι 12%.

Οι ταμειακές ροές αυτού του ομολόγου είναι

1. 20 ετήσιες πληρωμές 1000$

2. 10000$ έπειτα από 20 περιόδους

Η παρούσα αξία των ετήσιων πληρωμών (coupon payments) είναι:

1-
P = C

1

(1 + /·)" 
r

= 1000

\χ- 1 \χ 1
(1 + 0,12)20

= 1000 9,6463
0,12 0,12

_

= 1000
1-0,10366

0,12

= 1000 (7,4695) = 7469,5$

Η παρούσα αξία είναι:

Μ _ 10000
(l + ryι~ 1 1220 και τελικά

10000
9,6463

1005,1

Η τιμή του ομολόγου είναι το άθροισμα των δύο αξίων

Παρούσα αξία των ετήσιων πληρωμών + παρούσα αξία στην ημερομηνία λήξης
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7469,5 + 1005,1 = 8474,6$

Ας υποθέσουμε τώρα ότι η ζητούμενη απόδοση αντί του 12% είναι 8 % . Τότε η 

παρούσα αξία των ετήσιων πληρωμών είναι

1000
(1 + 0,08)20 

0,08
= 1000[9,818ΐ] = 9818,1

Η παρούσα αξία είναι:

10000
1,0820

2145,46

Η τιμή του ομολόγου είναι το άθροισμα των δύο αξίων :

9818,1 +2145,46= 11963,56$

Αν τώρα η απαιτούμενη απόδοση είναι ίδια με τη απόδοση του κουπονιού, 

δηλαδή 10%, η τιμή του ομολόγου είναι ίδια με την τιμή του στη λήξη. Έτσι:

1000

1-
1____

(1 + 0,1)20

0,1
1000[8,5134] =8513,46

και η παρούσα αξία είναι

10000

ι,ι20
1486,54

και τελικά
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8513,46+ 1486,54= 10000$

2.2 Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΠΟΝΙ

Όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν κάποια ομόλογα τα οποία δεν έχουν περιοδικές 

πληρωμές (χωρίς κουπόνι). Αντί του κουπονιού ο επενδυτής επιλέγει να αγοράσει ένα 

ομόλογο όπου η απόδοση απορρέει από τη διαφορά της τιμής αγοράς και της τιμής - 

αξίας στη λήξη. Η τιμή αυτών των ομόλογων, γνωστά σε όλους σαν zero-coupon, 

υπολογίζεται όπως η τιμή των άλλων ομολόγων και όπου C = 0

Έτσι ο κλασικός τύπος:

γίνεται:

και τελικά:

Ρ=Σ C Μ
(1 + r)‘ (1 + r)n

ρ=Σ —~—7 ~—
ι^\ (1 + r) (1 + r)H

(2.3)

που απλά σημαίνει ότι η τιμή ενός ομολόγου χωρίς κουπόνι είναι παρούσα αξία στη λήξη 

του (present value of the maturity value).

Για παράδειγμα, η τιμή ενός ομολόγου χωρίς κουπόνι που λήγει 15 χρόνια από 

τώρα, με αξία στη λήξη 8000$ και με ζητούμενη απόδοση 9,75 % είναι:

Μ _ 8000
(1 + r)" ~ (1 + 0,0975)15

8000
4,037

1981,6695.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 Η ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(PRICE YIELD RELA TIONSHIP)

Μία θεμελιώδης ιδιότητα των ομολόγων είναι το γεγονός ότι η τιμή τους μεταβάλλεται 

σε αντίθετη κατεύθυνση από τις αλλαγές της ζητούμενης απόδοσης. Η αίτια που 

συμβαίνει αυτό είναι ότι η τιμή των ομολόγων ορίζεται όπως προαναφέρθηκε από την 

παρούσα αξία των ταμειακών του ροών. Καθώς η απόδοση μεγαλώνει σύμφωνα με τύπο 

(2.1) που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο μειώνεται η τιμή Το αντίθετο βέβαια 

συμβαίνει όταν μειώνεται η απόδοση, η τιμή αυξάνεται. Αυτό μπορούμε να το 

διαπιστώσουμε και στα προηγούμενα παραδείγματα που δόθηκαν. Οταν η απόδοση του 

20ετούς ομολόγου ήταν 12 % με τιμή του ήταν 8474,6$ ενώ όταν αυτή μειώθηκε η τιμή 

έφτασε στα 11963,56$. Αν απεικονίσουμε τη σχέση αυτή μεταξύ απόδοσης τιμής έχουμε 

την παρακάτω κυρτή καμπύλη:

Πίνακας 3.1: Απόδοση -Τιμή

απόδοση Τιμή

0,04 18154.2

0,045 17154,37

0,05 16231,11

0.055 15377,67

0,06 14587,97

0,065 13856,48

0,07 13178,2

0,075 12548,62

0,08 11963,63

0,085 114194

0,09 10912,85

0,095 10440,62

0,1 10000

0,105 9588,455

0,11 9203,667

0.115 8843,528

0,12 8506,111

0,125 8189.662

0,13 7892,575

0.135 7613.384

Σχήυα 3.1: Σχέση Tiufic Απόδοσης

\\
X

%

ί
© 1 5 9 13 17

ΑΠΟΔΟΣΗ
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Καθώς οι αποδόσεις στην αγορά αλλάζουν, η μόνη μεταβλητή που μπορεί να 

αλλάξει για να αντισταθμίσει την ζητούμενη απόδοση του επενδυτή στην αγορά είναι η 

τιμή του ομολόγου. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε όταν το επιτόκιο του κουπονιού 

είναι ίσο με την ζητούμενη απόδοση η τιμή του ομολόγου είναι ίση με την τιμή του στη 

λήξη (στο παράδειγμα 10%).

Όταν τώρα η απόδοση στην αγορά αυξηθεί παραπάνω από την απόδοση του 

κουπονιού ( >10%) ο επενδυτής προσδοκά κάποιο επιπλέον αντάλλαγμα- επιτόκιο. Αν ο 

εκδότης δεν προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια ο επενδυτής δεν αγοράζει το ομόλογο που 

προσφέρει αποδόσεις χαμηλότερες από την αγορά. Το αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης 

ζήτησης είναι να πέσει η τιμή του ομολόγου και έτσι η απόδοση του να ανεβεί.

Το αντίθετο συμβαίνει όταν η απόδοση στην αγορά είναι χαμηλότερη από αυτή 

του κουπονιού. Το ομόλογο πωλείται σε υψηλότερη τιμή από αυτή στη λήξη του, καθώς 

η αγορά του κρίνεται ελκυστική και αυτό ανεβάζει την τιμή του. Τελικά συνοψίζοντας 

για τη σχέση μεταξύ τιμής, απόδοσης και επιτοκίου κουπονιού έχουμε τα ακόλουθα:

Επιτόκιο κουπονιού < ζητούμενη απόδοση<] [> παρούσα τιμή < τιμή στη λήξη

Επιτόκιο κουπονιού = ζητούμενη απόδοση < > παρούσα τιμή =τιμή στη λήξη

Επιτόκιο κουπονιού > ζητούμενη απόδοση<------> παρούσα τιμή > τιμή στη λήξη

Όταν το ομόλογο πωλείται σε τιμή χαμηλότερη της τιμής λήξης του τότε 

ονομάζεται discount bond ενώ αν πωληθεί σε υψηλότερη τιμή premium bond.

3.2 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ 

ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Η τιμή ενός ομολόγου μπορεί να μεταβληθεί για κάποιον από τους εξής λόγους.

1. Υπάρχει αλλαγή στη ζητούμενη απόδοση λόγω αλλαγής της πιστωτικής 

διαβάθμισης - ικανότητας του εκδότη (credit quality).

2. Υπάρχει αλλαγή στη ζητούμενη απόδοση λόγω αλλαγής των αποδόσεως 

παρόμοιων - ανταγωνιστικών ομολόγων (π.χ change in market interest rate).
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3. Πολύ απλά υπάρχει αλλαγή στη τιμή του ομολόγου χωρίς καμία αλλαγή 

στη ζητούμενη απόδοση καθώς αυτό προχωρεί προς τη λήξη του.

3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ 

ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σε όλες τις χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει μόνο 

μια απόδοση για όλα τα προσφερόμενα ομόλογα. Η απόδοση εξαρτάται από μια 

πληθώρα παραγόντων που θα εξετάσουμε παρακάτω. Πριν από όλα όμως θα πρέπει να 

ξεκαθαριστεί η έννοια του βασικού επιτοκίου (base interest rate).

Το ελάχιστο επιτόκιο το οποίο απαιτεί ο επενδυτής να του προσφέρουν και 

χρησιμοποιεί σαν σημείο αναφοράς ονομάζεται κατά μια έννοια επιτόκιο βάσης (base 

interest rate). Τα ομόλογα που θα μπορούσαν να προσφέρουν αυτό το ελάχιστο επιτόκιο 

πρέπει να είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, να εμπνέουν εμπιστοσύνη στο 

επενδυτικό κοινό και γενικότερα να έχουν μια πιστωτική ικανότητα - ποιότητα μεγάλη. 

Τέτοια δεν είναι άλλα από τα κρατικά ομόλογα ισχυρών οικονομικών χωρών. Αυτό το 

επιτόκιο είναι η απόδοση στη λήξη (yield to maturity) και πολύ απλά θα αναφέρεται ως 

απόδοση (yield).

Οι επενδυτές συχνά, προκειμένου να προχωρήσουν στην αγορά ενός μη- 

κρατικού ομολόγου, κοιτούν την απόδοση του αντιστοίχου σε διάρκεια κρατικού 

ομολόγου και έπειτα ρυθμίζουν τις κινήσεις τους. Για παράδειγμα αν η απόδοση του 

κρατικού 1 θετούς ομολόγου είναι 7,89%, περιμένουν μία καλύτερη απόδοση για ένα 

1 θετές μη- κρατικό ομόλογο (λόγω των επιπλέον κινδύνων) όπως π.χ 9,39%. Η διαφορά 

(spread) μεταξύ των δύο αποδόσεων ονομάζεται risk premium και συνεπάγεται ότι το 

επιτόκιο που προσφέρει ένα μη κρατικό ομόλογο είναι:

Base interest rate + spread

Μια σειρά από παράγοντες επηρεάζουν αυτή τη διαφορά των επιτοκίων (yield spread) 

που αριθμώντας τους έχουμε:

3.3.1 Η φύση του εκδότη

Η αγορά των ομολόγων μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με το είδος του εκδότη 

των ομολογιών. Κυρίως εκδότες των ομόλογων είναι το κράτος , οι κρατικές
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επιχειρήσεις και οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις εγχώριες, ξένες ή πολυεθνικές . Στην 

αγορά τελευταία εμφανίσθηκαν και τα Ευρω-ομόλογα με εκδότη την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Διαφορετικός εκδότης σημαίνει και διαφορετικό επενδυτικό κίνδυνο. 

Πολλοί εκδότες προχωρούν και σε διαχωρισμό των δικών τους ομολογιών ανάλογα με 

κάποια κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά και δημιουργούνται νέες κατηγορίες όπως α) 

βιομηχανικά ομόλογα β) τραπεζικά - χρηματοοικονομικά γ) τεχνολογικής ανάπτυξης 

κ.τ.λ.. To spread επιτοκίων ομολόγων ίδιας διάρκειας μεταξύ διαφορετικών τομέων της 

αγοράς είναι γνωστό ως intermarket sector spread.

3.3.2. Η πιστωτική διαβάθμιση του εκδότη

Η ικανότητα του εκδότη να αντεπεξέλθει στις καθορισμένες πληρωμές χωρίς 

προβλήματα, ενέχει για τον επενδυτή το πιστωτικό κίνδυνο (default risk). Συνήθως τα 

κρατικά ομόλογα δεν έχουν τέτοιο κίνδυνο σε αντίθεση με ιδιωτικές αναπτυσσόμενες 

επιχειρήσεις. To spread μεταξύ αυτών των κατηγοριών ονομάζεται πιστωτική διαφορά 

(credit spread).

3.3.3. Η εισαγωγή όρων και δικαιωμάτων

Δεν είναι ασυνήθιστο το γεγονός ο εκδότης να συμπεριλαμβάνει στη ‘δανειακή σχέση’ 

όρους που δίνουν το δικαίωμα στον ίδιο ή και στον κάτοχο να προβεί σε κάποιες 

ενέργειες ενάντια στην αρχική συμφωνία. Το πιο διαδεδομένο δικαίωμα είναι αυτό που 

δίνει τη δυνατότητα στο δανειζόμενο - εκδότη να εξοφλήσει πλήρως ή τμήμα της 

οφειλής του πριν από την ημερομηνία λήξης. Λογικό είναι η απόδοση των ομολόγων να 

διαφέρει ανάλογα με το αν περιλαμβάνονται τέτοιοι όροι ή όχι.

