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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Το 1952 ο Harry Markowitz έθεσε τα θεµέλια της θεωρίας 

χαρτοφυλακίου στηρίζοντας όλη τη µελέτη του στην υπόθεση ότι η 

συµπεριφορά και οι επιλογές των επενδυτών καθορίζονται από το πλαίσιο του 

µέσου-διακύµανσης, όσον αφορά τις αποδόσεις που απολαµβάνουν και τον 

κίνδυνο που αναλαµβάνουν. Την ίδια στιγµή, όµως, ο ίδιος ο Markowitz 

δήλωνε ότι ίσως το πλαίσιο του µέσου-ηµιδιακύµανσης να είναι το πιο 

κατάλληλο για την εξήγηση της επενδυτικής συµπεριφοράς. Αυτή τη σκέψη 

του Markowitz, που δεν την εξέλιξε ο ίδιος λόγω τεχνικών δυσκολιών της 

εποχής, την µελέτησαν και ανέπτυξαν άλλοι ερευνητές, όπως θα αναλυθεί στο 

κυρίως µέρος της εργασίας. Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να ελέγξει 

την ισχύ του µοντέλου D-CAPM, εναλλακτικό του CAPM βασιζόµενο στο 

πλαίσιο του µέσου-ηµιδιακύµανσης αλλά και να συγκρίνει τα µέτρα του 

κλασικού κινδύνου µε τα µέτρα του downside κινδύνου. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: downside risk, ηµιδιακύµανση (semivariance), διακύµανση, d-
beta, beta, D-CAPM, µεθοδολογία Fama-McBeth 
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Εισαγωγή 

 

Την εποχή που πρώτος ο Harry Markowitz (1952) έθεσε τα θεµέλια της 

Θεωρίας Χαρτοφυλακίου, εµφανίστηκαν µοντέλα που προσπαθούσαν να 

εξηγήσουν την προέλευση των αναµενόµενων αποδόσεων. Τα πρώτα 

θεωρητικά υποδείγµατα που παρουσιάστηκαν βασίστηκαν στο πλαίσιο 

µέσου-διακύµανσης και θεωρούσαν σαν βασικό παράγοντα κινδύνου τη 

διακύµανση. Ένα από αυτά τα υποδείγµατα, και το πλέον διαδεδοµένο είναι 

το CAPM. Άµα τη εµφανίσει του CAPM, υπήρξαν φωνές που διαφωνούσαν 

για τα πλεονεκτήµατα αυτού του υποδείγµατος και για τον βαθµό στον οποίο 

η διακύµανση είναι το κατάλληλο µέτρο κινδύνου.  Συνήθως αυτές οι 

διαφωνίες στηρίζονταν και στο γεγονός ότι το beta (ο παράγοντας που 

εκφράζει τον κίνδυνο στο CAPM) προέρχεται, ακριβώς, από µια σχέση 

ισορροπίας όπου οι επενδυτές µεγιστοποιούν τη συνάρτηση χρησιµότητάς 

τους, η οποία  εξαρτάται από τον µέσο και τη διακύµανση των αποδόσεων 

του χαρτοφυλακίου τους. Αυτή η θεωρητική βάση κάνει το beta ένα 

αµφισβητούµενο και περιοριστικό µέτρο κινδύνου.  

Το CAPM, λοιπόν στηρίζεται, στο πλαίσιο µέσου-διακύµανσης όσον 

αφορά τη συµπεριφορά του επενδυτή. Η διακύµανση των αποδόσεων, 

βέβαια, είναι ένα αµφισβητούµενο µέτρο κινδύνου καθώς χαρακτηρίζεται από 

αυστηρές περιοριστικές υποθέσεις. Συγκεκριµένα, η διακύµανση είναι 

κατάλληλο µέτρο µόνο για αποδόσεις που ακολουθούν συµµετρική κατανοµή 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας σαν µέτρο κινδύνου µόνο όταν η 

κατανοµή των αποδόσεων είναι η κανονική κατανοµή. Όµως, η 

συµµετρικότητα και η κανονικότητα των αποδόσεων των µετοχών 

αµφισβητούνται σοβαρά από τα εµπειρικά δεδοµένα. 

 Παράλληλα, λοιπόν, µε τα µοντέλα που βασίστηκαν στο πλαίσιο του 

µέσου-διακύµανσης, εµφανίστηκαν υποδείγµατα, όπως το D-CAPM, που 

βασίστηκαν σε ένα εναλλακτικό πλαίσιο, αυτό του µέσου-ηµιδιακύµανσης. 

Αυτά τα υποδείγµατα παρουσιάστηκαν λόγω των πλεονεκτηµάτων που 

παρουσιάζει η ηµιδιακύµανση έναντι της διακύµανσης. Ειδικότερα, η 

ηµιδιακύµανση των αποδόσεων είναι ένα πιο εύλογο µέτρο κινδύνου για 

διάφορους λόγους. Πρώτον, οι επενδυτές προφανώς επιθυµούν τη 
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µεταβλητότητα πάνω από τη µέση απόδοση και δεν επιθυµούν τη 

µεταβλητότητα κάτω από ένα επίπεδο αναφοράς. Εποµένως, η 

ηµιδιακύµανση αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο όπως τον αντιλαµβάνεται ο µέσος 

ορθολογικός επενδυτής. ∆εύτερον, η ηµιδιακύµανση είναι πιο χρήσιµη από τη 

διακύµανση όταν η κατανοµή των αποδόσεων χαρακτηρίζεται από 

ασυµµετρία και το ίδιο χρήσιµη όταν η κατανοµή είναι συµµετρική. Ακόµη, η 

ηµιδιακύµανση συνδυάζει, σε ένα µέτρο, την πληροφορία που περιγράφεται 

από δύο, τη διακύµανση και τη λοξότητα, καθιστώντας δυνατό να 

χρησιµοποιηθεί ένας παράγοντας για την εκτίµηση των απαιτούµενων 

αποδόσεων. Η ηµιδιακύµανση των αποδόσεων χαρακτηρίζεται και από 

ευελιξία, καθώς σαν δείκτης αναφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο 

οποιοσδήποτε ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε µελέτης, όπως ο µέσος 

των αποδόσεων ή το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, η 

διακύµανση δεν έχει αυτή την ευελιξία καθώς ορίζεται αυστηρά σαν δείκτης 

αναφοράς ο µέσος των αποδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η ηµιδιακύµανση 

των αποδόσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενός 

εναλλακτικού πλαισίου, αυτού του µέσου-ηµιδιακύµανσης (MSB).  

 Βασιζόµενοι, ακριβώς στη θεωρητική υπεροχή που φαίνεται να 

χαρακτηρίζει την ηµιδιακύµανση έναντι της διακύµανσης όλο και περισσότεροι 

υποστηρίζουν τη χρήση του πλαισίου µέσου-ηµιδιακύµανσης και των 

µοντέλων που προκύπτουν από αυτό, έναντι του πλαισίου µέσου-

διακύµανσης και των µοντέλων που στηρίζονται σε αυτό. Με την παρούσα 

µελέτη θα ελέγξουµε, σε συγκεκριµένα πλαίσια, εάν αυτές οι φωνές χρειάζεται 

να ενισχυθούν ή να χαµηλώσουν τους τόνους. Ακολουθούν οι σκοποί της 

διπλωµατικής εργασίας και οι περιορισµοί που τίθενται κατά την εκπόνησή 

της. 
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Σκοποί της µελέτης 

 

 Βασικός σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ανάλυση της σχέσης 

µέσης απόδοσης και βήτα κάνοντας χρήση της ηµιδιακύµανσης. Η εν λόγω 

µελέτη θα πραγµατοποιηθεί σε δύο επίπεδα. 

Σε πρώτο επίπεδο, θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση της σχέσης της 

µέσης απόδοσης και τεσσάρων µέτρων κινδύνου (standard deviation, 

semideviation, beta, downside beta) σε επίπεδο τόσο µεµονωµένων 

αξιογράφων όσο και χαρτοφυλακίων. Στόχος είναι να ελεγχθούν τα 

προαναφερθέντα µέτρα κινδύνου ως προς τη στατιστική σηµαντικότητα και τη 

δυνατότητα επεξηγηµατικότητας των αναµενόµενων αποδόσεων και να βρεθεί 

ποιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί περισσότερο αξιόπιστα στην εξήγηση των 

µέσων αποδόσεων. 

Σε δεύτερο επίπεδο, θα πραγµατοποιηθεί έλεγχος της ισχύος του 

µοντέλου D-CAPM που προτείνεται αντί του κλασικού CAPM. Το D-CAPM 

προτείνεται έναντι του CAPM γιατί ο συντελεστής downside beta βασίζει τον 

υπολογισµό του στην ηµιδιακύµανση (semivariance) η οποία λαµβάνει υπόψη 

της µόνο τις αποκλίσεις κάτω από τον δείκτη αναφοράς (benchmark). Αυτό το 

µοντέλο φαίνεται να είναι ανώτερο από θεωρητικής πλευράς, καθώς ο 

ορθολογικός επενδυτής επιθυµεί να αποφύγει τις αρνητικές αποκλίσεις από 

τον δείκτη αναφοράς, καθώς αυτές είναι που του δηµιουργούν ζηµιές στην 

επένδυσή του. Αντίθετα, οι θετικές αποκλίσεις από την δείκτη αναφοράς είναι 

επιθυµητές για τον επενδυτή αφού αυτές αυξάνουν το επενδυµένο κεφάλαιό 

του. Ο έλεγχος της ισχύος του εν λόγω µοντέλου θα γίνει µε τη χρήση της 

µεθοδολογίας Fama-McBeth. 

 

Περιορισµοί της παρούσας µελέτης 

 

Η παρούσα µελέτη θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση δεδοµένων από 

την οικονοµία του Ηνωµένου Βασιλείου. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται 

στοιχεία µηνιαίων αποδόσεων µετοχών που διαπραγµατεύονται στο 

Χρηµατιστήριο του Λονδίνου και περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων 

DATASTREAM. Τα στοιχεία που εξετάζονται αφορούν τη χρονική περίοδο 
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1995-2010. Οι µετοχές που θα επιλεγούν θα πρέπει να εµφανίζουν 

συνεχόµενες τιµές για όλη τη χρονική περίοδο εξέτασης και να έχουν επαρκή 

εµπορευσιµότητα. Εποµένως, αποκλείονται οι µετοχές που δεν έχουν 

συνεχείς τιµές για όλη τη δεκαπενταετία και οι µετοχές που έχουν τις ίδιες 

τιµές για περισσότερους από τρεις συνεχόµενους µήνες.  