3.3.4. Η δυνατότητα φορολόγησης

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη διαφορά της αποδόσεως των ομολόγων είναι ο 

τρόπος φορολόγησης τους. Είναι κατανοητό ότι έχει την ευχέρεια να προσφέρει πιο 

ελκυστικές αποδόσεις ένα ομόλογο που δε φορολογείται ή τυγχάνει ευνοϊκής 

φορολογήσεως από κάποιο (κυρίως ξένο ομόλογο) που φορολογείται.

3.3.5. Η ρευστότητα και εμπορευσιμότητα

Τα ομόλογα διαπραγματεύονται με διαφορετικούς βαθμούς ρευστότητας και 

εμπορευσιμότητας. Τα περισσότερο εμπορεύσιμα και εύκολα ρευστοποιήσιμα ομόλογα
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προσφέρουν συχνά μικρότερες αποδόσεις συγκριτικά με άλλα που παρουσιάζουν 

μικρότερη ρευστότητα.

3.3.6. Το διάστημα της λήξης

Το εναπομένων διάστημα για τη λήξη του ομολόγου είναι γνωστό ως term to maturity ή 

πιο απλά maturity. Όπως είδαμε η διακύμανση της τιμής του ομολόγου εξαρτάται από τη 

διάρκεια ζωής του. Ομόλογα με λήξη μικρότερη των 24 μηνών θεωρούνται 

βραχυπρόθεσμα, με διάρκεια μεταξύ 2 και 10 χρόνων μεσοπρόθεσμα ενώ αυτά με 

διάρκεια άνω των 10 χρόνων μακροπρόθεσμα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν αυστηρά 

καθορισμένα όρια.

Η διαφορά (spread) που οφείλεται στη διάρκεια λήξης δυο ομολόγων ονομάζεται 

διαφορά στη λήξη (maturity spread). Η σχέση μεταξύ ισοδύναμων χρεογράφων με 

διαφορετική διάρκεια καλείται χρονική διάρθρωση των επιτοκίων (the term structure of 

interest rates).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (YIELD CURVE)

4.1.1 Χρονική διάρθρωση των επιτοκίων

Αν παρατηρήσει κανείς τις αποδόσεις των ομολόγων θα διαπιστώσει ότι συνήθως τα 

μακροπρόθεσμα ομόλογα έχουν υψηλότερες αποδόσεις από ότι τα βραχυπρόθεσμα. Μία 

πιθανή ερμηνεία για το γεγονός αυτό είναι ότι τα πρώτα ενέχουν μεγαλύτερους 

επενδυτικούς κινδύνους και ως αποτέλεσμα προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Μια 

άλλη πιθανή αιτία είναι ότι οι επενδυτές προσδοκούν αυξήσεις των επιτοκίων στο μέλλον 

και έτσι η άνοδος των αποδόσεων να συμβαίνει ως αντίδραση στην πρόβλεψη για τις 

αυξήσεις αυτές. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση αυτής της διαπίστωσης με τη πιο απλή 

περίπτωση στην οποία οι επενδυτές γνωρίζουν το μονοπάτι των μελλοντικών επιτοκίων.

Τιμή ομόλογου

Ας υποθέσουμε ότι όλοι οι μετέχοντες στην αγορά των ομολόγων συμπεραίνουν ότι τα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα έχουν ως εξής:

Πίνακαα 4.1: Επιτόκιο ετήσιου ομολόγου για τα επόμενα χρόνια

Ετος Επιτόκιο
i

0 (Σήμερα ) 8%

1 10%

2 11 %

3 11 %

Για να γίνει η ανάλυση απλούστερη θα χρησιμοποιούμε μόνο τιμές ομολόγων 

χωρίς κουπόνι (zero- coupon). Ένα ομόλογο που η τιμή στη λήξη του θα είναι 1000$ θα 

πωλείται σήμερα

1000/1,08= 925,93$

Ομοίως ένα ομόλογο με λήξη τα δύο έτη :
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P =
1000

(1,08)(1,10)
841,75 (4.1)

Αυτή είναι η παρούσα αξία για την ταμειακή ροή των 1000S διότι απλά 841,75$ 

έπειτα από ένα χρόνο θα γίνουν 841,75(1,08) = 909,09$ και ενώ τη δεύτερη χρονιά 

909,09(1,10)= 1000$.

Από τις τιμές των ομολόγων μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση στη λήξη 

του κάθε ομολόγου. Να θυμηθούμε ότι η απόδοση (yield) είναι το επιτόκιο το οποίο 

εξισώνει την παρούσα αξία του ομολόγου με την τιμή του στη λήξη. Έτσι, για το 

παράδειγμα μας, η απόδοση του διετούς ομολόγου χωρίς κουπόνι (zero-coupon) την 

οποία συμβολίζουμε Vi είναι το επιτόκιο που ικανοποιεί τη σχέση:

841,75 = 1000 / (1+ y2)2 και λύνοντας ως προς γ2έχουμε y2 = 0,08995.

Επαναλαμβάνοντας την διαδικασία για όλες τις τιμές των ομολόγων :

758,33 = -10°°.. = 0,0966 (4.2)
Ο+Τι)-'

7683,18= - 1000 =0,0993
0 +YJ4

Πίνακας 4.2 : Τιμή και απόδοση ομολόγων

Λήξη Τιμή Απόδοση στη λήξη

1 925,93 8%

2 841,75 8,995 %

3 758,33 9,66 %

4 983,18 9,993 %

Διαγραμματικά θα έχουμε :
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Σγήμα 4.1: Καμπύλη απόδοσης

i .... '...~
11% 1

10% - - —------------------------------------------------------------------------------------------------♦

9%-------------------------- ♦------------------------------------

8% -|---------♦—

7% j-.

6% —

5% ------------------------------------------------------- τ---------
12 3 4

Η απόδοση του διετούς ομολόγου είναι κοντά στο μέσο όρο των επιτοκίων για 

της πρώτης και της δεύτερης χρονιάς. Έτσι για τη μία χρονιά η απόδοση θα είναι περίπου 

9%. Για να γίνουμε πιο ακριβής οι ισότητες 4.1 και 4.2 αν συνδυαστούν μας δίνουν :

841,75
1000

(1,08)(1,10)
1000

(ι+y2Y και

(l+y2)2 = (1,08)(1,10) και

1 + y2 = ((1,08)( 1,10)),/2 = 1,08995 και τελικά

>4 =[((1+/ίΧ1+^Χ1+^)-(1^4)]4 -ι (4.3 ).

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η απόδοση είναι ο μέσος όρος των επιτοκίων της κάθε 

περιόδου. Ωστόσο εξ’αιτίας του ανατοκισμού των επιτοκίων παίρνουμε όχι τον 

αριθμητικό αλλά τον αλγεβρικό μέσο όρο.
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4.1.2 Αποδόσεις κατά την περίοδο διακράτησης

Ας προχωρήσουμε τώρα σε μία ενδιαφέρον διαπίστωση ποιος είναι ο ρυθμός της 

απόδοσης (rate of return) του ομολόγου για κάθε μία από τις 4 περιόδους. Κάθε ομόλογο 

επιτυγχάνει ρυθμό απόδοσης για κάθε χρονιά ίσο με το επιτόκιο αυτής της χρονιάς. Πιο 

συγκεκριμένα :

Το ομόλογο του ενός έτους αγοράζεται σήμερα 925,93$ και με τιμή λήξης στο 

έτος 1000$. Από τη στιγμή που μιλάμε για ομόλογα χωρίς κουπόνι (zero- coupon) το 

συνολικό εισόδημα μας θα είναι:

1000 - 925,93 = 74,07$

και ο ρυθμός της απόδοσης : 74,07/925,93 = 0,08 ή 8%.

Το ομόλογο με λήξη δύο έτη πωλείται σήμερα 841,75 $. Την επόμενη χρονιά το 

επιτόκιο είναι 10 % και το ομόλογο έχει ακόμα ένα έτος για τη λήξη του. Έτσι πωλείται 

στη δεδομένη στιγμή :

1000/1,10 = 909,09$.

Η απόδοση λοιπόν του διετούς ομολόγου για τη διακράτηση ενός έτους από σήμερα 

είναι: 909,09- 841,75 =67,34 $

και 67,34 / 841,75 = 0,08 ή 8% δηλαδή ο ίδιος ρυθμός απόδοσης και πάλι.

Παρομοίως το ομόλογο με λήξη τρία έτη πωλείται 758,33$ και την επόμενη χρονιά θα 

πωληθεί για 1000 / (1,10)( 1,11) = 819$

Η απόδοση του θα είναι 819 - 758,33 = 60,67$ 

και ο ρυθμός του 60,67 / 758,33 = 0,08 ή 8%

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όταν οι κινήσεις των επιτοκίων είναι γνωστές 

με βεβαιότητα, τότε όλα τα ομόλογα (αδιάφορα με τη λήξη τους) εξασφαλίζουν ρυθμούς 

απόδοσης ίσο με αυτόν για το ένα έτος (one year rates of return).

4.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (FORWARD RATE)

Είναι φανερό ότι οι επενδυτές δε γνωρίζουν τα επιτόκια των επόμενων χρόνων αλλά 

μπορούν μόνο να εκτιμήσουν καταστάσεις και να κάνουν κάποιες προβλέψεις.

Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής έχει θέσει επενδυτικό ορίζοντα δύο ετών και 

έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
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α) να αγοράσει ένα επενδυτικό προϊόν (σταθερού εισοδήματος) με λήξη δύο έτη, 

β) να αγοράσει ένα επενδυτικό προϊόν ενός έτους και όταν λήξει να αγοράσει ένα 

άλλο ίδιας λήξης.

Στην πρώτη περίπτωση ο επενδυτής γνωρίζει με βεβαιότητα την απόδοση που του 

προσφέρει η επένδυση του. Αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση γνωρίζει βέβαια την 

απόδοση της επένδυσης του για τον πρώτο χρόνο αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει την 

απόδοση που θα έχει σε ένα χρόνο από τώρα η συνέχεια της επένδυσης του. Ο 

υποψήφιος επενδυτής υποθέτει ότι η απόδοση θα είναι υψηλότερη σε ένα χρόνο από 

τώρα, χωρίς αυτό να είναι απολύτως σωστό. Το επιτόκιο την περίοδο ένα χρόνο μπροστά 

από τώρα ονομάζεται προθεσμιακό επιτόκιο ή μελλοντικό επιτόκιο (forward rate).

Αν το επιτόκιο ήταν το ίδιο για τα δύο χρόνια τότε στον επενδυτή θα ήταν 

αδιάφορο ποια στρατηγική θα ακολουθήσει1. Υπάρχει και ένα επιτόκιο ένα χρόνο από 

την αρχική στιγμή της επένδυσης που μπορεί να διαφοροποιήσει την επιλογή του 

επενδυτή (το forward rate) που συμβολίζεται με f.

Η συνολική απόδοση του για επένδυση 1000 $ στην πρώτη περίπτωση θα είναι: 

Συνολική απόδοση δυο ετών = 1000 (Ι+Γ2)2 

(όπου Γ2 το επιτόκιο της περιόδου των δυο ετών)

Για τη δεύτερη περίπτωση έχουμε

Απόδοση τον πρώτο χρόνο = 1000 ( 1+η)

(όπου Γ| το επιτόκιο της περιόδου του έτους).

Συνολική απόδοση δυο ετών = 1000 (l+ri)(l+f). 

Σχήμα 4.2 : Προθεσμιακό επιτόκιο

(1+γ2)2 ^ 1000€ ( 1+γ,)
(1+Γι) - (1+f). " ιοοο€ (ΐ+ηχι+ΐ).

1 1

►

1
Σήμερα Ι"5 χρόνος 2^ χρόνος

1 με την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις για να αγοράσει και να πωλήσει το προϊόν
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Ο επενδυτής θα είναι αδιάφορος μεταξύ των δύο επιλογών αν οι συνολικές αποδόσεις 

του στο τέλος των δύο χρόνων είναι οι ίδιες, δηλαδή

1000 (l+r2)2 = 1000 (l+r,)(l+f).

/ =

Και λύνοντας ως προς f:

(1 + Γ2)2 χ 

(1 + γ.)
(4.4)

το f είναι το μελλοντικό επιτόκιο ένα χρόνο από τώρα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι οι 

αποδόσεις για τα δύο χρόνια είναι 12% και για τον χρόνο 10 % τότε το προθεσμιακό 

επιτόκιο (forward rate) ένα χρόνο από τώρα θα είναι:

1,12) 2 -1 = 0,14
(U)

Αν το επιτόκιο σε ένα χρόνο είναι μικρότερο από 14% η συνολική απόδοση στο 

τέλος των δύο ετών θα είναι υψηλότερη αν ακολουθηθεί η στρατηγική της πρώτης 

περίπτωσης. Αν από την άλλη πλευρά το προθεσμιακό επιτόκιο είναι υψηλότερο από 

14% είναι προτιμότερη η επιλογή της δεύτερης εναλλακτικής λύσης. Βεβαίως αν το 

επιτόκιο είναι 14 % τότε οι δύο προτεινόμενες επενδύσεις δίνουν την ίδια απόδοση.