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία που µελετά τη σχέση µέσης 

απόδοσης και downside beta τόσο από θεωρητικής όσο και από εµπειρικής 

άποψης ακολουθεί τη διάρθρωση που φαίνεται ακολούθως: 

 

• Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της 

παρούσας εργασίας 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας που µελετήθηκε 

• Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται πλήρως  η µεθοδολογία η οποία 

ακολουθείται για την εµπειρική ανάλυση της σχέσης µέσης 

απόδοσης και downside beta, και στα δύο επίπεδα που 

προαναφέρθηκαν 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται η πραγµατοποίηση της 

εµπειρικής µελέτης, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και ο 

σχολιασµός τους 

• Στο πέµπτο κεφάλαιο ακολουθούν τα γενικά συµπεράσµατα, η 

σύγκρισή τους µε τα συµπεράσµατα προηγούµενων µελετών 

και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία κλείνει µε τις υποσηµειώσεις, το 

παράρτηµα που περιλαµβάνει στοιχεία για τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιήθηκαν και τον πλήρη κατάλογο της βιβλιογραφίας που 

χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συγγραφής της.  
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Κεφάλαιο 1ο: Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

Η γέννηση της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου από τον Harry Markowitz1 

 

 Η βασική αρχή είναι ότι οι επενδυτές αρέσκονται στις αποδόσεις και 

δεν συµπαθούν τον κίνδυνο. Συνεπώς, οι επενδυτές θα επενδύσουν σε πιο 

ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία µόνο εάν αναµένουν να λάβουν 

υψηλότερες αποδόσεις. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουµε για 

την ανάλυση κινδύνου είναι τα ακόλουθα. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα παράγουν ταµειακές ροές και ο κίνδυνός τους καθορίζεται από τον 

κίνδυνο των ταµειακών ροών τους. Επίσης, ο κίνδυνος ενός περιουσιακού 

στοιχείου µπορεί να θεωρηθεί µε δύο τρόπους, εξατοµικευµένα και µέσα σε 

ένα χαρτοφυλάκιο. Ο Markowitz (1952) έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή 

πρακτική της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων και έδειξε ακριβώς τον 

τρόπο µε τον οποίο ένας επενδυτής µπορεί να µειώσει την τυπική απόκλιση 

των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου του επιλέγοντας µετοχές που δεν 

κινούνται παράλληλα. Αλλά ο Markowitz δεν σταµάτησε εκεί καθώς συνέχισε 

να ερευνά τις βασικές αρχές της κατάρτισης χαρτοφυλακίων, οι οποίες πλέον 

αποτελούν τη βάση για ό,τι έχει γραφεί έως σήµερα για τη σχέση κινδύνου και 

απόδοσης.2 

 Το υπόδειγµα του Markowitz (1952) στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις 

βασικές υποθέσεις: 

1. Αν δύο µετοχές έχουν την ίδια αναµενόµενη απόδοση και διαφορετικό 

κίνδυνο επιλέγουµε τη µετοχή µε τον µικρότερο κίνδυνο 

2. Αν δύο µετοχές έχουν τον ίδιο κίνδυνο και διαφορετικές αναµενόµενες 

αποδόσεις, επιλέγουµε τη µετοχή που έχει την µεγαλύτερη 

αναµενόµενη απόδοση 

3. Η κατανοµή των αποδόσεων µιας µετοχής είναι κανονική. Οι κανονικές 

κατανοµές καθορίζονται πλήρως από δύο αριθµούς, τη µέση ή 

αναµενόµενη απόδοση και τη διακύµανση ή την τυπική απόκλιση των 

αποδόσεων.  
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Συνεπώς, το υπόδειγµα αναφέρεται σε επενδυτές που αποστρέφονται 

τον κίνδυνο (risk averse), λειτουργούν σε καθεστώς αβεβαιότητας και για την 

επιλογή της επένδυσή τους λαµβάνουν υπόψη τους την αναµενόµενη 

απόδοση και την τυπική απόκλιση των αποδόσεων της µετοχής. Αυτή η 

θεωρία µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας στην πράξη, τουλάχιστον από 

θεσµικούς επενδυτές µε πρόσβαση σε  επαρκή στοιχεία και βάσεις 

δεδοµένων. Risk averse είναι οι επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο. Ο 

µέσος επενδυτής αποστρέφεται τον κίνδυνο και πλέον θα θεωρούµε όλους 

τους επενδυτές risk averse. Σε µια αγορά που κυριαρχείται από επενδυτές 

που αποστρέφονται τον κίνδυνο, οι επενδύσεις που ενέχουν µεγαλύτερο 

κίνδυνο πρέπει να έχουν µεγαλύτερες αναµενόµενες αποδόσεις, όπως αυτές 

υπολογίζονται για τον οριακό επενδυτή, σε σχέση µε τις λιγότερο επικίνδυνες 

επενδύσεις. Εάν αυτό δεν ισχύει, οι δυνάµεις της αγοράς µέσω της 

προσφοράς και της ζήτησης θα οδηγήσουν προς τη δίκαιη τιµή. 

Η αβεβαιότητα δεν µπορεί να απορριφθεί εύκολα στην ανάλυση 

βελτιστοποίησης της επενδυτικής συµπεριφοράς. Ο επενδυτής που θα 

γνώριζε τις µελλοντικές αποδόσεις µε βεβαιότητα θα επένδυε µόνο σε ένα 

αξιόγραφο, το οποίο θα είχε και την υψηλότερη µελλοντική απόδοση. Εάν 

διάφορα αξιόγραφα είχαν την ίδια, υψηλή µελλοντική απόδοση ο επενδυτής 

θα ήταν αδιάφορος ανάµεσα σε οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών των 

αξιογράφων και δεν θα προτιµούσε τη διαφοροποίηση. Όµως, η 

διαφοροποίηση είναι µία κοινή και λογική επενδυτική πολιτική ακριβώς µε 

σκοπό τη µείωση της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις επενδύσεις.3  

Όπως, ήδη αναφέρθηκε, η αναµενόµενη απόδοση είναι ένα από τα δύο 

µέτρα που µας αφορούν στην επενδυτική µας επιλογή. Η αξία µιας µετοχής 

είναι η παρούσα αξία όλων των µελλοντικών µερισµάτων της.4 Συνεπώς, η 

αναµενόµενη απόδοση µιας µετοχής είναι η αναµενόµενη τιµή της παρούσας 

αξίας της σειράς των µελλοντικών µερισµάτων της. Ουσιαστικά, είναι η πιο 

πιθανή απόδοση που συνδέεται µε τη µετοχή. Γι΄αυτόν τον λόγο, υπολογίζεται 

ως ο σταθµικός µέσος των πιθανών αποδόσεων µε σταθµά τις πιθανότητες 

που συνδέονται µε αυτές τις αποδόσεις. Η αναµενόµενη απόδοση της 
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µετοχής µπορεί να υπολογιστεί από την ακόλουθη έκφραση:  

1 1 2 2( ) ...
n n

E Ri p R p R p R= + + +
1

n

i i

i

p R
=

=∑  

 Όσο πιο πυκνή είναι η κατανοµή πιθανότητας, τόσο πιο πιθανό είναι 

ότι η πραγµατική απόδοση θα είναι πιο κοντά στην αναµενόµενη απόδοση, 

και συνεπώς λιγότερο πιθανό ότι η πραγµατοποιηθείσα απόδοση θα 

καταλήξει πολύ πιο κάτω από την αναµενόµενη. 

Το δεύτερο µέτρο που µας ενδιαφέρει είναι η διακύµανση της µετοχής 

ή γενικά του αξιογράφου, η οποία είναι η διακύµανση ενός κατάλληλα 

σταθµισµένου αθροίσµατος, συµπεριλαµβανοµένων των συνδιακυµάνσεων, 

κάτι που προσθέτει στη χρησιµότητα της προσέγγισης. Στην πράξη 

χρησιµοποιείται η τυπική απόκλιση αντί της διακύµανσης λόγω µονάδας 

µέτρησης. Η διακύµανση δίνεται από το  ακόλουθο τύπο:  

2 2

1

[ ( )]
n

i i i

i

Variance Var R E R pσ
=

= = = −∑  

και η τυπική απόκλιση υπολογίζεται ως 

2

1

tan [ ( )]
n

i i i

i

S dardDeviation R E R pσ
=

= = −∑   

Μέσω της διακύµανσης ή της τυπικής απόκλισης µετράται ο ατοµικός 

κίνδυνος του περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει 

ένας επενδυτής όταν διακρατεί µόνο αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Καµία 

επένδυση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν δεν παράγει τέτοια υψηλή 

απόδοση ώστε να αποζηµιώνει τον επενδυτή για τον αναλαµβανόµενο 

κίνδυνο. Είδαµε ότι ένας λογικός επενδυτής προτιµά για την ίδια αναµενόµενη 

απόδοση το αξιόγραφο µε τον µικρότερο κίνδυνο και για ίδιο κίνδυνο προτιµά 

να επενδύσει στο αξιόγραφο µε τη µεγαλύτερη αναµενόµενη απόδοση. Για 

επιλογή, όµως, ανάµεσα σε επενδύσεις µε διαφορετική τυπική απόκλιση και 

αναµενόµενη απόδοση όπου η απάντηση δεν είναι προφανής 

χρησιµοποιούµε τον συντελεστή µεταβλητότητας (CV). Ο συντελεστής 

µεταβλητότητας ορίζεται ως 
( )

( )

R
CV

R

ρ
ρ

ρ

σ
=

Ε
 και µας δείχνει τον κίνδυνο ανά 

µονάδα αναµενόµενης απόδοσης, οπότε επιθυµούµε χαµηλές τιµές αυτού του 

µέτρου. 
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Μέχρι στιγµής έχουµε ασχοληθεί µε τον µεµονωµένο κίνδυνο ενός 

αξιογράφου. Ήρθε η ώρα να θεωρήσουµε ένα περιουσιακό στοιχείο, όπως 

µια µετοχή, στο πλαίσιο ενός χαρτοφυλακίου. Θα δούµε ότι ένα περιουσιακό 

στοιχείο σαν µέρος ενός χαρτοφυλακίου ενέχει µικρότερο κίνδυνο σε σχέση µε 

τον κίνδυνο που θα είχε µεµονωµένα. Η αναµενόµενη απόδοση του 

χαρτοφυλακίου ( )
p

E R  είναι απλά ο σταθµισµένος µέσος όρος των 

αναµενόµενων αποδόσεων των µεµονωµένων αξιόγραφων του 

χαρτοφυλακίου, µε βάρη το ποσοστό συµµετοχής τους στο χαρτοφυλάκιο και 

φαίνεται από την ακόλουθη σχέση ( )
p

E R 1 1 2 2( ) ( ) ... ( )
n n

w E R w E R w E R= + + +  ή  

( )
p

E R
1

( )
n

i i

i

w E R
=

=∑ . 

Η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου δίνεται από τον τύπο:  

2

1

[ ( ) ( ) ]
n

p i p i

i

E R E R Pσ
=

= −∑ , όπου 
i

P  είναι η πιθανότητα εµφάνισης του i 

περιουσιακού στοιχείου της αγοράς.  

Όπως είδαµε, η αναµενόµενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου είναι ο 

σταθµισµένος µέσος των αναµενόµενων αποδόσεων των µεµονωµένων 

περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο. Σε 

αντίθεση µε την απόδοση, ο συνολικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου δεν είναι 

ο σταθµικός µέσος των τυπικών αποκλίσεων των µεµονωµένων 

περιουσιακών στοιχείων. Ο σταθµικός µέσος είναι απλά η τυπική απόκλιση 

των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Σχεδόν πάντα ο κίνδυνος του 

χαρτοφυλακίου θα είναι µικρότερος από τον σταθµικό µέσο των τυπικών 

αποκλίσεων των στοιχείων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο. Θεωρητικά, είναι 

δυνατό να συνδυαστούν µετοχές που εµπεριέχουν ρίσκο και να σχηµατίσουν 

ένα χαρτοφυλάκιο µε µηδενικό κίνδυνο.  Το παραπάνω γεγονός οφείλεται 

στην τάση που µπορεί να έχουν οι µετοχές να κινηθούν προς την ίδια 

κατεύθυνση ή την αντίθετη µε µεγαλύτερη ή µικρότερη ένταση.   