Στο προηγούμενο παράδειγμα το ετήσιο τρέχων επιτόκιο ήταν 10%. Αν 

υποθέσουμε ότι ο επενδυτής αναμένει αύξηση του ετήσιου επιτοκίου σε ένα χρόνο από 

τώρα σε 13,5%. Φαινομενικά σε αυτή την περίπτωση ιδανικότερη δείχνει η επιλογή της 

δεύτερης εναλλακτικής λύσης. Η αγορά δηλαδή από τον επενδυτή οικονομικού 

προϊόντος με λήξη στο έτος και επαναγορά νέου ετήσιου προϊόντος με επιτόκιο πολύ 

υψηλότερο, τόσο σε σχέση με αυτό του έτους όσο και σε σχέση με αυτό της διετίας, που 

φτάνει 13,5%. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση η σωστότερη στρατηγική 

επιβάλλει την αγορά του διετούς οικονομικού προϊόντος. Κάτι τέτοιο προκαλεί έκπληξη 

στους άπειρους αγοραστές αλλά συνάμα τονίζει το πόσο σημαντική είναι σχέση της 

απόδοσης με τη λήξη.

Γενικότερα το επιτόκιο μιας επένδυσης σταθερού εισοδήματος με λήξη / έτη 

(όπως το ομόλογο) είναι ίσο με :
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rn -[((1+'ΐ)(1+/)(1+^2)(1+/ι)··(1"1"/.)]" _1 (4-5)

όπου t"i το τρέχων επιτόκιο του ετήσιου ομολόγου

και fi f 2 fi τα ετήσια αναμενόμενα επιτόκια ένα χρόνο από τώρα, δύο χρόνια 

από τώρα κ.τ.λ.

Για να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η ισότητα μπορούμε να δώσουμε ένα 

υποθετικό παράδειγμα. Έστω ότι το ετήσιο επιτόκιο ενός ομολόγου χωρίς κουπόνι είναι 

6,5%. Το μελλοντικό ετήσιο επιτόκιο στην αρχή του δεύτερου έτους είναι 6,9% και 

αντίστοιχα στις αρχές του τρίτου , του τετάρτου κ.τ.λ είναι 7,2% , 7,6 % , 8 % 8,9% , 9%, 

8,2% , 7,4% , 7% για δέκα χρόνια από σήμερα. Έτσι, ο πίνακας 4.3 μας δείχνει το 

μελλοντικό επιτόκιο και την απόδοση για τα δέκα χρόνια.

Πίνακαν 4.3. Μελλοντικά επιτόκια και απόδοση

1 0,065

0,5 0,069 0,0645

0,333 0,072 0,0669

0,25 0,076 0,0692

0,2 0,08 0,0714

0,166 0,089 0,0740

0,142 0,09 0,0760

0,125 0,082 0,0772

0,111 0,074 0,0768

0,1 0,07 0,0762
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Σχήμα 4.3: Καμπύλη απόδοσης (Yield curve)

4.3 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Ας δούμε τώρα μια ανάλυση πιο σύνθετη, όπου τα αναμενόμενα επιτόκια είναι αβέβαια. 

Έχουμε ήδη δει ότι με δεδομένα τα επιτόκια (πίνακας 4.1) δύο ετήσια ομόλογα χωρίς 

κουπόνι έχουν την ίδια απόδοση με ένα διετές. Έτσι ώστε :

(i+r,)(i+r2) = (i+y2)2

γνωρίζουμε ότι το επιτόκιο είναι σήμερα 8% (Γι=8%) και το αναμενόμενο σε ένα χρόνο

θα είναι Ε(Τ2)= 10%. Αν η τιμή του ομολόγου βασιζόταν μόνο στην προσδοκώμενη τιμή

του επιτοκίου τότε η τιμή του ομολόγου χωρίς κουπόνι (zero -coupon) για το ένα έτος θα 

ήταν 925,93$ και για το διετές 841,75$ όπως είδαμε στον πίνακα 4.2.

Αν τώρα ο υποψήφιος επενδυτής θέλει να επενδύσει μόνο για ένα χρόνο μπορεί 

να αγοράσει το ετήσιο ομόλογο και να κλειδώσει την απόδοση στο 8%. Μπορεί επίσης 

να αγοράσει το διετές ομόλογο. Αναμένει να έχει, στο χρόνο, την ίδια ακριβώς απόδοση 

8% μιας και το αναμενόμενο επιτόκιο θα γίνει 10% που σημαίνει μία τιμή στα 909,09$. 

Αλλά το διετές ομόλογο ενέχει το κίνδυνο την επόμενη χρονιά από τώρα, μεταβολής του 

ρυθμού της απόδοσης. Αν τα επιτόκια αυξηθούν και ξεπεράσουν το 10%, η τιμή του 

ομολόγου θα πέσει κάτω από το αναμενόμενο 909,09$. Αν από την άλλη, τα επιτόκια 

μειωθούν τότε η τιμή θα ξεπεράσει τα 909,09$. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι
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μειωθούν τότε η τιμή θα ξεπεράσει τα 909,09$. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι 

γιατί ο επενδυτής να προτιμήσει ένα διετές ομόλογο αν δεν προσφέρει έναν 

προσδοκώμενο ρυθμό απόδοσης μεγαλύτερο από το "σίγουρο" του 8% που προσφέρει το 

ετήσιο; Η απάντηση είναι ότι ο επενδυτής προκειμένου να προτιμήσει το διετές ομόλογο 

αυτό θα πρέπει να του προσφερθεί σε τιμή χαμηλότερη από τα 841,75$ για να μπορέσει 

να αγνοήσει κατά κάποιο τρόπο τον ενδεχόμενο κίνδυνο.

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι ορθολογικοί επενδυτές που θέτουν 

βραχυπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες, θα ήθελαν να κρατήσουν ένα διετές ομόλογο 

μόνο αν η τιμή του ήταν π.χ 819$. Σε αυτή την τιμή η προσδοκώμενη απόδοση για το 

διάστημα διακράτησης είναι 11% (909,09/819 = 1,11) αντί του 8% (909,09/841,75= 

1,08). Προσφέρεται έτσι μία επενδυτική ανταμοιβή (risk premium) του 3% αν προτιμηθεί 

το αβέβαιο διετές αντί του ελεύθερου από κίνδυνο ετήσιο ομόλογο χωρίς κουπόνι (zero - 

coupon).

Σε αυτή την περίπτωση το αναμενόμενο επιτόκιο Ε(Τι)= 10% δε θα είναι ίδιο με 

το μελλοντικό (forward rate) το οποίο θα είναι f 2 = 13% αφού

819= 1000/( 1 + yi)2 και y2 = 10,5 %

Λ =
(i + yO2
d + y.)

-1 = 0,13

και

Το αποτέλεσμα αυτό, το ότι δηλαδή προθεσμιακό επιτόκιο (forward rate) 

υπερβαίνει του αναμενόμενου επιτοκίου δεν πρέπει να ξαφνιάζει. Μπορούμε να 

ορίσουμε το προθεσμιακό επιτόκιο σαν το επιτόκιο το οποίο κάνει τις μακροπρόθεσμες 

και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις το ίδιο ελκυστικές, παραμερίζοντας το όποιο 

κίνδυνο. Με άλλα λόγια θεωρούμε ότι ο επενδυτής χρειάζεται ένα επιπλέον ασφάλιστρο 

κινδύνου προκειμένου να κρατήσει τα μακροχρόνια ομόλογα. Αν αναλογιστούμε ότι οι 

περισσότεροι επενδυτές είναι βραχυπρόθεσμοι τότε θα πρέπει το forward rate να είναι 

μεγαλύτερο του αναμενόμενου επιτοκίου, έτσι ώστε:

f 2 > Ε(Τ2).

Αναμφίβολα όμως υπάρχουν και στιγμές όπου τα μακροχρόνια ομόλογα 

αποτελούν ασφαλέστερη λύση από αυτή των βραχυχρόνιων. Για να δούμε πότε 

συμβαίνει αυτό ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής έχει ορίζοντα τα δύο έτη και αγοράζει 

το ομόλογο χωρίς κουπόνι (zero coupon) με τιμή στη λήξη 1000$ και τιμή αγοράς
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841,75$. Εξασφαλίζει έτσι μία απόδοση στη λήξη 8,995%, περίπου δηλαδή 9%. 

Εναλλακτικά μπορεί να αγοράσει δύο ετήσια τα οποία θα του δώσουν απόδοση 841,75 X

(1,08)(1+ Ο) με μία αβεβαιότητα για το Γ2· Το μελλοντικό επιτόκιο (forward rate) την

επόμενη χρονιά θα είναι 10% γιατί καθορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο εξισώνει τις δύο 

επενδυτικές επιλογές.

Η αναμενόμενη αξία των εισροών ακολουθώντας τη δεύτερη στρατηγική θα 

είναι: 841,75 X (1,08)(1+ ffo)). Αν Ε{Γ2) είναι ίσο με το forward rate τότε η 

αναμενόμενη απόδοση θα είναι η ίδια με την ήδη γνωστή του ομολόγου των δύο ετών. 

Αν ο επενδυτής αναμένει επιτόκιο τη δεύτερη χρονιά Ε{τι) — 11% που είναι μεγαλύτερο 

από το 10% τότε:

/ 2 ~ Ε{Γ2) = - 1% που είναι αντίθετο με το συμπέρασμα που εξάγαμε

νωρίτερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν σε σχέση με την μορφή της καμπύλης απόδοσης είναι 

κυρίως δυο :

• Οι θεωρίες των προσδοκιών (expectations theory)

• Η θεωρία κατάτμησης της αγοράς (market segmentation theory)

Υπάρχουν με τη σειρά τους και διάφορες μορφές της θεωρίας των 

προσδοκιών. Σχηματικά μπορούμε να αποδώσουμε τις διάφορες αυτές θεωρίες ως 

εξής:

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΛΗΞΗ
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5.1.1 Η καθαρή θεωρία των προσδοκιών

Η απλούστερη θεωρία της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων είναι η καθαρή θεωρία 

των προσδοκιών (pure expectations theory). Σύμφωνα με την καθαρή θεωρεία των 

προσδοκιών, το προθεσμιακό επιτόκιο (forward rate) μας δείχνει αποκλειστικά το 

αναμενόμενο μελλοντικό επιτόκιο. Με άλλα λόγια f 2 ~ Ε(Ττ) και το ασφάλιστρο 

κινδύνου είναι ίσον με μηδέν.

Έτσι ολόκληρο το σύστημα της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων 

αντιπροσωπεύει τις τρέχοντες προσδοκίες της αγοράς για τα προσεχή επιτόκια. Μέσα 

από αυτή την οπτική, η καμπύλη απόδοσης της πρώτης μορφής (rising curve) φανερώνει 

ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένεται να αυξηθούν στο προσεχές μέλλον. 

Παρομοίως η επίπεδη απεικόνιση της καμπύλης δείχνει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν 

περίπου σταθερά ενώ στην περίπτωση της τέταρτης καμπύλης αναμένεται μία σταθερή 

πτώση.

Πιο συγκεκριμένα η θεωρία ισχυρίζεται ότι το επιτόκιο ενός μακροπρόθεσμου 

ομολόγου ισούται με το μέσο όρο (γεωμετρικό1) των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων που 

ισχύουν σήμερα και προ βλέπεται να ισχύσουν κατά τη διάρκεια του μακροπρόθεσμου 

ομολόγου. Βέβαια για να ισχύει η θεωρία στηρίζεται στις υποθέσεις ότι καθώς ένας 

επενδυτής μπορεί να αγοράσει π.χ ένα τριετές ομόλογο ή να αγοράσει ένα ετήσιο, να 

ξαναεπενδύσει σε ένα ομόλογο ενός έτους κ.τ.λ..

α) σκοπός της επένδυσης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, 

β) δεν υπάρχει κόστος ή προμήθεια για κάθε αγοραπωλησία ομολόγου, 

γ) υπάρχουν διαθέσιμα ομόλογα προς αγορά και επίσης υπάρχει ζήτηση για 

αγορά ομολόγων όταν επιχειρηθούν να πωληθούν,

δ) οι επενδυτές είναι αδιάφοροι μεταξύ ομόλογων διαφορετικών περιόδων 

λήξεως , κάτι που σημαίνει ότι είναι μεταξύ τους υποκατάστατα 

και βέβαια

ε) Οι επενδυτές καταφέρνουν να προβλέπουν τα επιτόκια κατά μέσο όρο και 

χωρίς μεγάλες αποκλείσεις.

Ας δούμε πώς λειτουργεί-εφαρμόζεται η θεωρία των προσδοκιών από τους 

μετέχοντες στην αγορά και πώς διαμορφώνεται η καμπύλη απόδοσης. Ας υποθέσουμε ότι

1 Να σημειώσουμε ότι για το γεωμετρικό μέσο όρο χρησιμοποιείται η νιοστή η ρίζα του αριθμού η των 
παραγόντων του γινομένου σε αντίθεση με την αριθμητικό μέσο όρο στον οποίο διαιρούμε το άθροισμα 
των η των τιμών με τον αριθμό η αυτό. Κάτι τέτοιο έχει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
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έχουμε αρχικά μία καμπύλη απόδοσης επίπεδη, κάτι που σημαίνει ότι τα επιτόκια 

αναμένεται να είναι σταθερά στο μέλλον, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν η αγορά 

πληροφορηθεί κάποια νέα ή έχει την πεποίθηση ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν στο μέλλον, 

τότε :

• Αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην αγορά ως ενδιαφερόμενοι για 

μακροπρόθεσμα ομόλογα θα αποφύγουν την αγορά τέτοιων ομολόγων αφού περιμένουν 

την απόδοση στο εγγύς μέλλον να αυξηθεί και ως αποτέλεσμα η τιμή των ομολόγων να 

μειωθεί. Επίσης μία αναμενόμενη κίνηση τους θα ήταν η αγορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων μικρής διάρκειας, μέχρι την αναμενόμενη αύξηση.

• Οι κερδοσκόποι προεξοφλώντας αυτή την άνοδο των επιτοκίων 

προσπαθούν να πωλήσουν οποιοδήποτε μακράς διάρκειας ομόλογο έχουν στην κατοχή 

τους καθώς η άνοδος των επιτοκίων θα μειώσει την τιμή των ομολόγων και συνεπώς τα 

κέρδη τους. Αν καταφέρουν να πωλήσουν νωρίς τα ομόλογα αυτά, λογικό είναι να 

προσπαθήσουν να τα αγοράσουν έπειτα σε χαμηλότερες τιμές από αυτές της πώλησης. 

Βέβαια μέχρι το διάστημα της επαναγοράς μια επανεπένδυση σε μια βραχυπρόθεσμη 

επένδυση σταθερού εισοδήματος θα ήταν θεμιτή.

Οι ενέργειες αυτές από τη μια μειώνουν τη ζήτηση ή αυξάνουν την προσφορά για 

μακροχρόνια ομόλογα και από την άλλη αυξάνουν τη ζήτηση για βραχυπρόθεσμα. 

Επακόλουθο είναι η μεταβολή της καμπύλης απόδοσης σε μία κλίση ‘θετική’ στο σημείο 

όπου θα είναι συνεπής με τις προσδοκίες για υψηλότερα μελλοντικά επιτόκια. Με 

ανάλογο τρόπο, μία πιθανή μείωση των επιτοκίων στο μέλλον τείνει στο να πάρει η 

καμπύλη απόδοσης αρνητική κλίση.

Είναι εμφανές ότι η καθαρή θεωρία των προσδοκιών πάσχει από κάποιες 

αδυναμίες, αν και μπορεί να προβλέψει τα σχήματα που παίρνει η καμπύλη απόδοσης. 

Καταρχήν δε λαμβάνει καθόλου υπόψη τον κίνδυνο που είναι συνυφασμένος με όλες τις 

μορφές των επενδύσεων. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην πραγματικότητα η καμπύλη 

απόδοσης έχει θετική κλίση αν και τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένονται τα ίδια. Αν 

τα προθεσμιακά επιτόκια κατάφερναν με ακρίβεια να προβλέψουν τα μελλοντικά 

τρέχοντα επιτόκια, οι μελλοντικές τιμές των ομολόγων θα ήταν γνωστές με βεβαιότητα. 

Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η αβεβαιότητα για τις μελλοντικές 

τιμές των ομολόγων είναι αποτέλεσμα δύο επενδυτικών κινδύνων: 

α) του κινδύνου μεταβολής της τιμής και 

β) του κινδύνου επανεπένδυσης (price risk and reinvestment risk).
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Ο πρώτος επενδυτικός κίνδυνος έχει να κάνει με την τιμή του ομολόγου στο 

τέλος του επενδυτικού ορίζοντα. Για παράδειγμα ένας επενδυτής με στόχο επένδυσης τα 

πέντε έτη μπορεί να επιλέξει τις εξής εναλλακτικές προτάσεις:

α) να επενδύσει σε ένα ομόλογο με λήξη τα πέντε χρόνια και να το κρατήσει ως 

τη λήξη του,

β) να αγοράσει ένα δεκαετές ομόλογο και να το πωλήσει σε πέντε χρόνια από την

αγορά,

γ) να επενδύσει σε ένα εξαιρετικά μακροχρόνιο ομόλογο 30 ετών και να πωλήσει 

σε πέντε χρόνια.

Η απόδοση που θα αποκομίσει από τη δεύτερη και τρίτη εναλλακτική πρόταση 

δεν είναι γνωστή όπως δεν είναι γνωστή και η τιμή του ομολόγου στο τέλος του 

επενδυτικού ορίζοντα της πενταετίας. Στην περίπτωση του δεκαετούς ομολόγου η τιμή 

εξαρτάται από την απόδοση του πενταετούς ομολόγου πέντε χρόνια από τώρα. Κατά τον 

ίδιο τρόπο, η τιμή του τριαντακονταετούς ομολόγου εξαρτάται από την τιμή του 

εικοσιπενταετούς πέντε χρόνια από τώρα. Καθώς τα προθεσμιακά επιτόκια (forward 

rates) δεν μπορούν με ακρίβεια να προβλέψουν τα πραγματικά μελλοντικά επιτόκια, 

αναδύεται μια αβεβαιότητα για τις τιμές των ομολόγων πέντε χρόνια μπροστά. Υπάρχει 

λοιπόν ένας επενδυτικός κίνδυνος η τιμή του ομολόγου να είναι χαμηλότερη από την 

αναμενόμενη σε πέντε χρόνια. Επόμενο είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό 

διάστημα της λήξης τόσο αυτός ο κίνδυνος τιμών να αυξάνεται

Ο δεύτερος τώρα επενδυτικός κίνδυνος έχει να κάνει με την αβεβαιότητα σχετικά 

με το επιτόκιο της επανεπένδυσης και σε περίπτωση που η τελευταία επιτυγχάνεται στο 

διάστημα πριν από τη λήξη. Πιο συγκεκριμένα ο επενδυτής με ορίζοντα πέντε έτη έχει 

τις εξής εναλλακτικές επιλογές:

α) να επενδύσει σε ένα ομόλογο με λήξη τα πέντε χρόνια και να το κρατήσει ως 

τη λήξη του,

β) να επενδύσει σε ένα ομόλογο έτους και με τη λήξη του να επανεπένδυσει σε 

ένα όμοιο ομόλογο μέχρι να εξαντληθεί ο χρονικός ορίζοντας,

γ) να επενδύσει σε ένα τετραετές ομόλογο και στη λήξη του να επανεπένδυσει σε 

ένα με λήξη το έτος.

Η απόδοση που θα αποκομίσει από τη δεύτερη και τρίτη εναλλακτική πρόταση δεν 

είναι γνωστή, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Ο κίνδυνος της επανεπένδυσης 

έγκειται στο ότι τα επιτόκια δεν είναι γνωστά και εμφανίζεται κάθε φορά που
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επιχειρείται αυτή ακριβώς η επανατοποθέτηση. Κατανοητό είναι ότι όσες περισσότερες 

φορές επανεπενδύουμε τόσο μεγαλύτερος είναι ο εν λόγω κίνδυνος.

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (BROADEST)

Η μορφή αυτή της θεωρίας των προσδοκιών υποδηλώνει ότι οι προσδοκίες των 

επενδυτών για τις απολαβές (αποδόσεις) οποιουδήποτε επενδυτικού ορίζοντα είναι οι 

ίδιες ανεξάρτητα από τη στρατηγική με τις λήξεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πιο 

συγκεκριμένα, ο επενδυτής με πενταετή ορίζοντα είναι αδιάφορος με το αν θα επιλέξει 

ένα ομόλογο με λήξη τα 30 έτη ή ένα άλλο με λήξη στα δώδεκα χρόνια αφού τη στιγμή 

της ρευστοποίησης σε πέντε χρόνια, οι αποδοχές του θα είναι οι ίδιες. Η κύρια κριτική 

της θεωρίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπολογίζεται καθόλου κίνδυνος τιμών 

(price risk) ο οποίος είναι συνυφασμένος με λήξεις μεγαλύτερες του επενδυτικού 

ορίζοντα1.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ (LOCAL EXPECTATIONS THEORY)

Μια δεύτερη ερμηνεία - κατηγορία της θεωρίας των προσδοκιών αυτή του περιορισμού 

δέχεται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων διαφορετικής λήξης μπορεί να είναι οι ίδιες σε 

μικρούς επενδυτικούς ορίζοντες. Για παράδειγμα, αν ένας επενδυτής έχει εξάμηνο 

ορίζοντα, είτε αγοράσει ένα δεκαετές ομόλογο είτε ένα με λήξη τα τριάντα χρόνια οι 

αποδόσεις του στο τέλος του εξαμήνου θα είναι οι ίδιες. Έχει αποδειχτεί ότι η 

περιορισμένη μορφή της θεωρίας των προσδοκιών είναι η μόνη από τις διάφορες θεωρίες 

που επιβεβαιώνεται σε συνθήκες ισορροπίας .

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ (RETURN TO MATURITY)

Η τρίτη ερμηνεία θεωρεί ότι οι αποδόσεις οι οποίες πετυχαίνει ένας επενδυτής με το να 

προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις βραχυπρόθεσμων ομολόγων για κάποιο διάστημα 

είναι οι ίδιες με το αν θα αγοράσει ένα ομόλογο χωρίς κουπόνι (zero- coupon) με 

διάρκεια αυτό το διάστημα1 2. Έτσι ο επενδυτής με ορίζοντα τα πέντε χρόνια αν αγοράσει 

ένα πενταετές zero -coupon θα έχει τις ίδιες αποδοχές με το να αγοράζει και να πουλά 

εξάμηνα χρηματοδοτικά προϊόντα για το διάστημα αυτό.

1 Όπως προαναφέρθηκε ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται με το διάστημα της λήξης
2 Να σημειωθεί ότι το zero coupon δεν έχει κίνδυνο επανεπένδυσης
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5.1.2 Θεωρία του ασφαλίστρου ρευστότητας (Liquidity Theory)

Έχουμε ήδη αναφερθεί στο μειονέκτημα της καθαρής θεωρίας των προσδοκιών της 

άγνοιας δηλαδή, των κίνδυνων που πηγάζουν από την επένδυση σε ομόλογα. Υπάρχει 

λοιπόν, ο κίνδυνος για τη διακράτηση μακρόχρονων ομολόγων και μάλιστα είναι 

αυξανόμενος σε σχέση με το διάστημα της κατοχής. Οι επενδυτές για να ισοσταθμίσουν, 

κατά κάποιο τρόπο, αυτό τον κίνδυνο ζητούν ένα επιπλέον επιτόκιο από αυτό των 

προσδοκιών τους. Έτσι το μελλοντικό επιτόκιο (forward rate) πρέπει να αντανακλά 

αμφότερα το επιτόκιο των προσδοκιών συν το ασφάλιστρο κινδύνου το οποίο με 

κανονικές συνθήκες θα πρέπει να μεγαλώνει για τα περισσότερο μακροπρόθεσμα 

ομόλογα.

Έτσι: f 2 > Ε(Χι)

5.1.3 Η θεωρία του προτεινόμενου περιβάλλοντος (Preferred habitat theory)

Η προηγούμενη θεωρία της ρευστότητας μελετά μόνο το price risk. Ένας άλλος 

επενδυτικός κίνδυνος είναι αυτός της επανεπένδυσης. Για παράδειγμα, ένα ομόλογο με 

διάρκεια έτους μπορεί να έχει μικρότερο κίνδυνο τιμής από ένα με διάρκεια τα δύο 

χρόνια, για μία επένδυση με ορίζοντα τα δύο έτη. Δημιουργείται όμως μία αβεβαιότητα 

για το επιτόκιο τη στιγμή της επανεπένδυσης (στο έτος). Η μελέτη του επενδυτικού 

ορίζοντα καθώς και τα αποτελέσματα της επιλογής της λήξης των οικονομικών 

προϊόντων -ποια δηλαδή θα είναι η διάρκεια τους- οδηγούν στην θεωρεία των 

προτιμήσεων (Preferred habitat theory).

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι επενδυτές έχουν προτιμήσεις μεταξύ 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αξιόγραφων, χωρίς αναγκαστικά να προτιμούν 

τα πρώτα λόγω του μικρότερου κινδύνου τιμής (price risk) που διαθέτουν.

5.1.4. Θεωρία κατάτμησης της αγοράς (Market Segmentations Theory).