Στην ανάλυση χαρτοφυλακίου, υπάρχουν δύο έννοιες που αποτελούν 

κλειδιά και είναι η συνδιακύµανση (Covariance ή Cov ) και ο συντελεστής 

συσχέτισης (correlation coefficient ή ijρ ). 
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Η συνδιακύµανση είναι ένα µέτρο που συνδυάζει τη διακύµανση (ή 

µεταβλητότητα) των αποδόσεων µιας µετοχής µε την τάση αυτών των 

αποδόσεων να κινούνται ανοδικά ή καθοδικά την ίδια στιγµή που άλλες 

µετοχές κινούνται ανοδικά ή καθοδικά. Όταν το περιουσιακό στοιχείο i είναι 

απλά ένα από τα πολλά περιουσιακά στοιχεία σε ένα διαφοροποιηµένο 

χαρτοφυλάκιο, ο κίνδυνός του µετράται µε τη συνδιακύµανση σε σχέση µε το 

αγοραίο χαρτοφυλάκιο ( ισ Μ ), η οποία είναι  ισ Μ i i i M [(R –  ) (R –  )]µ µ= Ε ,5 

όπου Μ το αγοραίο χαρτοφυλάκιο. Η συνδιακύµανση δύο περιουσιακών 

στοιχείων θα είναι µεγάλη και θετική εάν οι αποδόσεις τους έχουν µεγάλες 

τυπικές αποκλίσεις και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ η 

συνδιακύµανση θα είναι µεγάλη και αρνητική εάν τα δύο περιουσιακά στοιχεία 

έχουν µεγάλες τυπικές αποκλίσεις και κινούνται προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Αντίστροφα, η συνδιακύµανση θα είναι µικρή εάν τα δύο 

αξιόγραφα κινούνται τυχαία, χωρίς η κίνηση του ενός να επηρεάζει την κίνηση 

του άλλου ή εάν κάποιο από τα δύο έχει µικρή τυπική απόκλιση.   

Επειδή, οι τιµές της συνδιακύµανσης δεν έχουν όρια και εξαρτώνται 

από τη µονάδα µέτρησης, η ερµηνεία τους δεν είναι άµεση. Ένα πιο χρήσιµο 

και εναλλακτικό µέτρο κινδύνου είναι ο συντελεστής συσχέτισης ijρ . Ο 

συντελεστής συσχέτισης δείχνει την πορεία κατεύθυνσης των αποδόσεων και 

την ισχύ της σχέσης αυτής λύνοντας το πρόβληµα της συνδιακύµανσης. 

Ορίζεται ως ijρ = 
)()(

),(

RjRi

RjRiCov

σσ
 και παίρνει τιµές -1 ≤ ijρ ≤ 1, Το πρόσηµο του 

συντελεστή συσχέτισης έχει την ίδια σηµασία µε το πρόσηµο της 

συνδιακύµανσης. Συνεπώς, ένα θετικό πρόσηµο σηµαίνει ότι τα υπό µελέτη 

αξιόγραφα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ένα αρνητικό πρόσηµο 

υποδεικνύει ότι κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση και εάν το ijρ είναι 

κοντά στο µηδέν σηµαίνει ότι κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

Μάλιστα, όσο πιο κοντά στο |1| είναι η τιµή του ijρ τόσο πιο ισχυρή είναι η 

γραµµική σχέση µεταξύ των αποδόσεων των δύο αξιογράφων. Ειδικότερα, 

εάν θέλουµε να υπολογίσουµε τον συντελεστή συσχέτισης ανάµεσα σε ένα 

αξιόγραφο i και το αγοραίο χαρτοφυλάκιο, αυτό το µέτρο το λαµβάνουµε εάν 
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διαιρέσουµε τη συνδιακύµανση µε το γινόµενο της τυπικής απόκλισης των 

αποδόσεων του i περιουσιακού στοιχείου και της τυπικής απόκλισης των 

αποδόσεων του αγοραίου χαρτοφυλακίου και δίνεται από τον τύπο iMρ = 

Μσσ
σ

i

iM
= 

2 2

[( )( )]

[( ) ] [( ) ]

M

M

i i

i i

R R

R E R

µ µ

µ µ
Μ

Μ

− −Ε

Ε − −

6 

 

Οι µετοχές του Χ.Α.Α. δεν έχουν ποτέ αρνητικό συντελεστή 

συσχέτισης, καθώς σχεδόν πάντα έχουν θετικούς συντελεστές συσχέτισης. 

Θα µπορούσε να βρει ένας επενδυτής µετοχές µε µηδενικούς συντελεστές 

συσχέτισης εφόσον αυτές διαπραγµατεύονται σε διαφορετικές 

χρηµατιστηριακές αγορές. Γενικά, µας συµφέρει να επενδύουµε σε 

χαρτοφυλάκια που οι αποδόσεις τους χαρακτηρίζονται από αρνητικούς 

συντελεστές συσχέτισης καθώς µε αυτό τον τρόπο µειώνεται ο κίνδυνος που 

αντιµετωπίζει ο επενδυτής. Συνεπώς, επιλέγουµε αξιόγραφα µε χαµηλό 

συντελεστή µεταβλητότητας των αποδόσεων και µικρούς συντελεστές 

συσχέτισης µεταξύ τους. 

 

Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια 

 

Ας επιστρέψουµε στη θεωρία του Markowitz για τον καταρτισµό των 

χαρτοφυλακίων. Έχουµε, ήδη, αναφέρει ότι στόχος είναι η µεγιστοποίηση της 

αναµενόµενης απόδοσης µε παράλληλη ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

Επειδή αυτοί οι δύο στόχοι συγκρούονται, δηµιουργούµε ένα µοντέλο που 

ελαχιστοποιεί τη διακύµανση ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί έναν περιορισµό για 

την απόδοση που απολαµβάνει ο επενδυτής. Επιλύοντας αυτό το µοντέλο για 

µια σειρά αποδόσεων λαµβάνουµε το αποδοτικό σύνολο (efficient frontier). 

Ανάλογα µε την ανεκτικότητα του επενδυτή στον κίνδυνο, αυτός θα επιλέξει 

µία από τις λύσεις που προτείνει ο Markowitz, καθώς αυτές αποτελούν το 

σύνολο των βέλτιστων συνδυασµών αναµενόµενης απόδοσης και 

διακύµανσης. 

Το αποδοτικό σύνολο υπολογίζεται λύνοντας το παρακάτω πρόβληµα, 

το οποίο είναι πρόβληµα διτετράγωνου προγραµµατισµού. 
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Min 2 2

1 1 1

2 ( )
N N

i i i j ij

i i j

R x x xρσ σ σ
Ν

= = =

= +∑ ∑∑  

Σύµφωνα µε τους εξής περιορισµούς:  

1. ( )E Rρ κ= ( η απόδοση είναι σταθερή) 

2. 1 2 ... 1
N

x x x+ + + =  

3. 1 2, ,..., 0
N

x x x ≥  

Η λύση του άνωθεν προβλήµατος µας δίνει τα σταθµά που 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. 

Το παρακάτω σχήµα δείχνει το αποδοτικό σύνολο. Τα χαρτοφυλάκια 

που βρίσκονται πάνω στην κόκκινη γραµµή είναι αυτά που χαρακτηρίζονται 

από µέγιστη αναµενόµενη απόδοση και ελάχιστο κίνδυνο και ονοµάζονται 

αποδοτικά χαρτοφυλάκια. Τα χαρτοφυλάκια που συµβολίζονται µε τις 

σκούρες µπλε κουκίδες µπορούν να επιλεγούν αλλά δεν είναι τα βέλτιστα 

βάσει των κριτηρίων που θέσαµε άνωθεν. Το αποδοτικό σύνολο είναι µία 

σχέση κινδύνου και αναµενόµενης απόδοσης. Συνήθως, 2

P P(R ) f[E(R )]σ = , 

δηλαδή ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου είναι συνάρτηση της αναµενόµενης 

απόδοσης. Το χαρτοφυλάκιο G είναι το σφαιρικό χαρτοφυλάκιο, από όπου 

αρχίζει και το αποδοτικό σύνολο. Το σφαιρικό χαρτοφυλάκιο εµπερικλείει τον 

ελάχιστο κίνδυνο από όλα τα αποδοτικά χαρτοφυλάκια. Χαρτοφυλάκια που 

βρίσκονται αριστερά του συνόλου των αποδοτικών χαρτοφυλακίων δεν είναι 

δυνατό να επενδύσει σε αυτά ο επενδυτής γιατί βρίσκονται εκτός του 

αποτελεσµατικού συνόρου. Χαρτοφυλάκια που είναι δεξιά του 

αποτελεσµατικού συνόρου δεν επιλέγονται για επένδυση επειδή είναι µη 

αποδοτικά, αφού υπάρχουν άλλα χαρτοφυλάκια που για το ίδιο επίπεδο 

κινδύνου προσφέρουν µεγαλύτερη απόδοση ή για δεδοµένη απόδοση 

εµπεριέχουν µικρότερο κίνδυνο. 
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Εικόνα 1: Αποδοτικό Σύνολο (Efficient frontier) 

 

 Σύµφωνα µε τις αρχές της συµπεριφοράς ενός λογικού επενδυτή σε 

καθεστώς αβεβαιότητας, ο επενδυτής θα πρέπει να επιλέξει µία στρατηγική 

που µεγιστοποιεί τη συνάρτηση χρησιµότητάς του για πολλές περιόδους. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο επενδυτής θα πρέπει να λειτουργεί µε σκοπό τη 

µεγιστοποίηση της αναµενόµενης αξίας της συνάρτησης χρησιµότητάς του για 

µία περίοδο. Αυτή συνάρτηση χρησιµότητας για µία περίοδο µπορεί να 

εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου. 

 Ο βασικός λόγος για τη χρήση της ανάλυσης µέσου-διακύµανσης, 

εκτός από τη θεωρητικά σωστή ανάλυση της αναµενόµενης χρησιµότητας, 

είναι η εφαρµοσιµότητα και το κόστος. Ειδικά, καθώς βελτιώνονται τα τεχνικά 

µέσα που βοηθούν στην προσέγγιση σχεδόν βέλτιστων αποτελεσµάτων. 

Άλλωστε, υπάρχει µία δυσκολία καθορισµού της συνάρτησης χρησιµότητας 

για τον επενδυτή.  
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Μονοπαραγοντικό υπόδειγµα 

 
Όλα τα υποδείγµατα στη θεωρία χαρτοφυλακίου είναι υποδείγµατα 

παραγωγής αποδόσεων. Το µονοπαραγοντικό υπόδειγµα είναι ένα υπόδειγµα 

παραγωγής αποδόσεων για µετοχές και χαρτοφυλάκια και εκφράζεται µε τη 

σχέση που φαίνεται ακολούθως: 

i i i M i
R a b R e= + + , όπου το σφάλµα 

i
e µου δείχνει ότι η σχέση µεταξύ 

i
R  

και 
M

R  δεν είναι τέλεια.  Ουσιαστικά ο παράγοντας 
i

e  καταγράφει την 

επίδραση τυχαίων συµβάντων που είναι ανεξάρτητα από το γενικό κλίµα της 

αγοράς αλλά επηρεάζουν την απόδοση της συγκεκριµένης µετοχής. Πριν από 

αυτό το τυχαίο συµβάν η αναµενόµενη τιµή του 
i

e  ήταν µηδέν, δηλαδή 

( ) 0
i

E e = , ενώ µετά το τυχαίο συµβάν η αναµενόµενη τιµή του όρου 

σφάλµατος είναι θετική ή αρνητική. 

Το υπόδειγµα ονοµάζεται µονοπαραγοντικό γιατί υπάρχει µόνο ο 

παράγοντας 
M

R που επηρεάζει τις αποδόσεις 
i

R . 
M

R είναι ένας οποιοσδήποτε 

δείκτης αναφοράς και θα µπορούσε να είναι και ο γενικός δείκτης. Με αυτό τον 

τρόπο χωρίζεται η απόδοση της µετοχής σε δύο µέρη. Το άθροισµα 

i i
a e+ είναι η µη συστηµατική απόδοση και εξαρτάται από παράγοντες που 

σχετίζονται µε το ίδιο το αξιόγραφο (εταιρία εάν πρόκειται για µετοχή) ενώ 

i M
b R  είναι η συστηµατική απόδοση γιατί επηρεάζεται συστηµατικά από τον 

κοινό παράγοντα 
M

R . 

Θα χρησιµοποιήσουµε το υπόδειγµα αυτό για να βρούµε την 

αναµενόµενη απόδοση και τον κίνδυνο της µετοχής. Παίρνω τις αναµενόµενες 

αποδόσεις και στα δύο µέλη του υποδείγµατος κι έχω : ( ) ( )
i i i M

E R a b E R= +  

Η σταθερά 
i

a είναι η αναµενόµενη µη συστηµατική απόδοση. Για τον 

υπολογισµό της διακύµανσης έχω: 

2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )
i i i M i i M i

R b R e b R eσ σ α σ σ= + + = +  άρα 2 2 2 2( ) ( ) ( )
i i M i

R b R eσ σ σ= + . 

Ο συστηµατικός κίνδυνος είναι 2 2 ( )
i M

b Rσ και ο µη συστηµατικός κίνδυνος, που 

οφείλεται στις διακυµάνσεις της µη συστηµατικής απόδοσης της εταιρίας, είναι 

2 ( )
i

eσ . Ο µη συστηµατικός κίνδυνος µπορεί να διαφοροποιηθεί στο πλαίσιο 

ενός καλά καταρτισµένου χαρτοφυλακίου και γι’ αυτόν τον λόγο δεν 
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απασχολεί τους διαφοροποιηµένους επενδυτές. Ο διαφοροποιήσιµος 

κίνδυνος µπορεί να αναφέρεται σε τυχαία περιστατικά που σχετίζονται µε τις 

εταιρίες, όπως µηνύσεις, απεργίες, επιτυχηµένα ή ανεπιτυχή προγράµµατα 

προώθησης πωλήσεων και άλλα παρόµοια συµβάντα που σχετίζονται 

αποκλειστικά και µεµονωµένα µε την κάθε εταιρία.7   Ο συστηµατικός κίνδυνος 

ή αλλιώς κίνδυνος της αγοράς αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο της γενικής 

χρηµατιστηριακής αγοράς ο οποίος δεν µπορεί να µειωθεί µέσω της 

διαφοροποίησης και απασχολεί τον επενδυτή. Εποµένως, ο κίνδυνος της 

αγοράς είναι αυτός που απασχολεί τον επενδυτή. Έχει παρατηρηθεί ότι ο µη 

συστηµατικός κίνδυνος µπορεί να εξαλειφθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο λογικά 

διαφοροποιηµένο, το οποίο περιλαµβάνει σαράντα ή λίγο περισσότερες 

µετοχές διαφορετικών κλάδων  

Τώρα θα υπολογίσουµε τους συντελεστές 
i

a και 
i

b  

Είναι 

( , ) ( , )
i M i i M i M

Cov R R Cov a b R e R= + + ( , ) ( , ) ( , )
i M i M M i M

Cov a R b Cov R R Cov e R= + +

2 ( )
i M

b Rσ=  ή 
2

( , )

( )

i M
i

M

Cov R R
b

Rσ
=  

∆ιαφορετικά µε τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης το beta µπορεί να 

γραφεί ως ακολούθως: i
i iM

M

b
σ

ρ
σ

 
=  
 

. Από αυτόν τον τύπο βλέπουµε ότι µία 

µετοχή µε υψηλή τυπική απόκλιση τείνει να έχει ένα υψηλό beta. Αυτό έχει 

νόηµα καθώς είναι λογικό µία µετοχή µε υψηλό ατοµικό κίνδυνο να έχει 

µεγάλη συνεισφορά στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Επίσης, και µία µετοχή 

µε υψηλή συσχέτιση µε την αγορά θα έχει µεγάλο βήτα, οπότε και µεγάλο 

κίνδυνο. Συγκεκριµένα, εξαιτίας της υψηλής συσχέτισης η διαφοροποίηση δεν 

βοηθά ιδιαίτερα και η συνεισφορά της µετοχής στον κίνδυνο είναι υψηλή 

Το 
i

b δείχνει τον κίνδυνο της µετοχής i µέσα στον δείκτη Μ ως προς τον 

ολικό κίνδυνο του δείκτη. Άρα το 
i

b είναι σχετικό µέτρο κινδύνου και όχι 

απόλυτο, όπως είναι η διακύµανση και η τυπική απόκλιση. Ο συστηµατικός 
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κίνδυνος της µετοχής που µετράται ως 2 ( )
i M

b Rσ ονοµάζεται κίνδυνος της 

αγοράς. 

Το beta (
i

b ) µπορεί να λειτουργήσει ως κριτήριο για την επιλογή των 

µετοχών. Ένα 
i

b >1 δείχνει ότι η επένδυση είναι πιο επικίνδυνη από τον δείκτη 

αναφοράς και απευθύνεται σε πιο ριψοκίνδυνους επενδυτές που αναζητούν 

υψηλότερες αποδόσεις. Εποµένως, ένα περιουσιακό στοιχείο µε υψηλό 

κίνδυνο αγοράς θα πρέπει να παρέχει σχετικά υψηλή αναµενόµενη απόδοση 

για να προσελκύσει επενδυτές. Οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο 

οπότε δεν θα επένδυαν σε επικίνδυνα αξιόγραφα εάν δεν αποζηµιώνονταν µε 

υψηλές αποδόσεις. Ένα 
i

b <1 χαρακτηρίζει µια επένδυση πιο συντηρητική 

από το δείκτη αναφοράς µε συνέπεια να επιλέγεται από επενδυτές που δεν 

θέλουν να αναλάβουν µεγάλο κίνδυνο. Θεωρητικά είναι δυνατό µία µετοχή να 

έχει αρνητικό συντελεστή βήτα αλλά στην πράξη ελάχιστες µετοχές 

χαρακτηρίζονται από αρνητικά betas. 

Με δεδοµένο ότι το µονοπαραγοντικό υπόδειγµα ισχύει, εάν υπάρχουν 

προσδοκίες για την µελλοντική πορεία της αγοράς µε βάση το beta ένας 

επενδυτής µπορεί να καθορίσει την επενδυτική του στρατηγική. Εάν αναµένει 

ανοδική αγορά, τον συµφέρει να επενδύσει σε µετοχές µε 
i

b >1 καθώς οι 

αναµενόµενες αποδόσεις του θα είναι υψηλότερες από αυτές της αγοράς. Εάν 

αναµένει καθοδική αγορά, ο επενδυτής θα προτιµήσει να επενδύσει σε 

µετοχές µε 
i

b <1.  
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Θεωρία Κεφαλαιαγοράς 
 

 Το µειονέκτηµα του υποδείγµατος του Markowitz είναι ότι στηρίζεται 

µόνο σε αξιόγραφα που εµπεριέχουν κίνδυνο. Στην πράξη, όµως, οι 

επενδυτές επιλέγουν να επενδύσουν και σε περιουσιακά στοιχεία µε µηδενικό 

κίνδυνο για λόγους διαφοροποίησης. 

 Η θεωρία κεφαλαιαγοράς αναλύει χαρτοφυλάκια µε περιουσιακά 

στοιχεία µηδενικού κινδύνου αλλά και µε κίνδυνο. Σαν θεωρία βασίζεται στις 

τέσσερις βασικές υποθέσεις που ακολουθούν: 

1. Οι επενδυτές αναλύουν χαρτοφυλάκια σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

Markowitz. Αυτό σηµαίνει ότι οι επενδυτές επενδύουν σε χαρτοφυλάκια 

µε ελάχιστο κίνδυνο και µέγιστη απόδοση.  

2. Υπάρχει ένα περιουσιακό στοιχείο µηδενικού κινδύνου όπου όλοι οι 

επενδυτές µπορούν να δανείσουν και να δανειστούν χρήµατα 

3. Οι επενδυτές έχουν τον ίδιο επενδυτικό ορίζοντα που διαρκεί µια 

περίοδο 

4. Η αγορά είναι τέλεια. Αυτό σηµαίνει ότι κανένας µεµονωµένος 

επενδυτής δεν µπορεί να επηρεάσει την τιµή µιας µετοχής, δεν 

υπάρχουν φόροι και πληθωρισµός, οι πληροφορίες δεν έχουν κόστος 

και ο επενδυτής µπορεί να αγοράσει οποιονδήποτε αριθµό µετοχών. 

Βέβαια, αυτή είναι µια µη πραγµατική περίπτωση που προσεγγίζεται 

από την αποτελεσµατική αγορά.  

Λόγω της πρώτης υπόθεσης λαµβάνουµε το αποδοτικό σύνορο του 

Markowitz. Το ότι οι πληροφορίες δεν έχουν κόστος και ότι ο επενδυτικός 

ορίζοντας είναι ο ίδιος για όλους έχει σαν αποτέλεσµα όλοι οι επενδυτές να 

έχουν το ίδιο αποδοτικό σύνολο του Markowitz.  

Εποµένως, βρήκαµε το αποδοτικό σύνορο των χαρτοφυλακίων του 

επενδυτή. Τώρα, ο επενδυτής µπορεί να δανείσει και να δανειστεί σε ένα 

περιουσιακό στοιχείο µε απόδοση  το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο rf. Θα 

συνδυάσουµε το rf µε ένα αποδοτικό χαρτοφυλάκιο του Markowitz. Εάν πάρω 

το Α χαρτοφυλάκιο θα µπορώ να επενδύσω σε όλους τους συνδυασµούς 

µεταξύ του rf και του Α, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στη γραµµή που ενώνει τα 

δύο περιουσιακά στοιχεία. Εάν θέλω το χαρτοφυλάκιο Β, θα έχω 

συνδυασµούς πάνω στη γραµµή rfB. Τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται πάνω 
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στην rfB έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά απόδοσης-κινδύνου σε σχέση µε 

αυτά που βρίσκονται πάνω στην rfΑ. Συνεχίζουµε µέχρι να φτάσουµε στην 

ευθεία που εφάπτεται του αποτελεσµατικού συνόλου. Αυτή η ευθεία περιέχει 

τα βέλτιστα χαρτοφυλάκια σε όρους απόδοσης και κινδύνου, καθώς 

χαρακτηρίζονται από µέγιστη απόδοση και ελάχιστο κίνδυνο.  Εάν επενδύσει 

ένα ποσό στο rf και το υπόλοιπο σε ένα κοινό µετοχικό χαρτοφυλάκιο, ο 

επενδυτής µπορεί να κινηθεί πάνω στη γραµµή rfΜ απολαµβάνοντας τον 

αντίστοιχο συνδυασµό αναµενόµενης απόδοσης και κινδύνου. Οι επενδυτικές 

του επιλογές µπορούν να επεκταθούν και δεξιά του Μ εάν δανειστεί στο rf και 

επενδύσει το ποσό που δανείστηκε στο µετοχικό χαρτοφυλάκιο. 