Η θεωρία κατάτμησης της αγοράς με τη σειρά της, υποστηρίζει ότι οι επενδύτες μπορούν 

να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, μία με προτιμήσεις σε μακροχρόνια αξιόγραφα 

(ασφαλιστικά ταμεία και συνταξιοδοτικές ασφάλειες) και σε μία άλλη με προτιμήσεις 

ρευστότητας και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Έτσι η καμπύλη απόδοσης
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προσδιορίζεται από τη προσφορά και ζήτηση των διαφόρων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων. Διαφέρει από την preferred habitat επειδή θεωρεί ότι ούτε οι επενδυτές ούτε 

οι δανειστές είναι αποφασισμένοι να μεταπηδήσουν από τη μία κατηγορία λήξης των 

αξιόγραφων που προτιμούν στην άλλη αν και μπορεί να τους παρουσιαστεί κάποιο 

πλεονέκτημα για αυτή τους τη μετακίνηση.

5.2 ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αν τώρα προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε γραφικά τη σχέση απόδοσης / λήξης όπως 

προαναφέρθηκε θα πάρουμε την καμπύλη απόδοσης.

Η καμπύλη αυτή είναι μοναδική για κάθε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , κάτι που 

σημαίνει ότι μεταβάλλεται διαρκώς μέσα στο χρόνο. Οι συνηθέστερες μορφές που 

μπορεί να πάρει είναι οι ακόλουθες:

ΣΧΗΜΑ 5.1 ΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
(ΕΛΛΑΔΑ Μάρτιος 2000)

11.5 ·

11 ·

10.5 ·

10.
9,5 .

9.

8,5·

8 I I I I I I I I

Πηγη : Εθνική Τράπεζα
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ΣΧΗΜΑ 5.2 ΘΕΤΙΚΗ Ή ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
(Ε.Ε. Οκτώβριος 2001)

Πηγή Ευρωπαϊκή Κετρική Τράπεζα 1

ΣΧΗΜΑ 5.3 ΚΥΡΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Η.Π.Α 
Οκτώβριος 1989)

Πηγή: The Wall Street Journal 1

ΣΧΗΜΑ 5.4 ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
(ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)
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Στο σχήμα (5.1) η πτωτική τάση της καμπύλης οφείλεται στα υψηλά 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια τα οποία αναμένεται να μειωθούν. Αντίστοιχα στο επόμενο 

σχήμα (5.2) η θετική κλίση της καμπύλης μας δείχνει ότι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια 

είναι χαμηλά και όσο αυξάνεται η λήξη τους αυξάνονται και αυτά Κάτι τέτοιο είναι 

αποτέλεσμα της ύπαρξης του ασφάλιστρου κινδύνου που παρέχεται για μεσο- 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Έτσι και σύμφωνα με τη θεωρία της ρευστότητας ακόμα 

και αν τα επιτόκια παραμείνουν σταθερά, το σχήμα της καμπύλης πρέπει να έχει αυτή 

την ανοδική μορφή. Οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει ως τώρα στο σχήμα της καμπύλης 

ενισχύουν αυτή τη θέση, σε αντίθεση με τη θεωρία των προσδοκιών που θεωρεί ότι η 

μορφή θα παραμείνει επίπεδη. Η ευθεία ή επίπεδη μορφή (Σχήμα 4) συναντάται σπάνια 

και συνήθως τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι λίγο χαμηλότερα από τα μακροπρόθεσμα.

Μια άλλη μορφή της καμπύλης είναι η κυρτή σαν καμπούρα (humped). Σε αυτή 

την περίπτωση τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναμένεται αρχικά να αυξηθούν και 

σταδιακά να μειώνονται.
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ΜΕΡΟΣ 2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της καμπύλης απόδοσης οδήγησε πολλούς 

μελετητές να ασχοληθούν με το θέμα. Έτσι σχετικά πρόσφατα έχουν γίνει αρκετές 

μελέτες, ιδιαίτερα σε ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες.

Ο Fama το 1984 μελέτησε τη συμπεριφορά των επιτοκίων των ομολόγων με λήξη 

ενός μηνός και έξι μηνών και έδειξε ότι ο συνδυασμός των αποδόσεων των ομολόγων 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Ο Fama ήταν από 

τους πρώτους που μελέτησαν σοβαρά και εκτενέστατα τη συμπεριφορά των επιτοκίων 

και τη σχέση τους με τον πληθωρισμό.

Στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 ο Frederic Mishkin στο δοκίμιο του <Yield 

Curve> καταδεικνύει τη σχέση μεταξύ της καμπύλης απόδοσης και του πληθωρισμού. 

Δομή της θεωρίας της καμπύλης απόδοσης αποτελεί η θεωρία των προσδοκιών. Βεβαίως 

ορίζει και ο ίδιος ότι καμπύλη απόδοσης είναι η διαγραμματική απεικόνιση των 

αποδόσεων των ομολόγων με διαφορετική ληκτότητα αλλά με την ίδια φορολογία, τον 

ίδιο κίνδυνο και ίδια δυνατότητα ρευστοποίησης. Εξηγεί επίσης, τα σχήματα που παίρνει 

η καμπύλη απόδοσης και πως αυτά μας δίνουν πληροφορίες για τον αναμενόμενο 

πληθωρισμό. Τέλος γίνεται αναφορά σε μια ακόμη θεωρία της διαχρονικής διάρθρωσης 

των επιτοκίων αυτής του προτεινόμενου περιβάλλοντος που πρωτοπαρουσιάστηκε από 

τους Modigliani και Shiller το 1973.

Η πρώτη σημαντική εργασία για το spread επιτοκίων έγινε από τους Estrella and 

Hardouvelis (1991), οι οποίοι έδειξαν ότι μπορούν να προβλέψουν την οικονομική 

δραστηριότητα μέχρι και τέσσερα χρόνια μπροστά. Επίσης σε πληθώρα εργασιών, ο 

καθένας χωριστά, επαληθεύσανε το παραπάνω αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας στοιχεία 

από πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες.

Το 1994 οι Plosser C. και Rouwenhorst G. μελέτησαν τις οικονομίες 3 

αναπτυγμένων χωρών, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.A 

βγάζοντας ουσιαστικά δύο συμπεράσματα για τη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων:
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α) δίνει πληροφορίες για την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη^

β) μπορεί να υπάρξει σχέση μεταξύ της διαφοράς επιτοκίων μιας χώρας με την 

οικονομική ανάπτυξη κάποιας άλλης.

Στο ίδιο μήκος με την προαναφερόμενη είναι και η εργασία των Allen D.E και Manzur 

Μ οι οποίοι ερευνούν τις οικονομίες των Η.Π.Α, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και 

Ιαπωνίας.

Μία αλλιώτικη προσέγγιση επιχειρούν οι Baum. C. και Thies C στο έργο τους 

που τιτλοφορείται <Reexamining the term structure of interest rate and the interwar 

demand for money’>. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται 

η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων αντί του μεμονωμένου επιτοκίου στην εξίσωση 

ζήτησης χρήματος αναφερόμενοι στην περίοδο του μεσοπολέμου.

Οι Henri Bernard and Stefan Gerlach (1996) μελέτησαν οχτώ από τις πιο 

ανεπτυγμένες χώρες, (Βέλγιο, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ηνωμένο 

Βασίλειο και Η.Π.Α) καταλήγοντας σε τέσσερα συμπεράσματα που αξίζουν προσοχή. 

Καταρχήν, η κλίση της καμπύλης απόδοσης δίνει πληροφορίες για την πιθανότητα 

μελλοντικής υφέσεως της οικονομίας και στις 8 χώρες της μελέτης, ενώ σε μερικές από 

αυτές η πρόβλεψη μπορεί να γίνει μέχρι και οχτώ τρίμηνα μπροστά. Ένα άλλο 

συμπέρασμα είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα spread επιτοκίων μια ξένης 

οικονομίας, να δίνει πληροφορίες για την οικονομική δραστηριότητα κάποιας χώρας. 

Τέλος, χρησιμοποιώντας κάποιους μακρο-οικονομικούς δείκτες, μπορούμε να πάρουμε 

ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες για μελλοντικές υφέσεις, όμως σε βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα.

Οι Frank Smets and Kostas Tsatsaronis (1997) ερεύνησαν το σχήμα της καμπύλης 

απόδοσης και την οικονομική δραστηριότητα στις Η.Π.Α. και Γερμανία. Το κύριο 

συμπέρασμα τους ήταν ότι η νομισματική πολιτική παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο 

καθορισμό της σχέσης ανάμεσα στο spread επιτοκίων και της οικονομικής 

δραστηριότητας.

Ο Mark Fisher (2001) στη δική του ερμηνεία για την καμπύλη απόδοσης δέχεται 

ότι η τελευταία παίζει κάποιο ρόλο στη επιλογή της νομισματικής πολιτικής. Χωρίζει την 

εργασία του σε δύο μέρη ξεκινώντας από μία εισαγωγή των βασικών ιδεών της καμπύλης 

απόδοσης των ομολόγων και της θεωρίας των προσδοκιών. Θεωρεί ότι για να 

κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων θα 

πρέπει να τη δούμε μέσα από το πρίσμα της απουσίας της καιροσκοπίας (the absence of 

arbitrage). Μία ευκαιρία για καιροσκοπΐα λαμβάνει χώρα όταν συνυπάρχουν δύο οδοί

37



Term structure of interest rates

για να προμηθευτούμε ένα οικονομικό προϊόν μία φθηνή και μία ακριβότερη και 

καταφέρουμε να αποκτήσουμε το προϊόν φθηνά (buy low) και το πωλήσουμε ακριβότερα 

(sell high). Η διαφορά - με απλοϊκή ανάλυση-αποτελεί το κέρδος από την καιροσκοπία 

(profit of an arbitrage). O Fisher συνεχίζει την ανάλυση του με κεντρικό άξονα την 

θεωρία των προσδοκιών και το ρόλο που διαδραματίζει η αβεβαιότητα των μελλοντικών 

επιτοκίων. Συμπερασματικά καταλήγει ότι η καμπύλη απόδοσης μπορεί να αποτελέσει 

ένα εργαλείο για πρόγνωση μελλοντικών οικονομικών φαινομένων.

Μια πιο πρόσφατη εργασία, είναι των Berk and Bergeijk (2000), οι οποίοι 

εξέτασαν την δυνατότητα πρόβλεψης μελλοντικών υφέσεων με βάση το spread 

επιτοκίων στην Ευρωζώνη. Στα αποτελέσματα τους αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κάποια 

σημαντική πληροφορία στο spread επιτοκίων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για 

πρόβλεψη της οικονομικής δραστηριότητας.

Όσον αφορά τη χώρα μας, οι Μυλωνίδης Νικόλαος και Νικολαιδου Ευτυχία 

(2001) του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων παραδέχονται τη χρησιμότητα που έχει η 

έννοια της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στη χάραξη της νομισματικής και 

μακροοικονομικής πολιτικής. Οι συγγραφείς αναφέρονται σε μελέτες και μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν άλλοι ερευνητές με κύριο άξονα την θεωρία των προσδοκιών. Η 

μελέτη έχει να κάνει με την οικονομία της Ελλάδας την περίοδο 1996-2001 κατά την 

οποία στη χώρα μας προσφέρεται πλέον ικανοποιητικός αριθμός οικονομικών προϊόντων 

με ληκτότητα 1 έως 12 μήνες, υφίσταται σταθεροποίηση του εθνικού μας νομίσματος με 

το Ευρώ και ακολουθείται από την Κεντρική Τράπεζα πολιτική με στόχο το χαμηλό 

πληθωρισμό. Χρησιμοποιούνται αρκετές μέθοδοι παλινδρόμησης και συνολοκλήρωσης 

για να προαχθούν συμπεράσματα για την εφαρμογή της θεωρίας των προσδοκιών στην 

Ελλάδα. Η σπουδαιότητα της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι αν τελικά εξακριβωθεί 

πως το μοντέλο που αναφέρεται χρησιμοποιείται σαν ικανό εργαλείο στην άσκηση 

μακροοικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα, τότε κάτι παρόμοιο μπορεί να γίνει και σε 

αριθμό άλλων μικρών Ευρωπαϊκών χωρών όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία οι 

οποίες είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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6.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι παραπάνω εργασίες πέρα από τη διαφορετικότητα τους έχουν και κάποιες ομοιότητες 

ή καλύτερα κάποια κοινά σημεία που αξίζει να αναφερθούν.

Οι χώρες που εξετάζονται είναι ανεπτυγμένες οικονομικά. Οι έρευνες 

αναφέρονται συντριπτικά σε οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής 

και της Ιαπωνίας. Κάτι τέτοιο γίνεται προφανώς λόγω της ομαλότητας που παρουσιάζουν 

στις μεταβολές χωρίς έντονες διακυμάνσεις (που θα σήμαινε πιθανόν μια οικονομική 

κρίση). Επίσης στις χώρες αυτές η νομισματική πολιτική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

χάραξη της γενικότερης οικονομίας και της ανάπτυξης. Επιπλέον, τόσο η ποσότητα όσο 

και ποιότητα των στοιχείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υπάρξουν αξιόπιστα 

αποτελέσματα, καθώς και η πρόσβαση σ' αυτά, δίνεται πιο εύκολα στις 

προαναφερόμενες χώρες.

Προσπαθώντας να εξηγήσουμε θεωρητικά τη σχέση της οικονομικής 

δραστηριότητας και του spread επιτοκίων, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις στο θέμα. Μια πρώτη προσέγγιση αφορά τη νομισματική πολιτική. Αν 

υποθέσουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα ασκεί πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, 

αυξάνοντας τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Όμως καθώς τέτοιου είδους κινήσεις από την 

κεντρική τράπεζα είναι προσωρινές, τα μελλοντικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια αυξάνονται 

λιγότερο σε σχέση με τα τωρινά βραχυπρόθεσμα. Αρα και τα τωρινά μακροπρόθεσμα 

επιτόκια αυξάνονται σε μικρότερο βαθμό από τα βραχυπρόθεσμα, με αποτέλεσμα την 

μείωση του spread. Όμως παράλληλα η πιο σφιχτή νομισματική πολιτική οδηγεί σε 

μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στο μέλλον. Εναλλακτικά θεωρούμε ότι η 

Κεντρική Τράπεζα αυξάνει την προσφορά χρήματος, κάτι που οδηγεί σε μείωση των 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Αμεσο αποτέλεσμα αυτής της μείωσης είναι η αύξηση των 

επενδύσεων και κατ' επέκταση της παραγωγής. Όμως η οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί 

προσδοκίες αυξημένου πληθωρισμού, άρα και άνοδο μακροπρόθεσμων επιτοκίων, 

γεγονός που αμβλύνει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα του spread.

Μια άλλη προσέγγιση του θέματος είναι να θεωρήσει κανείς ότι οι αποδόσεις των 

ομολόγων καθορίζονται από τις προσδοκίες της αγοράς για τη μελλοντική οικονομική 

κατάσταση. Επομένως αν η αγορά προβλέπει μια πιθανή μελλοντική οικονομική ύφεση, 

τότε προσδοκεί χαμηλότερο πληθωρισμό. Ο χαμηλός πληθωρισμός δημιουργεί 

ταυτόχρονα προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στο μέλλον και επομένως
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παρατηρείται μια μείωση στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολογιών. Αντίθετα τα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια δε μεταβάλλονται ιδιαίτερα μέχρι τη στιγμή της πραγματικής 

μείωσης των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας. Έτσι παρατηρείται μια μείωση του 

spread επιτοκίων, που οφείλεται στις προσδοκίες της αγοράς για μελλοντική οικονομική 

ύφεση.

Οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές γενικότερα πιστεύουν ότι η καμπύλη 

απόδοσης αντικατοπτρίζει τις μελλοντικές προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια και τις 

συνθήκες της νομισματικής πολιτικής. Συνήθως τα μακροπρόθεσμα επιτόκια είναι 

υψηλότερα από τα βραχυπρόθεσμα. Αυτό αποκαλείται κανονική καμπύλη απόδοσης 

(normal yield curve) και δείχνει το υψηλότερο επενδυτικό ρίσκο το οποίο παίρνουν οι 

επενδυτές για τα μακροπρόθεσμα ομόλογα. 'Οταν το επιτόκιο αλλάζει κατά το ίδιο 

ποσοστό για τα ομόλογα όλων των περιόδων έχουμε παράλληλη μετατόπιση της 

καμπύλης απόδοσης, καθώς το σχήμα παραμένει ίδιο αν και τα επιτόκια είναι υψηλότερα 

ή χαμηλότερα κατά μήκος της καμπύλης. Μια αλλαγή στο σχήμα της καμπύλης 

αποκαλείται "twist" και σημαίνει ότι τα επιτόκια ή καλύτερα η απόδοση των ομολόγων 

μιας περιόδου αλλάζουν διαφορετικά σε σχέση με τα επιτόκια άλλων περιόδων.

Μια ειδική μορφή καμπύλης απόδοσης σύμφωνα με τους Joseph Haubrich and 

Ann Dombrosky είναι αυτή που υπολογίζει τις αποδόσεις των ομολογιών χωρίς κουπόνι 

και κατά τη γνώμη τους παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς επηρεάζονται πιο 

πολύ από τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς.

Επίσης σ' αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να εισάγουμε και την έννοια του spread 

των επιτοκίων, δηλαδή της διαφοράς των μακροπρόθεσμων από τα βραχυπρόθεσμα 

επιτόκια, έννοια σημαντική για την συνέχεια της ανάλυσης μας.

40



Term structure of interest rates

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

7.1 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν τα οικονομετρικά μοντέλα, που αναπτύχθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν στις κυριότερες εμπειρικές μελέτες, που παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 6.

Σημείο αναφοράς των περισσότερων εργασιών, είναι η μελέτη των Estrella & 

Hardouvelis, το 1991, που αφορά την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βασική 

οικονομετρική εξίσωση του μοντέλου είναι:

από όπου γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί η μεταβολή του ΑΕΠ (Υ) για την περίοδο t+k, 

με βάση το spread επιτοκίων της περιόδου t. Όπου Yu+k: η μεταβολή του ΑΕΠ, από την 

περίοδο t ως την περίοδο t+k, SPREAD^ Απόδοση 10-ετούς ομολόγου μείον την 

απόδοση του 3-μηνου επιτοκίου, την περίοδο t X,: άλλες μεταβλητές την περίοδο t.

Μια δεύτερη εξίσωση, η οποία προσπαθεί να εκτιμήσει την πιθανότητα να συμβεί 

κάποια ύφεση την περίοδο t, χρησιμοποιώντας το spread επιτοκίων k περιόδους πριν, 

είναι:

Η F(·) είναι μια κανονική κατανομή της συνάρτησης a + b ■ SPREADt+k.

Λίγο αργότερα, οι Estrella & Mishkin, συνέχισαν την παραπάνω δουλειά 

προτείνοντας μια ψευδομεταβλητή, R2, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Yt,t+k = «ο + «ι · SPREAD, + £ b, ■ Χ„ + e, (7.1)

Ρ, =F(a + b-SPREAD,_k) (7.2)

R = 1-------------
U°g Lc)

(7.3)

όπου log Lu - ^ log F(a + b ■ SPREAD,_4)+^ log F(l - a - b ■ SPREAD,_Λ)

\o%Lc=c+Yj\ogF{a + b- SPREAD,_4) ^+ £ log /^(l - a - b · SPREAD(_4)
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Αυτή η ψευδό μεταβλητή δίνει την πιθανότητα, επί τις εκατό, να συμβεί ύφεση 

την περίοδο ί, παρατηρώντας το spread επιτοκίων ένα χρόνο νωρίτερα (4 περιόδους- 

τρίμηνα). Τα αποτελέσματα των παραπάνω εργασιών, καθώς και άλλων που βασίστηκαν 

στο παραπάνω μοντέλο (Bernard S. & Gerlach S., (1996)), δείχνουν ότι η ικανότητα 

πρόβλεψης μελλοντικών υφέσεων είναι αρκετά μεγάλη, ιδιαίτερα στις πλέον 

ανεπτυγμένες οικονομίες (ΗΠΑ - Γερμανία).

Οι Bernard S. & Gerlach S., (1996), βασίστηκαν και αυτοί στο παραπάνω 

οικονομετρικό μοντέλο, με τη διαφορά ότι υπολόγισαν διαφορετικά το spread επιτοκίων. 

Πιο συγκεκριμένα το spread υπολογίστηκε από την εξίσωση (7.4):

6 6 6

SPREAD, = α0 + £>, · CB+ ]Γc, · BILL, , + £</,· BONDt_, + e, (7.4)
i=0 i=0 ι=0

Στη συγκεκριμένη εργασία εξήχθησαν ορισμένα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, 

ως προς τη χρησιμότητα του spread επιτοκίων ως εργαλείο πρόβλεψης μελλοντικών 

υφέσεων. Αρχικά εξετάζεται η πιθανότητα ύφεσης σε σχέση με το μέγεθος του spread. 

Έτσι εκτιμήθηκε ότι μεγάλη πιθανότητα ύφεσης στο μέλλον, υπάρχει όταν το 

βραχυπρόθεσμο επιτόκιο κυμαίνεται υψηλότερα κατά 400 μονάδες βάσης, σε σχέση με 

το μακροπρόθεσμο. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα φαίνεται πιο καθαρά στο Σχήμα 7.1.
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Ένα δεύτερο σημείο που εξετάστηκε, ήταν η ερμηνευτική δυνατότητα του 

μοντέλου σε 1 ως 8 περιόδους μπροστά, από την περίοδο που παρατηρείται κάποια 

αρνητική κλίση στην καμπύλη απόδοσης.

Συγκεκριμένα, στο Σχήμα 7.2, παρατηρούμε ότι η ερμηνευτική δυνατότητα του 

μοντέλου είναι αυξημένη σε χρονικό ορίζοντα 2-4 τρίμηνα μπροστά, ενώ για 1 - 2 

τρίμηνα ή για 4 - 8 τρίμηνα, η αξιοπιστία του μοντέλου είναι αρκετά μικρή.

Επίσης στο ίδιο σχήμα φαίνεται και συμπεριφορά του μοντέλου, όταν σε αυτό 

συμπεριλαμβάνεται εγχώρια και το spread επιτοκίων από μια ξένη χώρα. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε το spread της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Όπως γίνεται φανερό, 

χρησιμοποιώντας το spread επιτοκίων των ΗΠΑ στις οικονομίες της Γερμανίας και της 

Γαλλίας, όπως και το spread της Γερμανίας στην οικονομία των ΗΠΑ, δεν παίρνουμε 

κάποια επιπλέον πληροφορία για τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα.

Σχήμα 7.2. Ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλο 7.3, για διάφορες χρονικές 

υστερήσεις του spread επιτοκίων.
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Αντίθετα χρησιμοποιώντας το spread των ΗΠΑ στην οικονομία της Αγγλίας, βλέπουμε 

ότι η ερμηνευτική δυνατότητα του μοντέλου αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου εξαρτάται γενικά από την οικονομία των ΗΠΑ.

Σε πιο πρόσφατες μελέτες, Canova & De Nicolo (1997), Smets & Tsatsaronis 

(1997), χρησιμοποίησαν αυτοπαλίνδρομα μοντέλα:

Xt = A0+ArXt_l+et (7.5)

όπου Xt είναι διανύσματα, που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν το ΑΕΠ, το spread 

επιτοκίων, τον πληθωρισμό, τις ονομαστικές αποδόσεις μετοχών και άλλες 

μακροοικονομικές μεταβλητές. Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών αναφέρουν ότι η 

προσθήκη του spread επιτοκίων δίνει πρόσθετες πληροφορίες στο μοντέλο, καθιστώντας 

το πιο αξιόπιστο.

Τέλος, η πιο πρόσφατη εργασία που έχει γίνει είναι από τους Berk & Van 

Bergeijk (2000), για λογαριασμό της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, χρησιμοποιήσε το 

μοντέλο:

Xt=a + b- Xt_, + c ■ SPREAD(7.6)

όπου Xt: είναι η μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος την περίοδο t

Από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, γίνεται αντιληπτό ότι η μεταβολή του 

ΑΕΠ, εξαρτάται κυρίως από τις μεταβολές του τις προηγούμενες χρονικές περιόδους, 

ενώ τα spread επιτοκίων λίγες πληροφορίες προσφέρουν στο μοντέλο και επομένως 

μπορεί να παραλήφθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

8.1 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο μέρος αυτό της εργασίας εξετάζεται εμπειρικά η σχέση μεταξύ της οικονομικής 

ανάπτυξης και του spread επιτοκίων. Η μελέτη έγινε για την οικονομία του Καναδά και 

αφορά την περίοδο 1961 ως 1998.

Πιο συγκεκριμένα εξετάσθηκαν κάποιες γραμμικές σχέσεις μεταξύ της 

ποσοστιαίας (%) μεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (DGDP), των 

χρονικών υστερήσεων του και των χρονικών υστερήσεων του spread επιτοκίων. Τα 

μοντέλα, που χρησιμοποιούνται παρακάτω, βασίζονται στο μοντέλο που ανέπτυξαν οι 

Berk & Bergeijk. Στη συνέχεια προστέθηκαν και κάποιες άλλες μεταβλητές στο μοντέλο, 

με σκοπό τη βελτίωση του, όπως η ανεργία και ο πληθωρισμός. Το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν λαμβάνεται σε εκατομμύρια δολάρια Καναδά, με έτος βάσης το 1992. Ως spread 

επιτοκίων επιλέχθηκε η διαφορά των αποδόσεων του 10-ετούς ομολόγου και των 3- 

μηνών ομολογιών, σε ποσοστιαίες μονάδες. Τα δεδομένα της ανεργίας ελήφθησαν ως 

ποσοστό επί του συνολικού εργατικού δυναμικού. Για το δείκτη του πληθωρισμού 

επιλέχθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα αγαθά, με έτος 

βάσης το 1995. Τα δεδομένα ήταν τρίμηνες παρατηρήσεις και αφορούσαν, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, την περίοδο 1961 ως 1998 και φαίνονται στο Παράρτημα Α.