 

Από το σχήµα βλέπουµε ότι όταν ο επενδυτής δανείζει ένα µέρος των 

χρηµάτων του επιλέγει ένα χαρτοφυλάκιο ανάµεσα στο Rf και το Μ, ενώ εάν 

δανειστεί χρήµατα στο Rf τα πιθανά χαρτοφυλάκια επεκτείνονται πέραν του Μ. 

Παρατηρούµε ότι ανεξάρτητα από το επίπεδο κινδύνου που αποφασίζει να 

αναλάβει ο επενδυτής, την µέγιστη αναµενόµενη απόδοση µπορεί να τη λάβει 

µε ένα µίγµα του χαρτοφυλακίου Μ και δανειζόµενος ή δανείζοντας στο 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Το χαρτοφυλάκιο Μ είναι το καλύτερο αποδοτικό 

χαρτοφυλάκιο καθώς αποδίδει τον µεγαλύτερο λόγο ασφαλίστρου κινδύνου 

προς την τυπική απόκλιση, ο οποίος ονοµάζεται Sharpe ratio. 

Συγκεκριµένα, το Sharpe ratio ορίζεται ως Sharpe ratio = Risk 

premium/ Standard deviation = 
p

fp rr

σ
−

 

Με την ευθεία rfM το αποδοτικό σύνολο του Markowitz 

µετασχηµατίζεται σε ένα αποδοτικό σύνολο που είναι ευθεία γραµµή 



∆ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Ανάλυση της σχέσης µέσης απόδοσης και βήτα 
κάνοντας χρήση της ηµιδιακύµανσης» 

 

 

25

Η γραµµή RfΜz καλείται Γραµµή Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line). 

Έχει σταθερά το Rf και κλίση 
( )

M f
E R R

σΜ

−
, όπου Μ το χαρτοφυλάκιο Μ που 

στην περίπτωση της γραµµής κεφαλαιαγοράς είναι το αγοραίο χαρτοφυλάκιο. 

Η εξίσωση της γραµµής κεφαλαιαγοράς είναι η ακόλουθη: 

( )
( )

M f

P f p

E R R
R R σ

σΜ

− 
Ε = +  

 
. Η αναµενόµενη απόδοση ενός αποδοτικού 

χαρτοφυλακίου ισούται µε το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο συν ένα ασφάλιστρο 

κινδύνου ίσο µε 
( )

M f
E R R

σΜ

− 
 
 

 το οποίο πολλαπλασιάζεται µε τη τυπική 

απόκλιση του επενδυµένου χαρτοφυλακίου.  

Η σχέση της γραµµής κεφαλαιαγοράς προκύπτει ως εξής: 

Θεωρούµε ένα χαρτοφυλάκιο p πάνω στη γραµµή rfM το οποίο 

αποτελείται από ένα µέρος του Μ και ένα µέρος του περιουσιακού στοιχείου 

µηδενικού κινδύνου. Η κλίση της ευθείας στο p είναι 
( )

p f

p

E R R

σ

−
. Η κλίση της 

ευθείας στο Μ είδαµε ότι είναι 
( )

M f
E R R

σΜ

−
. Τα σηµεία p και Μ βρίσκονται 

πάνω στην ίδια ευθεία άρα θα πρέπει να έχουν την ίδια κλίση και έχω τη 

σχέση 
( )

p f

p

E R R

σ

−
= 

( )
M f

E R R

σΜ

−
. Λύνοντας ως προς ( )

p
E R  λαµβάνουµε τη 

σχέση της γραµµής κεφαλαιαγοράς που έχουµε ήδη αναφέρει. 

Ακόµη, η γραµµή κεφαλαιαγοράς καθορίζει τη γραµµική σχέση 

ανάµεσα στην αναµενόµενη απόδοση και τον κίνδυνο ενός αποδοτικού 

χαρτοφυλακίου. Να υπενθυµίσουµε ότι το αποδοτικό χαρτοφυλάκιο είναι ένα 

χαρτοφυλάκιο καλά διαφοροποιηµένο, οπότε όλος ο µη συστηµατικός 

κίνδυνος έχει ελαχιστοποιηθεί και ο µόνος κίνδυνος που απέµεινε είναι ο 

κίνδυνος της αγοράς. Η γραµµή κεφαλαιαγοράς έχει τρία χαρακτηριστικά: είναι 

τέλεια ευθεία, είναι γραµµική και έχει θετική κλίση. Επίσης, κάθε χαρτοφυλάκιο 

που βρίσκεται πάνω στη γραµµή κεφαλαιαγοράς έχει τέλεια θετική συσχέτιση 

µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, χαρακτηριστικό αναµενόµενο αφού 

βρίσκονται στην ίδια ευθεία γραµµή. 
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Η γραµµή κεφαλαιαγοράς περιγράφει τη σχέση απόδοσης και κινδύνου 

για αποδοτικά χαρτοφυλάκια (για µη αποδοτικά χαρτοφυλάκια δεν ισχύει) 

αλλά οι πιο πολλοί επενδυτές και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων 

ενδιαφέρονται για τη σχέση κινδύνου και απόδοσης για µεµονωµένα 

αξιόγραφα. Για να αναπτύξουµε τη σχέση απόδοσης-κινδύνου για 

µεµονωµένα αξιόγραφα θεωρούµε ότι όλοι οι επενδυτές επενδύουν στο 

αγοραίο χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιέχει όλες τις µετοχές και είναι αποδοτικό. 

Για µια µεµονωµένη µετοχή j  θα πρέπει να ισχύει η ακόλουθη σχέση 

σύµφωνα µε την γραµµή κεφαλαιαγοράς για το αγοραίο χαρτοφυλάκιο.: 

[ ( ) ] [ ( ), ( )]
( )

M f j M

j f

E R R Cov E R E R
R R

σ σΜ Μ

−  
Ε = +  

 
 = 

  
2

[ ( ), ( )]
[ ( ) ( )]

j M

f M f

Cov E R E R
R E R E R

σ Μ

 
= + −  

 
 

Γνωρίζουµε, όµως, ότι το  beta ορίζεται ως 

2 2

[ ( ), ( )]
j M j j j

j j

Cov E R E R
b

ρ σ σ σ
ρ

σ σ σ
Μ Μ

Μ
Μ Μ Μ

 
= = =  

 
 οπότε αντικαθιστώντας έχω ότι 

η γραµµή κεφαλαιαγοράς για µια µεµονωµένη µετοχή είναι 

( ) ( ) [ ( ) ( )] ( ) ( )
j f M f j f M j

R E R E R E R b E R RP bΕ = + − = +  

Αυτή η σχέση είναι πιο γενική, καθώς µου δίνει την επιπλέον, από το 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, απόδοση που ζητάει ο επενδυτής από το j 

περιουσιακό στοιχείο και λαµβάνει υπόψη την επικινδυνότητα του j (µετοχή ή 

χαρτοφυλάκιο αποδοτικό ή µη).  
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The Capital Asset Pricing Model8,9 

 

Υποθέσεις του υποδείγµατος 

 To Capital Asset Pricing Model καθορίζει τη σχέση ανάµεσα στον 

κίνδυνο και τις απαιτούµενες αποδόσεις σε αξιόγραφα, όταν αυτά περιέχονται 

σε καλά διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια. 

Όλοι οι επενδυτές: 

1. Έχουν σαν σκοπό τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής τους 

χρησιµότητας και του πλούτου τους, επιλέγοντας ανάµεσα σε 

εναλλακτικά χαρτοφυλάκια στη βάση της αναµενόµενης απόδοσης και 

τυπικής απόκλισης, για µία περίοδο επένδυσης 

2. Είναι λογικοί, αποστρέφονται τον κίνδυνο και έχουν οµοιογενείς 

προσδοκίες για τις αναµενόµενες αποδόσεις, τις τυπικές αποκλίσεις και 

τις συνδιακυµάνσεις όλων των αξιογράφων   

3. Θεωρούν τις τιµές δεδοµένες καθώς δεν µπορούν να τις επηρεάσουν 

αγοράζοντας ή πουλώντας αξιόγραφα 

4. Μπορούν να δανείσουν και να δανειστούν απεριόριστα στο επιτόκιο 

χωρίς κίνδυνο και δεν υπάρχουν περιορισµοί για την προπώληση 

κάποιου περιουσιακού στοιχείου. 

5. ∆εν επιβαρύνονται µε κόστη συναλλαγών και φόρους 

6. Συναλλάσσονται µε αξιόγραφα που είναι διαιρετά 

7. Λαµβάνουν τις ίδιες πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση 

Κάποιες πρόσφατες επεκτάσεις του υποδείγµατος έχουν «χαλαρώσει» 

κάποιες από τις άνωθεν υποθέσεις και γενικά αυτές είναι σχετικές µε τη 

βασική θεωρία. 

Η γέννηση του µοντέλου 

 

Γνωρίζουµε ότι όλοι οι επενδυτές απαιτούν µια επιπλέον απόδοση για 

τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν και µάλιστα όσο πιο υψηλός ο κίνδυνος µιας 

επένδυσης τόσο πιο υψηλή απόδοση απαιτείται για να προχωρήσουν στην 

επένδυση αυτή. Εάν, όµως, οι επενδυτές ενδιαφέρονταν περισσότερο για τον 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους και όχι για τον κίνδυνο των µεµονωµένων 
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περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο, ο κίνδυνος που 

αναλογεί σε κάθε µεµονωµένο περιουσιακό στοιχείο π.χ. µετοχή πώς 

µετράται; Μία απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι το Capital Asset Pricing 

Model. Μάλιστα, το συµπέρασµα του CAPM είναι ότι ο σχετικός κίνδυνος της 

κάθε µετοχής είναι η συνεισφορά της στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Αλλά 

ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή.    

 Το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων είναι δουλειά του 

κατόχου Nobel οικονοµικών William Sharpe και αναπτύχθηκε στο βιβλίο 

«Portfolio Theory And Capital Markets” που δηµοσιεύτηκε το 1970. Το 

µοντέλο στηρίζεται στην ιδέα ότι η µεµονωµένη επένδυση περιέχει δύο είδη 

κινδύνου: τον συστηµατικό και τον µη συστηµατικό κίνδυνο. Ο συστηµατικός 

κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της αγοράς που δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί 

καθώς είναι έµφυτος µε τα χαρακτηριστικά της αγοράς και επί της ουσίας 

µετράται µε τον βαθµό µε τον οποίο ένα δεδοµένο περιουσιακό στοιχείο 

(µετοχή) τείνει να κινείται ανοδικά ή καθοδικά µε την κίνηση της αγοράς. Ο 

κίνδυνος που προέρχεται από τη µεταβολή των επιτοκίων, από υφέσεις και 

πολέµους είναι παραδείγµατα συστηµατικού κινδύνου. Ο µη συστηµατικός 

κίνδυνος ή εξατοµικευµένος όπως διαφορετικά είναι γνωστός, είναι ο κίνδυνος 

που σχετίζεται µε τις µεµονωµένες µετοχές και µπορεί να διαφοροποιηθεί 

καθώς ο επενδυτής αυξάνει τον αριθµό των µετοχών που απαρτίζουν το 

χαρτοφυλάκιο του. Ουσιαστικά, ο µη συστηµατικός κίνδυνος αντιπροσωπεύει 

εκείνο το συστατικό των µετοχικών αποδόσεων που δεν συσχετίζεται µε τις 

γενικές κινήσεις της αγοράς. 

Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου έδειξε ότι ο εξατοµικευµένος 

κίνδυνος µπορεί να εξαλειφθεί µέσω της διαφοροποίησης. Το πρόβληµα είναι 

ότι η διαφοροποίηση δεν επιλύει το πρόβληµα της ύπαρξης του συστηµατικού 

κινδύνου, ακόµα και αν συµπεριλάβουµε στο χαρτοφυλάκιο µας όλες τις 

διαπραγµατεύσιµες µετοχές. Το CAPM έχει βελτιωθεί σαν ένας τρόπος 

µέτρησης του συστηµατικού κινδύνου.  
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Ο τύπος 

 

Ο Sharpe βρήκε ότι η απόδοση µιας µεµονωµένης µετοχής ή ενός 

χαρτοφυλακίου µετοχών, πρέπει να ισούται µε το κόστος κεφαλαίου του. Η 

φόρµουλα του CAPM περιγράφει τη σχέση ανάµεσα στον κίνδυνο και την 

αναµενόµενη απόδοση και είναι η ακόλουθη: 

( ) ( ) [ ( ) ( )]
i f i M f

E R E R b E R E R= + −  

Όπου ( )
f

E R το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

i
b ο συντελεστής βήτα του αξιόγραφου 

( )
M

E R η αναµενόµενη απόδοση της αγοράς 

( ) ( )
M f

E R E R−  το ασφάλιστρο απόδοσης της αγοράς 

Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι συνήθως η απόδοση του δεκαετούς 

κυβερνητικού οµολόγου. Σε αυτό προστίθεται το ασφάλιστρο που οι 

επενδυτές της µετοχής απαιτούν σαν αποζηµίωση για τον επιπλέον κίνδυνο 

που αναλαµβάνουν. Αυτό το ασφάλιστρο αποτελείται από την αναµενόµενη 

απόδοση της αγοράς σαν σύνολο µείον το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Η 

επιπλέον απόδοση λόγω του αναλαµβανόµενου κινδύνου πολλαπλασιάζεται 

µε συντελεστή που ο Sharpe ονοµάζει “beta”. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για να 

ισχύει το CAPM το χαρτοφυλάκιο της αγοράς πρέπει να είναι αποδοτικό 

χαρτοφυλάκιο.  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει και στο µονοπαραγοντικό υπόδειγµα, το 

beta είναι το µοναδικό µέτρο σχετικού κινδύνου της µετοχής. Μετράει τη 

σχετική µεταβλητότητα της µετοχής, δηλαδή δείχνει το µέγεθος και την 

κατεύθυνση της µεταβολής της τιµής της µεµονωµένης µετοχής σε σχέση µε 

τη µεταβολή (θετική ή αρνητική) του αγοραίου χαρτοφυλακίου. Εάν η µετοχή 

κινείται ακριβώς όπως η αγορά, το beta της µετοχής είναι η µονάδα. Μία 

µετοχή µε 
i

b =1,5 θα αυξηθεί η τιµή της κατά 15% εάν η αγορά παρουσιάσει 

ανοδική τάση κατά 10%, και θα µειωθεί κατά 15% εάν η αγορά πέσει κατά 

10%. Το beta βρίσκεται µε τη στατιστική ανάλυση των µεµονωµένων 

καθηµερινών µετοχικών αποδόσεων σε σύγκριση µε τις καθηµερινές 

αποδόσεις της αγοράς κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Το beta 

συγκρινόµενο µε το ασφάλιστρο κινδύνου δείχνει το ποσό της αποζηµίωσης 
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που απαιτούν οι επενδυτές για να αναλάβουν τον επιπλέον κίνδυνο της 

µετοχής. 

 

Η σηµασία του CAPM 

 

To CAPM παρουσιάζει µία πολύ απλή θεωρία και δίνει ένα απλό 

αποτέλεσµα, µια σχέση ισορροπίας της αγοράς. Η θεωρία λέει ότι ο 

µοναδικός λόγος για τον οποίο ένας επενδυτής θα πρέπει να κερδίζει 

περισσότερα, κατά µέσο όρο, επενδύοντας σε µία µετοχή αντί σε µία άλλη, 

είναι ότι αυτή η µετοχή εµπεριέχει µεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτή η θεωρία, όµως, 

εφαρµόζεται στην πράξη; 

Αυτό δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ακόµα. Το θέµα που προκαλεί 

αµφισβήτηση είναι το beta. Με µία έρευνά τους σχετικά τις χρηµατιστηριακές 

αγορές της Νέας Υόρκης κατά το χρονικό διάστηµα 1963-1990, οι καθηγητές 

Fama και French παρατήρησαν ότι οι διαφορές στα betas κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου δεν εξηγούσαν την απόδοση διαφόρων µετοχών. 

Μάλιστα, από τη µελέτη τους βρήκαν ότι υπάρχουν δύο άλλες µεταβλητές που 

σχετίζονται σηµαντικά µε τις µετοχικές αποδόσεις και είναι το µέγεθος της 

επιχείρησης και η αναλογία (αγοραία αξία)/(λογιστική αξία) της επιχείρησης.10 

Κατόπιν των απαιτούµενων προσαρµογών για άλλους παράγοντες βρήκαν, 

ότι σε αντίθεση µε το CAPM, δεν υπάρχει σχέση ανάµεσα στον συντελεστή 

βήτα της µετοχής και της απόδοσής της. Η γραµµική σχέση ανάµεσα στο beta 

και τις µεµονωµένες µετοχικές αποδόσεις, επίσης,  δεν ισχύει για µικρότερα 

χρονικά διαστήµατα. Αυτές οι εµπειρικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι το CAPM 

µπορεί να µην είναι σωστό. Σαν µια εναλλακτική πρόταση απέναντι στο 

παραδοσιακό CAPM, οι ερευνητές και οι άνθρωποι της αγοράς στράφηκαν σε 

µοντέλα µε πολλαπλά betas που επεκτείνουν το CAPM και απαλείφουν τα 

µειονεκτήµατά του. Στο πολυπαραγοντικό CAPM  ο κίνδυνος της αγοράς είναι 

σχετικός µε ένα σύνολο από παράγοντες κινδύνου που καθορίζουν τη 

συµπεριφορά των αποδόσεων των αξιόγραφων ενώ το CAPM θεωρεί ότι ο 

κίνδυνος σχετίζεται µόνο µε την αγοραία απόδοση.  
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Παρά το γεγονός ότι κάποιες µελέτες αµφισβητούν την εγκυρότητα του 

CAPM, το µοντέλο συνεχίζει να χρησιµοποιείται ευρέως στην πράξη από 

αναλυτές, επενδυτές και επιχειρήσεις. Ειδικότερα χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό του κόστους των κοινών µετοχών µιας εταιρίας αλλά και στον 

υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας χαρτοφυλακίων. Πάντως, αν και είναι 

δύσκολο να προβλεφθούν βάσει του beta οι κινήσεις των µετοχικών 

αποδόσεων, οι επενδυτές µπορούν µε ασφάλεια να συµπεράνουν ότι ένα 

χαρτοφυλάκιο µε µετοχές υψηλών betas θα κινηθεί πιο έντονα σε σχέση µε 

την αγορά είτε ανοδικά είτε καθοδικά, και ένα µετοχικό χαρτοφυλάκιο µε 

αξιόγραφα που χαρακτηρίζονται από χαµηλά betas θα κινηθούν λιγότερο 

έντονα από το αγοραίο χαρτοφυλάκιο. 

 

Παρατηρήσεις πάνω στο CAPM 

 

Το µοντέλο υποθέτει ότι οι αποδόσεις των αξιόγραφων είναι τυχαίες 

µεταβλητές που κατανέµονται κανονικά. Συχνά, όµως, παρατηρείται ότι οι 

αποδόσεις σε αγορές µετοχών αλλά και σε άλλες αγορές δεν κατανέµονται 

κανονικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να παρουσιάζονται µεγάλες αποκλίσεις 

πιο συχνά απ’ ότι η υπόθεση περί κανονικότητας προβλέπει. Ακόµη, το 

µοντέλο υποθέτει ότι η διακύµανση των αποδόσεων είναι ένα επαρκές µέτρο 

κινδύνου. Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί κάτω από την υπόθεση της 

κανονικότητας των αποδόσεων, αλλά για γενικές κατανοµές αποδόσεων 

διαφορετικά µέτρα κινδύνου αντικατοπτρίζουν επαρκέστερα τις προτιµήσεις 

των επενδυτών. Επίσης, το υπόδειγµα υποθέτει ότι όλοι οι επενδυτές έχουν 

πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και έχουν τις ίδιες απόψεις για τον κίνδυνο 

και την αναµενόµενη απόδοση όλων των περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπλέον, το CAPM υποθέτει ότι δεδοµένης της αναµενόµενης 

απόδοσης, οι επενδυτές θα προτιµήσουν χαµηλότερο κίνδυνο (µικρότερη 

διακύµανση) αντί για υψηλότερο κίνδυνο και αντίστροφα για δεδοµένο 

επίπεδο κινδύνου θα προτιµήσει την υψηλότερη απόδοση. Εποµένως, δεν 

επιτρέπει στους επενδυτές να δεχτούν χαµηλότερες αποδόσεις για υψηλότερο 

κίνδυνο. Οι επενδυτές που αγαπούν τον κίνδυνο (risk lovers) ή αλλιώς 

τζογαδόροι πληρώνουν για τον κίνδυνο και είναι πιθανό και κάποιοι 
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διαπραγµατευτές µετοχών να πληρώνουν τον κίνδυνο επίσης. Τέλος, το 

µοντέλο αυτό υποθέτει ότι δεν υπάρχουν φόροι ούτε κόστη συναλλαγής, αν 

και αυτή η υπόθεση µπορεί να αφαιρεθεί σε πιο πολύπλοκες εναλλακτικές 

µορφές του CAPM.  

 

∆ιαφορές και οµοιότητες µεταξύ Γραµµής Κεφαλαιαγοράς και CAPM 

 

 Η γραµµή κεφαλαιαγοράς ισχύει για αποδοτικά χαρτοφυλάκια ενώ το 

υπόδειγµα αποτίµησης κεφαλαιακών στοιχείων ισχύει για µεµονωµένες 

µετοχές ή χαρτοφυλάκια (αποδοτικά ή µη). Επίσης, η γραµµή της 

κεφαλαιαγοράς µετρά τον κίνδυνο µε τη βοήθεια της τυπικής απόκλισης, 

δηλαδή τον ολικό κίνδυνο, ενώ το CAPM µετρά τον κίνδυνο σύµφωνα µε τον 

συντελεστή βήτα, δηλαδή τον συστηµατικό κίνδυνο. Τέλος, στη γραµµή 

κεφαλαιαγοράς το πριµ κινδύνου ισούται µε 
( )

M f

p

E R R
σ

σΜ

−
. Το πριµ κινδύνου 

στο CAPM είναι [ ( ) ]
M f p

E R R b−  

 Οι οµοιότητες µεταξύ των δύο υποδειγµάτων είναι ότι και τα δύο είναι 

γραµµικά θετικά υποδείγµατα αναµενόµενης απόδοσης και κινδύνου και ότι 

και στα δύο υποδείγµατα για αποδοτικά χαρτοφυλάκια ισχύει ότι 
p

p
b

σ

σΜ

= . 