Στο Σχήμα 8.1 φαίνονται διαγραμματικά η ετήσια μεταβολή του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος και του spread επιτοκίων. Τα δεδομένα που φαίνονται, αφορούν 

ετήσιες παρατηρήσεις. Από μια πρώτη ματιά βλέπουμε ότι η μεταβολή του ΑΕΠ 

ακολουθεί κατά κάποιον τρόπο την κίνηση των spread επιτοκίων, με κάποια χρονική 

υστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι όταν το spread είναι χαμηλό τις αμέσως επόμενες 

περιόδους (1-2 χρόνια) η μεταβολή του ΑΕΠ μειώνεται, ενώ όταν το spread είναι υψηλό, 

ακολουθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης.
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Σνήυα 8.1. Μεταβολή ΑΕΠ και spread επιτοκίων, για την 
οικονομία του Καναδά

—·—DGDP - - - - SPREAD

4
3
2
1

0 s? 

-1 

-2 
-3 
-4

Αρχικά εξετάζεται η στασιμότητα όλων των χρονολογικών σειρών που αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν στο υπόδειγμα. Ο έλεγχος γίνεται με τον τρόπο που πρότειναν οι 

Dickey-Fuller, για τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας για τις μεταβλητές. Από τον παραπάνω 

έλεγχο φαίνεται ότι όλες οι μεταβλητές (ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ, spread 

επιτοκίων, πληθωρισμός, ανεργία) είναι στάσιμες χρονοσειρές και επομένως μπορούν να 

συμπεριληφθούν στην παλινδρόμηση των μοντέλων. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 8 .1.

Πίνακας 8.1. Έλεγχος στασιμότητας με την μέθοδο Dickey-Fuller.

Μεταβλητή Test statistic Κρίσιμη τιμή 

(95% σημαντικότητα)

DGDP -9,4293 -3,4411

SPREAD -3,2150 -3,4409

Ανεργία -4,5528 -3,4409

Πληθωρισμός -3,7450 -3,4409
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Ετσι προχωρώντας στην εξέταση των μοντέλων παλινδρόμησης, παίρνουμε αρχικά μια 

γραμμική σχέση μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής του ΑΕΠ την περίοδο t και της 

μεταβολής του την περίοδο t-Ι:

DGDPt = a + b ■ DGDP, , (8.1)

όπου DGDPt είναι η ποσοστιαία μεταβολή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης του παραπάνω μοντέλου φαίνονται στον πίνακα 

8.2.

Πίνακας 8.2. Τιμές και στατιστική σημαντικστητα για τους συντελεστές του 

μοντέλου 8.1.

Συντελεστής Τιμή T-ratio

a 0,00629 6,1487

b 0,30613 3,95

R2 0,095

Στατιστική D-W 2,0509

To t-ratio δείχνει την στατιστική σημαντικότητα του αντίστοιχου συντελεστή.

Παρατηρούμε ότι το t-ratio είναι αρκετά σημαντικό (>2) και για τους δύο όρους 

του μοντέλου, που σημαίνει ότι και οι δύο παραπάνω συντελεστές είναι στατιστικά 

σημαντικοί. Η χαμηλή τιμή όμως του συντελεστή προσδιορισμού, R2, δείχνει ότι το 

παραπάνω μοντέλο δεν είναι αξιόπιστο, όσον αφορά την εκτίμηση του DGDP, για την 

περίοδο t.

Αν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την μεταβολή του ΑΕΠ, συναρτήσει της υστέρησης 

του κατά δύο χρονικές περιόδους, καταλήγουμε στο μοντέλο 8.2:

DGDPt = a + b- DGDP,_2 (8.2)

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης του παραπάνω μοντέλου φαίνονται στον πίνακα 

8.3.
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Πίνακας 8.3. Τιμές και στατιστική σημαντικότατα για τους συντελεστές τον

μοντέλου 8.2.

Συντελεστής Τιμή T-ratio

a 0,007743 7,228

b 0,13106 1,5971

R2 0,017

Στατιστική D-W 1,5241

To t-ratio δείχνει την στατιστική σημαντικότητα του αντίστοιχου συντελεστή.

Παρατηρούμε ότι η χρονική υστέρηση του DGDP, κατά δύο χρονικές περιόδους, 

δεν είναι στατιστικά σημαντικός όρος (t-ratio<2), αλλά και γενικότερα το μοντέλο 8.2 

δεν είναι αξιόπιστο για την εκτίμηση της μεταβολής του ΑΕΠ (R2=0,017).

Στο επόμενο βήμα προσθέτουμε στο μοντέλο χρονικές υστερήσεις του spread επιτοκίων: 

DGDPt =a + b■ DGDPt_, + c ■ SPREADt_, (8.3)

Στον Πίνακα 8.4 φαίνονται τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης του μοντέλου 8.3, για 

διάφορες τιμές του ί.

Πίνακας 8.4. Τιμές και στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών

Υστέρηςη Συντελεστής

i A Β c R2

1 0,0053089

(5,17)

0,23631

(3,0682)

0,001623

(3,6232)

0,16

2 0,005424

(5,4848)

0,1807

(2,3072)

0,002

(4,4026)

0,19565

3 0,005687

(5,7321)

0,1639

(2,0024)

0,001876

(3,945)

0,1766

4 0,0058

(5,69)

0,19823

(2,3669)

0,0014228

(2,9415)

0,13856

5 0,005732

(5,5416)

0,224

(2,7344)

0,00118

(2,4985)

0,1234

6 0,0058

(5,5156)

0,2541

(3,0948)

0,000886

(1,8746)

0,11

Στις παρενθέσεις φαίνεται ο συντελεστής t-ratio, ο οποίος δείχνει τη στατιστική 

σημαντικότητα των αντίστοιχων συντελεστών.
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To πρώτο συμπέρασμα, που εξάγεται από τον παραπάνω πίνακα, είναι ότι η χρονική 

υστέρηση της μεταβολής του ΑΕΠ, κατά μία χρονική περίοδο (3 μήνες), είναι σημαντική 

παράμετρος του μοντέλου, καθώς ο συντελεστής t-ratio είναι μεγαλύτερος του 2, για 

όλες τις τιμές του i. Από την άλλη παρατηρούμε ότι από τις έξι χρονικές υστερήσεις του 

spread, που εξετάστηκαν παραπάνω, τα καλύτερα αποτελέσματα δίνει η υστέρηση κατά 

δύο χρονικές περιόδους (6 μήνες), καθώς το μοντέλο για i=2 δίνει τον μεγαλύτερο 

συντελεστή προσδιορισμού, R2, ο οποίος δίνει τον βαθμό που οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

ερμηνεύουν την εξαρτημένη. Το παραπάνω γίνεται πιο φανερό στο Σχήμα 8.2.

Σχήμα 8.2. t-ratio και συντελεστής προσδιορισμού για τις 
υστερήσεις του spread, στο μοντέλο Q. 3.

ο
(0

0,2 
0,18 
0,16 
0,14 
0,12 
0,1 ο: 
0,08 
0,06 
0,04 
0,02 
0

2 3 4 5 6

Βαθμός υστέρησης, i

Όλα τα παραπάνω μοντέλα δίνουν την στατιστική Durbin-Watson, πολύ κοντά στο 2, 

πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση των σφαλμάτων. Επίσης τα 

σφάλματα είναι ομοσκεδαστικά και επομένως συμπεραίνουμε ότι τα σφάλματα στα 

παραπάνω μοντέλα είναι σφαιρικά. Όμως τα παραπάνω μοντέλα φαίνεται να έχουν 

προβλήματα με την κανονικότητα και τη γραμμική μορφή τους.

Στο επόμενο στάδιο μελετούμε το μοντέλο (8.3), συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των 

υστερήσεων των spread επιτοκίων, από ένα ως έξι χρονικές περιόδους.

DGDPt = a + b ■ DGDPt_x + £ c, ■ SPREAD
ί=1

(8.4)
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IJivaJcac 8.5. Τιμές και στατιστική σημαντικότητα για τους συντελεστές του μοντέλου 8.4.

Συντελεστής Τιμή t-ratio Συντελεστής Τιμή t-ratio

a 0,0059372 5,7684 c3 0,0008253 0,67

b 0,19328 2,2974 c4 -0,0009989 -0,81

Cl -0,0004477 -0,52 c5 0,0010135 0,83

c2 0,0017955 1,47 C6 -0,0005773 -0,67

Από τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι όλοι οι συντελεστές των 

χρονικών υστερήσεων του spread είναι στατιστικά ασήμαντοι (t-ratio<2). Μόνο ο 

συντελεστής της χρονικής υστέρησης του spread κατά δύο χρονικές περιόδους φαίνεται 

να ξεχωρίζει, χωρίς όμως να φαίνεται σημαντικός για το μοντέλο. Ο συντελεστής 

προσδιορισμού, R2, είναι περίπου ίσος με 0,2, όμως αν αφαιρέσουμε από το μοντέλο 

όλες τις χρονικές υστερήσεις του spread, τότε καταλήγουμε στο μοντέλο 8.1.

Επομένως παραμένουμε, προς το παρόν, στην αποδοχή του μοντέλου 8.3 με 

χρονική υστέρηση του spread, κατά δύο χρονικές περιόδους. Για να βελτιώσουμε το 

παραπάνω μοντέλο, προσθέτουμε και κάποιες υστερήσεις της ανεργίας και του 

πληθωρισμού, χωρίς όμως να εξάγουμε καλύτερα αποτελέσματα, όσον αφορά την 

ερμηνευτική δυνατότητα και τα προβλήματα με την κανονικότητα και τη γραμμική 

μορφή του μοντέλου.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι το mo αξιόπιστο μοντέλο για 

την εκτίμηση της μεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι το μοντέλο 

(8.3), το οποίο περιλαμβάνει τις χρονικές υστερήσεις της μεταβολής του ΑΕΠ, κατά μια 

χρονική περίοδο, και του spread επιτοκίων, κατά δύο χρονικές περιόδους. Το υπόδειγμα 

αυτό όμως παρουσιάζει προβλήματα κανονικότητας και γραμμικότητας.

Στο Σχήμα 8.3 φαίνονται οι τιμές της πραγματικής ετήσιας μεταβολής του ΑΕΠ 

και της εκτιμώμενης μεταβολής.
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Σχήυα 8.3 Πραγματική και εκτιμώμενη μεταβολή του ΑΕΠ, για 
την οικονομία του Καναδά

.......... DGDPe ------------ DGDP

Είναι αρκετά φανερό ότι το μοντέλο 8.3 δίνει αρκετά καλές εκτιμήσεις για τις μεταβολές 

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, παρά το γεγονός ότι ο συντελεστής 

προσδιορισμού του μοντέλου είναι σχετικά μικρός (R2= 0,1956).

Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα κανονικότητας και 

γραμμικότητας εξετάστηκε ένα ακόμη μοντέλο, το οποίο είναι το ίδιο με το μοντέλο 

(8.3), όμως αντί για ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ (DGDP), παίρνουμε την καθαρή 

ετήσια μεταβολή του (AGDP - σε δολάρια Καναδά).

Εξετάζοντας τη στασιμότητα στη χρονολογική σειρά της καθαρής μεταβολής του ΑΕΠ 

(με την μέθοδο Dickey-Fuller) παίρνουμε την test statistic ίση με -17,7794, ενώ η 

κρίσιμη τιμή (με σημαντικότητα 95%) είναι ίση με -3,4413. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά 

είναι στάσιμη και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μοντέλο.
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Σγήυα 8 4 Πραγματικό και εκτψώμενο ΑΕΠ, όπως υπολογίζεται 
η μεταβολή του ΑΕΠ απο το μοντέλο (8 5).

—DG Ρ — DGPe.

Επομένως το μοντέλο έχει ως εξής:

AGDP, =a + b ■ DGDPt_x + c · SPREAD,^ ,g 5)

Μετά από παλινδρόμηση του παραπάνω μοντέλου οι τιμές των συντελεστών a,b και c, 

καθώς και οι στατιστική σημαντικότητα τους φαίνονται στον πίνακα 8.6.

Πίνακας 8.6. Τιμές και στατιστική σημαντικότητα για τους συντελεστές του μοντέλουδ. 5.