 

∆ιαφορές CAPM και µονοπαραγοντικού υποδείγµατος 

 

Το CAPM, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, είναι µία σχέση ισορροπίας της 

αγοράς. Το µονοπαραγοντικό υπόδειγµα, από την άλλη πλευρά, είναι 

υπόδειγµα παλινδροµικής σχέσης. Ακόµη, το υπόδειγµα αποτίµησης 

κεφαλαιακών στοιχείων χρησιµοποιεί αναµενόµενες αποδόσεις και 

αναµενόµενους κινδύνους σε αντίθεση µε το µονοπαραγοντικό που 

χρησιµοποιεί ιστορικά δεδοµένα και χαρακτηριστικά. Η οµοιότητα που 

υπάρχει στα δύο υποδείγµατα είναι ότι αν (1 )
i f i

a r b= − . 
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Η σηµερινή υπόσταση του CAPM11 

 

Το πλαίσιο του CAPM, που εστιάζει στον κίνδυνο της αγοράς σε 

αντίθεση µε τον µεµονωµένο κίνδυνο του περιουσιακού στοιχείου, είναι 

σαφώς ένας χρήσιµος τρόπος να θεωρήσει κάποιος τον κίνδυνο των 

αξιόγραφων. Εποµένως, το CAPM έχει πραγµατικά θεµελιώδη σηµασία. Αυτό 

ενισχύεται από το γεγονός ότι αναπαριστά τη συµπεριφορά των επενδυτών 

που απεχθάνονται τον κίνδυνο, που είναι µία λογική συµπεριφορά από 

πλευράς επενδυτών. Όταν εφαρµόζεται στην πράξη, το CAPM φαίνεται να 

παρέχει ακριβείς απαντήσεις σε ερωτήµατα για τον κίνδυνο και της 

απαιτούµενες αποδόσεις. Στην πραγµατικότητα οι απαντήσεις αυτές είναι 

λιγότερο σαφείς απ’ όσο φαίνονται. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουµε µε 

ακρίβεια τον τρόπο υπολογισµού των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται στο 

CAPM. Αυτές οι µεταβλητές πρέπει να δίνουν στοιχεία εκ των προτέρων αλλά 

διαθέσιµα είναι µόνο στοιχεία εκ των υστέρων. Επιπλέον, τα ιστορικά στοιχεία 

για τις µέσες αποδόσεις, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και τους συντελεστές βήτα 

διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε τη χρονική περίοδο που µελετάται και τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την εκτίµησή τους. Εποµένως, αν και το 

CAPM µοιάζει να είναι ένα ακριβές υπόδειγµα αποτίµησης οι εκτιµήσεις του 

( )
i

E R  υπόκεινται, πιθανώς, σε µεγάλες αποκλίσεις. Συνεπώς, κατά τη χρήση 

του υποδείγµατος αποτίµησης κεφαλαιακών στοιχείων  στην πράξη, είναι 

σηµαντικό να αναγνωρίζονται οι περιορισµοί του. 
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Το πολυπαραγοντικό µοντέλο των Fama-French12 

 

Στις πρώτες τους µελέτες, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν το 1992, οι Fama 

και French υπέθεσαν ότι η γραµµή της κεφαλαιαγοράς πρέπει να 

περιλαµβάνει τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι ο συντελεστής βήτα της 

µετοχής που προκύπτει από το CAPM, ο οποίος µετρά τον κίνδυνο της 

αγοράς για τη µετοχή. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το µέγεθος της εταιρίας, 

το οποίο µετράται από την αγοραία αξία των µετοχών της εταιρίας. Ο λόγος 

που το µέγεθος της εταιρίας θεωρείται παράγοντας κινδύνου είναι γιατί εάν οι 

µικρές εταιρίες εµπεριέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο από τις µεγάλες εταιρίες θα 

αναµέναµε οι µικρές εταιρίες να έχουν υψηλότερες µετοχικές αποδόσεις από 

τις µεγαλύτερες. Ο τρίτος παράγοντας είναι η λογιστική αξία της µετοχής 

διαιρούµενη µε την αγοραία αξία της µετοχής (Β/Μ). Εάν η αγοραία αξία είναι 

µεγαλύτερη από τη λογιστική τότε οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι για τη 

µελλοντική πορεία της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, εάν η λογιστική αξία 

είναι µεγαλύτερη από την αγοραία οι επενδυτές είναι απαισιόδοξοι για το 

µέλλον της µετοχής και είναι πιθανό η ανάλυση δεικτών να αποκαλύψει ότι η 

εταιρία αντιµετωπίζει προβλήµατα διαχείρισης και πιθανόν 

χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες. Συνεπώς, µία µετοχή µε υψηλό δείκτη Β/Μ 

µπορεί να είναι ριψοκίνδυνη και οι επενδυτές µπορούν να απαιτήσουν 

υψηλότερη αναµενόµενη απόδοση για να επενδύσουν σε αυτή. 

Όταν οι Fama-French (1992) έλεγξαν τις υποθέσεις τους, βρήκαν ότι οι 

µικρές εταιρίες και αυτές µε υψηλό δείκτη Β/Μ παρουσιάζουν υψηλότερες 

αποδόσεις από τη µέση µετοχή, όπως αρχικά υπέθεταν. Σε αντίθεση µε τα 

αναµενόµενα, δεν βρήκαν κάποια σχέση µεταξύ συντελεστή βήτα και 

απόδοσης. Αφού συµπεριέλαβαν στην ανάλυσή τους το µέγεθος της εταιρίας 

και τον λόγο Β/Μ, οι µετοχές µε υψηλό beta δεν είχαν µεγαλύτερη απόδοση 

από τον µέσο όρο, και οι µετοχές µε χαµηλό beta δεν παρουσίαζαν 

µικρότερες αποδόσεις σε σχέση µε τον µέσο όρο. 

Στη δεύτερη από τις µελέτες τους, που δηµοσιεύτηκε το 1993, 

ανέπτυξαν ένα υπόδειγµα τριών παραγόντων βασισµένο στα αποτελέσµατα 

των προηγούµενων µελετών τους. Ο πρώτος παράγοντας του µοντέλου τους 
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είναι το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς. Έτσι, το υπόδειγµα Fama-French 

αρχίζει όπως το CAPM και επεκτείνεται µε τη χρήση δύο ακόµη παραγόντων. 

Για τον σχηµατισµό του δεύτερου παράγοντα, ταξινόµησαν όλες τις υπό 

διαπραγµάτευση µετοχές κατά µέγεθος και µετά τις χώρισαν σε δύο 

χαρτοφυλάκια αποτελούµενα το ένα από τις µετοχές µικρών εταιριών και το 

άλλο από τις µετοχές των µεγάλων εταιριών. Κατόπιν, υπολόγισαν την 

απόδοση του κάθε χαρτοφυλακίου και σχηµάτισαν ένα τρίτο χαρτοφυλάκιο 

αφαιρώντας την απόδοση του χαρτοφυλακίου των µεγάλων εταιριών από την 

αυτή των µικρών εταιριών. Αυτό το χαρτοφυλάκιο σχεδιάστηκε για να 

µετρήσει τη διακύµανση των αποδόσεων των µετοχών που οφείλεται στο 

µέγεθος της εταιρίας.  

Για τον σχηµατισµό του τρίτου παράγοντα, ταξινόµησαν όλες τις 

µετοχές µε βάση την αναλογία Β/Μ. Κατόπιν, τοποθέτησαν το 30% των 

µετοχών µε τους υψηλότερους δείκτες σε ένα χαρτοφυλάκιο που ονόµασαν Η 

(από το High B/M ratio), το 30% των µετοχών µε τους χαµηλότερους δείκτες 

σε ένα χαρτοφυλάκιο που το ονόµασαν L (από το low B/M ratio). Κατόπιν, 

αφαίρεσαν την απόδοση του χαρτοφυλακίου L από την απόδοση του Η, και 

ονόµασαν το αποτέλεσµα ΗΜL.  

Το µοντέλο που σχηµάτισαν οι Fama-French παρουσιάζεται µε τον 

παρακάτω τύπο: ( ) ( ) ( ) ( )
i RF i i M RF i SMB i HML i

r r a b r r c r d r e− = + − + + +  

Όλες οι αποδόσεις είναι ιστορικές, δηλαδή έχουν πραγµατοποιηθεί.  

 Μέχρι σήµερα, το πολυπαραγοντικό υπόδειγµα των Fama-French 

χρησιµοποιείται κυρίως από τους ακαδηµαϊκούς ερευνητές και όχι από 

εταιρίες και διευθυντικά στελέχη, η πλειοψηφία των οποίων χρησιµοποιούν το 

CAPM. Ένας βασικός λόγος είναι η διαθεσιµότητα των δεδοµένων. Οι πιο 

πολλοί ακαδηµαϊκοί έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα που χρειάζονται για τον 

υπολογισµό των παραγόντων του υποδείγµατος αλλά στοιχεία για το µέγεθος 

της εταιρίας και τους δείκτες της δεν είναι διαθέσιµα στο ευρύ κοινό. Ένας 

δεύτερος παράγοντας είναι η δυσκολία στην εκτίµηση των αναµενόµενων 

τιµών για το µέγεθος και τον λόγο B/M. Αν και γνωρίζουµε την ιστορική µέση 

απόδοση για τους παράγοντες αυτούς, δεν γνωρίζουµε κατά πόσο οι 

ιστορικές αποδόσεις είναι καλοί εκτιµητές για τις µελλοντικές αναµενόµενες 
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αποδόσεις. Επίσης, πολλοί άνθρωποι της αγοράς προτιµούν να υιοθετήσουν 

µια νέα θεωρία αφού γίνει αποδεκτή από την ακαδηµαϊκή κοινότητα.  