Συντελεστής Τιμή t-ratio

a 22254,1 5,3416

b 0,17478 2,2523

c 1286,5 6,1

R2 0,32828

DW-statistic 1,997

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών είναι 

αρκετά μεγάλη (t-ratio > 2) και επομένως όλές οι μεταβλητές του μοντέλου (8.5) είναι 

σημαντικές. Ο συντελεστής προσδιορισμού του μοντέλου R2, είναι σαφέστατα 

μεγαλύτερος από αυτούς του μοντέλου (8.3), ενώ η στατιστική Durbin-Watson είναι
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κοντά στο 2, πράγμα που δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των σφαλμάτων. 

Τέλος το παραπάνω μοντέλο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα γραμμικότητας, 

κανονικότητας ή ετεροσκεδαστικότητας.

Υπολογίζοντας τις μεταβολές του ΑΕΠ, από το μοντέλο (8.5), για την περίοδο t, 

χρησιμοποιώντας τη μεταβολή του κατά μια χρονική υστέρηση και του spread επιτοκίων 

κατά δύο χρονικών υστερήσεων, παίρνουμε το Σχήμα 8.4, όπου φαίνονται τόσο το 

πραγματικό ΑΕΠ (GDP), όσο και το εκτιμώμενο (GDPe).

Από το Σχήμα 8.4 φαίνεται ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν για την περίοδο t, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια 3 μήνες νωρίτερα. Η 

ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη, που οι δύο καμπύλες στο Σχήμα 8.4 σχεδόν συμπίπτουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο χαρακτήρας της παρουσχαζόμενης εργασίας ήταν διττός. Από την μια πλευρά στόχος 

ήταν η κατανόηση από τους αναγνώστες χωρίς ιδιαίτερη οικονομική παιδεία της σχέσης 

μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων και της επίδρασης που 

έχουν στην οικονομική δραστηριότητα. Η εκτενής αναφορά στην αγορά ομολόγων, ο 

ρόλος της καμπύλης απόδοσης και οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτή, 

βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την άλλη πλευρά, λίγο mo εξειδικευμένα, μέσα από την ανάπτυξη 

οικονομολογικών μελετών και μοντέλων έγινε προσπάθεια για να απαντηθεί αν η 

καμπύλη απόδοσης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των οικονομολόγων για τη 

χάραξη της οικονομικής και κατ’επέκταση της νομισματικής πολιτικής; Σύμφωνα με 

όσα αναφέρθηκαν, μπορούμε να πούμε πώς ναι. Η απάντηση αυτή όμως δεν είναι 

απόλυτη, καθώς δεν ισχύει σε όλες τις οικονομίες. Επιλέγοντας οικονομίες 

ανεπτυγμένων κρατών και μελετώντας για κάθε περίπτωση χωριστά, είμαστε σε θέση να 

εξάγουμε ασφαλή μοντέλα πρόβλεψης της μελλοντικής ανάπτυξης.

Όσον αφορά δε την οικονομία του Καναδά, η οποία μελετήθηκε mo διεξοδικά 

στην παρούσα εργασία, τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τη γενικότερη θεωρητική 

προσέγγιση των άλλων ερευνητών. Πιο συγκεκριμένα εξήχθη μια γραμμική σχέση 

μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και της 

χρονικής υστέρησης αυτής της μεταβολής κατά μία χρονική περίοδο, καθώς και της 

χρονικής υστέρησης του spread επιτοκίων κατά δύο χρονικές περιόδους. Τα 

οικονομετρικά αποτελέσματα της παλινδρόμησης του παραπάνω μοντέλου είναι αρκετά 

ικανοποιητικά, ενώ η πρόβλεψη της μεταβολής του ΑΕΠ τρεις μήνες νωρίτερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .

Στο σημείο αυτό παρατίθενται δεδομένα από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και τις 

αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων και τρίμηνων ομολογιών, για την οικονομία του 

Καναδά. Τα στοιχεία αφορούν τρίμηνες παρατηρήσεις, για την περίοδο 1961 ως 1998. Η 

πηγή, από τη οποία αντλήθηκαν τα παρακάτω δεδομένα, είναι οι βάσεις δεδομένων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΕΤΟΣ GDP (ΕΒ=1992) 3-μηνο 10-ετές Ανεργία

(%)

Q 1/1961 213.404 3,697 5,193 11

Q 2/1961 219.032 3,530 5,140 7,37

Q 3/1961 223.828 3,137 4,973 4,9

Q 4/1961 227.000 3,107 4,927 5,47

Q 1/1962 232.072 3,460 4,930 8,77

Q 2/1962 233.552 4,100 4,943 5,63

Q 3/1962 236.504 5,577 5,403 4,17

Q 4/1962 241.472 4,400 5,120 5,27

Q 1/1963 242.372 4,153 5,107 8,37

Q 2/1963 245.668 3,643 4,970 5,57

Q 3/1963 247.660 4,063 5,167 3,93

Q 4/1963 256.076 4,183 5,120 4,47

Q 1/1964 261.728 4,110 5,187 6,9

Q 2/1964 262.432 4,013 5,213 4,7

Q 3/1964 265.604 4,237 5,223 3,4

Q 4/1964 266.932 4,437 5,113 3,83

Q 1/1965 275.324 4,427 5,023 5,77

Q 2/1965 278.084 4,710 5,093 4,17

Q 3/1965 282.004 5,153 5,280 2,87

Q 4/1965 289.584 5,783 5,400 3

Q 1/1966 294.720 6,043 5,527 4,23

Q 2/1966 300.140 6,147 5,613 3,2

Q 3/1966 300.416 6,367 5,797 3

Q 4/1966 303.480 6,517 5,803 3,07

Q 1/1967 302.708 5,900 5,563 4,6

Q 2/1967 309.196 5,233 5,693 3,8

Q 3/1967 310.652 5,730 5,940 3,2
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Q 4/1967 312.000 6,523 6,397 3,73

Q 1/1968 314.400 6,973 6,687 5,43

Q 2/1968 323.564 7,280 6,720 4,63

Q 3/1968 328.764 6,533 6,520 4,03

Q 4/1968 333.860 6,503 6,973 4

Q 1/1969 338.016 6,927 7,210 5,1

Q 2/1969 339.448 7,343 7,387 4,47

Q 3/1969 343.560 8,323 7,590 3,9

Q 4/1969 348.848 8,800 8,047 4,23

Q 1/1970 349.404 8,440 8,200 5,7

Q 2/1970 349.320 7,630 8,040 5,83

Q 3/1970 354.072 7,340 7,960 5,5

Q 4/1970 352.940 5,957 7,663 5,67

Q 1/1971 356.540 4,740 6,767 7,23

Q 2/1971 367.424 3,967 7,090 6,33

Q 3/1971 377.472 4,703 7,250 5,5

Q 4/1971 382.000 4,633 6,673 5,73

Q 1/1972 379.848 4,790 6,867 6,93

Q 2/1972 390.992 5,713 7,347 6,1

Q 3/1972 391.140 4,847 7,473 5,83

Q 4/1972 400.828 5,057 7,213 6,07

Q 1/1973 412.572 5,080 7,200 6,77

Q 2/1973 416.480 6,627 7,560 5,37

Q 3/1973 417.700 8,457 7,790 5

Q 4/1973 428.436 9,650 7,563 5,13

Q 1/1974 432.768 9,027 7,797 6,1

Q 2/1974 433.896 11,437 8,907 5,13

Q 3/1974 437.728 11,483 9,717 4,87

Q 4/1974 440.212 10,077 9,060 5,23

Q 1/1975 438.348 6,863 8,293 7,7

Q 2/1975 443.052 7,337 8,780 6,87

Q 3/1975 449.400 8,377 9,390 6,5

Q 4/1975 452.452 9,163 9,510 6,6

Q 1/1976 461.716 9,290 9,383 7,93

Q 2/1976 472.120 9,377 9,327 7,1

Q 3/1976 473.732 9,383 9,270 6,77

Q 4/1976 473.596 8,637 8,937 6,97

Q 1/1977 481.748 7,900 8,610 8,97

Q 2/1977 483.188 7,250 8,783 8,03
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Q 3/1977 486.484 7,337 8,653 7,63

Q 4/1977 494.828 7,417 8,727 7,87

Q 1/1978 498.664 7,453 9,083 9,57

Q 2/1978 503.808 8,337 9,207 8,6

Q 3/1978 509.356 9,047 9,160 7,83

Q 4/1978 513.824 10,497 9,493 7,6

Q 1/1979 519.584 11,133 9,887 8,93

Q 2/1979 526.516 11,167 9,753 7,7

Q 3/1979 529.252 11,800 10,020 6,6

Q 4/1979 535.460 14,183 11,057 6,8

Q 1/1980 537.672 14,383 12,507 8,53

Q 2/1980 535.328 12,983 11,747 7,87

Q 3/1980 530.244 10,717 12,190 6,9

Q 4/1980 536.784 14,533 12,910 6,8

Q 1/1981 550.044 17,133 13,163 8,27

Q 2/1981 555.260 18,567 14,783 7,27

Q 3/1981 551.376 21,017 16,447 6,87

Q 4/1981 548.540 16,617 15,563 7,97

Q 1/1982 544.404 15,210 15,477 9,9

Q 2/1982 536.872 15,710 15,063 10,57

Q 3/1982 532.080 14,533 14,787 11,27

Q 4/1982 527.096 10,813 12,207 12,23

Q 1/1983 535.512 9,097 11,890 13,8

Q 2/1983 547.812 7,930 11,347 12,4

Q 3/1983 554.948 7,720 11,987 10,9

Q 4/1983 561.100 8,253 11,837 10,73

Q 1/1984 568.708 8,563 12,320 12,47

Q 2/1984 579.328 9,637 13,527 11,53

Q 3/1984 583.064 11,420 13,050 10,57

Q 4/1984 593.052 10,310 12,057 10,67

Q 1/1985 603.676 9,097 11,907 12,17

Q 2/1985 606.488 9,143 11,183 10,67

Q 3/1985 614.164 8,330 10,873 9,57

Q 4/1985 625.336 7,793 10,493 9,7

Q 1/1986 626.172 9,673 10,120 10,73

Q 2/1986 629.612 8,287 9,413 9,6

Q 3/1986 631.044 7,300 9,277 9
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Q 4/1986 627.472 7,043 9,367 9

Q 1/1987 641.120 6,967 9,047 10,57

Q 2/1987 648.728 7,713 9,727 9,03

Q 3/1987 659.608 7,957 9,457 8,13

Q 4/1987 667.984 8,553 9,477 7,73

Q 1/1988 678.740 8,520 9,893 8,8

Q 2/1988 686.456 9,000 10,290 7,63

Q 3/1988 687.112 9,687 10,453 7,4

Q 4/1988 692.396 10,650 10,273 7,33

Q 1/1989 700.224 11,490 10,403 8,43

Q 2/1989 703.336 12,297 9,993 7,53

Q 3/1989 704.880 12,193 9,617 6,97

Q 4/1989 705.868 12,230 9,673 7,17

Q 1/1990 710.544 12,690 10,390 8,43

Q 2/1990 708.548 13,513 11,130 7,47

Q 3/1990 704.560 12,763 10,900 7,73

Q 4/1990 698.204 11,953 10,827 8,83

Q 1/1991 688.936 10,313 10,040 11,33

Q 2/1991 690.632 8,783 9,987 10,27

Q 3/1991 693.560 8,580 10,007 9,87

Q 4/1991 695.860 7,693 9,193 10

Q 1/1992 696.028 7,353 9,027 11,93

Q 2/1992 697.112 6,423 9,207 11,23

Q 3/1992 699.016 5,177 8,300 11,03

Q 4/1992 702.020 7,340 8,553 11,1

Q 1/1993 707.652 6,093 8,417 12,03

Q 2/1993 712.252 5,060 8,153 11,4

Q 3/1993 716.352 4,507 7,607 10,9

Q 4/1993 722.076 4,217 7,330 10,67

Q 1/1994 732.688 4,047 7,283 11,97

Q 2/1994 744.520 6,220 8,677 10,67

Q 3/1994 754.628 5,730 9,140 9,77
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Q 4/1994 761.564 6,007 9,220 9,23

Q 1/1995 767.904 7,990 9,060 10,6

Q 2/1995 767.236 7,530 8,277 9,53

Q 3/1995 768.824 6,610 8,333 9,17

Q 4/1995 772.364 6,160 7,750 8,9

Q 1/1996 774.336 5,300 7,650 10,43

Q 2/1996 777.456 4,880 8,020 9,6

Q 3/1996 785.572 4,330 7,710 9,4

Q 4/1996 791.156 3,190 6,763 9,4

Q 1/1997 799.252 3,137 6,883 10,43

Q 2/1997 807.784 3,307 6,873 9,4

Q 3/1997 819.332 3,580 6,263 8,67

Q 4/1997 825.756 4,110 5,850 8,37

Q 1/1998 831.492 4,810 5,607 9,4

Q 2/1998 833.708 4,960 5,490 8,33

Q 3/1998 839.012 5,253 5,500 8,03

Q 4/1998 848.848 5,130 5,210 7,6
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