 Στην πραγµατικότητα, αρκετές κατοπινές µελέτες υποδεικνύουν ότι το 

υπόδειγµα των Fama-French δεν είναι σωστό. Πολλές από αυτές τις έρευνες 

υποδεικνύουν ότι το µέγεθος της εταιρίας, πλέον, δεν επηρεάζει τις µετοχικές 

αποδόσεις ή ότι ποτέ δεν υπήρχε επίδραση του µεγέθους ή ότι το µέγεθος 

σαν παράγοντας αποτίµησης δεν µπορεί να εφαρµοστεί στις πιο πολλές 

εταιρίες. Άλλες µελέτες, πάλι, δείχνουν ότι η επίδραση του λόγου Β/Μ δεν 

είναι τόσο σηµαντική όσο αρχικά θεωρούνταν και ότι η επίδραση αυτού του 

λόγου δεν προκαλείται από την ύπαρξη κινδύνου. Ακόµη πιο πρόσφατες 

µελέτες δείχνουν ότι ακόµα και αν τα περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρίας 

συµµορφώνονται µε το CAPM, οι αλλαγές στο µίγµα των περιουσιακών 

στοιχείων της θα οδηγούσε σε αλλαγές του beta της διαχρονικά, µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να φαίνεται ότι γι’ αυτή την αλλαγή ευθύνεται το µέγεθος της 

εταιρίας και ο λόγος Β/Μ.  
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Από το πλαίσιο µέσου-διακύµανσης και το CAPM στο πλαίσιο µέσου-

ηµιδιακύµανσης και το D-CAPM 

 

Το πλαίσιο µέσου- διακύµανσης και το CAPM 

 

 Στη σύγχρονη χρηµατοοικονοµική θεωρία έχει αποδειχτεί ότι η 

συµπεριφορά του µέσου-διακύµανσης σχετίζεται ακριβώς µε τη 

µεγιστοποίηση της αναµενόµενης χρησιµότητας όταν ισχύουν δύο υποθέσεις: 

η συνάρτηση χρησιµότητας του επενδυτή είναι τετραγωνική ή οι αποδόσεις 

του χαρτοφυλακίου του επενδυτή κατανέµονται κανονικά. Όταν ισχύει µία από 

αυτές τις υποθέσεις, το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο που επιλέγει ο επενδυτής και 

µεγιστοποιεί τη συνάρτηση χρησιµότητάς του, η οποία εξαρτάται µόνο από 

τον µέσο και τη διακύµανση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου, είναι το ίδιο 

χαρτοφυλάκιο µε αυτό που θα επέλεγε εάν µεγιστοποιούσε τη συνάρτηση 

αναµενόµενης χρησιµότητας, απευθείας. Όµως, η εφαρµοσιµότητα µιας 

τετραγωνικής συνάρτησης χρησιµότητας αµφισβητείται από το γεγονός ότι 

υπονοεί ότι η αποστροφή στον κίνδυνο που χαρακτηρίζει τον επενδυτή 

αυξάνεται µε την αύξηση του πλούτου, παρά το γεγονός ότι το αντίθετο θα 

µπορούσε κάλλιστα να ισχύει. Επίσης, αµφισβητείται και η κανονικότητα των 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου καθώς πολλά από τα επενδυτικά στοιχεία 

χαρακτηρίζονται από ασυµµετρία ή κύρτωση ή και τα δύο. 

Στο πλαίσιο του µέσου-διακύµανσης η χρησιµότητα του επενδυτή (U) 

καθορίζεται πλήρως από τον µέσο (µp) και τη διακύµανση (σp
2) των 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, δηλαδή U = U(µp, σp
2). Σε αυτό 

το πλαίσιο, ο κίνδυνος ενός µεµονωµένου περιουσιακού στοιχείου i µετριέται 

από την τυπική απόκλιση των αποδόσεων του, η οποία είναι 

σi=
2[( ) ]i iE R µ− , όπου R και µ αναπαριστούν τις αποδόσεις και τις µέσες 

αποδόσεις, αντίστοιχα.  

Εναλλακτικά, η συνδιακύµανση ανάµεσα στο i περιουσιακό στοιχείο και 

το αγοραίο χαρτοφυλάκιο µπορεί να διαιρεθεί µε τη διακύµανση του αγοραίου 

χαρτοφυλακίου και έτσι λαµβάνουµε τον συντελεστή βήτα (βi) του 



∆ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Ανάλυση της σχέσης µέσης απόδοσης και βήτα 
κάνοντας χρήση της ηµιδιακύµανσης» 

 

 

38

περιουσιακού στοιχείου i, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής  2

i iM /  β σ σ Μ= = 

2

[( )( )]

[( ) ]

i i M

M

R R

E R

µ µ
µ

− − Μ

Μ

Ε
−

 . Ο συντελεστής βήτα µπορεί να εκφραστεί επίσης ως  

βi = (σi/σΜ) ρiM και είναι το πιο δηµοφιλές µέτρο κινδύνου. Επίσης, είναι το 

µοναδικό µέτρο κινδύνου που σχετίζεται µε µια εταιρία στο µοντέλο που 

χρησιµοποιείται κατά κόρον για να υπολογίσει απαιτούµενες αποδόσεις, το 

CAPM, που εκφράζεται µε τη σχέση ( ) = +
i f i

Ε R R MRPβ , όπου i(R )Ε και fR  

υποδεικνύουν την απαιτούµενη απόδοση στο i περιουσιακό στοιχείο και το 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο αντίστοιχα, και το MRP  είναι η επιπλέον απόδοση της 

αγοράς και ορίζεται ως M fMRP  (R ) R= Ε − , όπου M(R )Ε είναι η απαιτούµενη 

απόδοση της αγοράς.13 

 

Το πλαίσιο του Downside risk στο παρελθόν 

 

Οι Hogan & Warren (1974), Bawa & Linderberg (1977) και οι Harlow & 

Rao (1989) πρότειναν µοντέλα παρόµοια του CAPM που βασίζονται σε µέτρα 

κινδύνου των αρνητικών αποδόσεων.  

Οι Hogan & Warren ονόµασαν το πλαίσιό τους Ε-S µοντέλο και 

ορίζεται σαν το downside beta που στηρίζεται όµως σε διαφορετικό ορισµό 

της ηµισυνδιακύµανσης. Η δική τους ηµισυνδιακύµανση ( HW

iMO ) δίνεται από 

τον τύπο HW

iMO = Ε{(Ri - Rf) Min[(RM -Rf), 0]}. Λόγω αυτού του ορισµού ένα 

περιουσιακό στοιχείο προσθέτει στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου όταν Ri <µi 

και RM <µΜ , αλλά µειώνει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου όταν Ri > µi και RM 

<µΜ  . Επίσης, παρατηρούµε ότι ο δείκτης αναφοράς είναι το επιτόκιο χωρίς 

κίνδυνο και ότι η ηµισυνδιακύµανση ανάµεσα σε δύο περιουσιακά στοιχεία i 

και j είναι διαφορετική από αυτή ανάµεσα στα j και i, κάτι που είναι προφανής 

αδυναµία του µοντέλου.14 

Οι Bawa & Linderberg (1977) γενίκευσαν το µοντέλο των Hogan & 

Warren και απέδειξαν ότι αφού το CAPM είναι µια ειδική περίπτωση του δικού 

τους µοντέλου που χρησιµοποιεί αποδόσεις µόνο κάτω από ένα συγκεκριµένο 
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επίπεδο αποδόσεων, το µοντέλο τους εξηγεί εγγυηµένα τα στοιχεία 

τουλάχιστον το ίδιο καλά µε το CAPM.  Στο πλαίσιο των Bawa & Linderberg ο 

δείκτης αναφοράς είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και η ηµισυνδιακύµανση 

ανάµεσα στα i και j διαφέρει από αυτή ανάµεσα στα j και i.15 

Από την πλευρά τους, οι Harlow & Rao (1989) δηµιούργησαν ένα 

µοντέλο αποτίµησης µε τη χρήση αρνητικών αποδόσεων κάτω από έναν 

αυθαίρετο δείκτη αναφοράς, θεωρώντας τα πλαίσια των Bawa & Linderberg 

και Hogan & Warren ειδικές περιπτώσεις του δικού τους µοντέλου. Τα δικά 

τους εµπειρικά τεστ απορρίπτουν το CAPM σαν µοντέλο αποτίµησης αλλά όχι 

το δικό τους µοντέλο. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι τα δεδοµένα 

δείχνουν ότι ο σχετικός δείκτης αναφοράς πρέπει να είναι ο µέσος της 

κατανοµής των αποδόσεων και  όχι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο.16 

Επίσης, οι Sortino & Van der meer (1991) απέδειξαν ότι το πλαίσιο του 

µέσου-ηµιδιακύµανσης αποδίδει καλύτερα σε σχέση µε το πλαίσιο του µέσου-

διακύµανσης. Ακόµα και ο ίδιος ο Markowitz από το 1959 έλαβε υπόψη του 

τον κίνδυνο των αρνητικών αποκλίσεων από έναν δείκτη αναφοράς και 

υποστήριξε ότι η ηµιτυπική απόκλιση παράγει αποδοτικά χαρτοφυλάκια 

κάπως πιο καλύτερα από αυτά που µας δίνει η τυπική απόκλιση.17 Οι λόγοι 

για τους οποίους ο Markowitz απέρριψε την ηµιτυπική απόκλιση από την 

επερχόµενη έρευνά του είναι ότι εκείνη την εποχή ο υπολογισµός των 

χαρτοφυλακίων που βασίζονται στο πλαίσιο του µέσου-ηµιδιακύµανσης ήταν 

πολύ δύσκολος και ότι η ηµιτυπική απόκλιση ήταν ένα σχετικά άγνωστο µέτρο 

κινδύνου. Κανένας από τους δύο λόγους που προβληµάτισαν τον Markowitz 

τότε δεν υφίσταται πλέον.18  

Πιο πρόσφατα, ο Estrada (2000, 2001, 2002a) πρότεινε την 

αντικατάσταση του συντελεστή βήτα του CAPM από τον λόγο της ηµιτυπικής 

απόκλισης των αποδόσεων του περιουσιακού στοιχείου i και της ηµιτυπικής 

απόκλισης των αποδόσεων της αγοράς και έδειξε ότι τα µέτρα κινδύνου του 

συνολικού κινδύνου ύπαρξης αρνητικών αποκλίσεων εξηγούν τη σχέση των 

αποδόσεων στις αναδυόµενες αγορές, στις βιοµηχανίες στις αναδυόµενες 

αγορές και στις διαδικτυακές εταιρίες. Η κύρια διαφορά ανάµεσα στην 
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ηµιτυπική απόκλιση και το downside beta είναι ότι το downside beta είναι 

µέτρο του συστηµατικού downside risk.19 

Ο Satchell (2001) παράγει µία συνάρτηση χρησιµότητας σχετική µε ένα 

είδος CAPM αλλά για αρνητικές αποδόσεις κάτω από έναν δείκτη, χωρίς να 

κάνει καµία υπόθεση για την κατανοµή και αποδεικνύει ότι ο διαχωρισµός σε 

δύο συµπεριφορές ανάλογα µε τον πλούτο ισχύει.20 

Όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στον κίνδυνο των αρνητικών 

αποδόσεων και τη χρησιµότητα, η πρωτότυπη εργασία ανήκει στον Fishburn 

(1977). Αυτός προτείνει µία κοίλη συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία δείχνει 

αποστροφή του κινδύνου για τον επενδυτή, µέχρι ένα σηµείο πλούτου του 

επενδυτή και από αυτό το επίπεδο του πλούτου και πάνω προτείνει µία 

γραµµική συνάρτηση χρησιµότητας, η οποία δείχνει επενδυτή αδιάφορο στον 

κίνδυνο.21 Από την άλλη πλευρά, οι Kahneman & Tversky (1979) προτείνουν 

µία κυρτή συνάρτηση χρησιµότητας, που χαρακτηρίζει έναν επενδυτή που 

αγαπά τον κίνδυνο, κάτω από ένα επίπεδο πλούτου και κοίλη συνάρτηση 

χρησιµότητας (αποστροφή στον κίνδυνο) από το σηµείο αυτό του πλούτου και 

µετά.22  Σε αυτές τις θεωρίες, η χρησιµότητα καθορίζεται από κέρδη και ζηµίες 

σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο επίπεδο πλούτου του επενδυτή και όχι από τον 

πλούτο γενικά.23 

Μετά από τη σύντοµη αναφορά στη γέννηση του downside risk 

ακολουθεί η επισκόπηση της κυριότερης βιβλιογραφίας σχετικά µε το θέµα 

που εξετάζουµε στην παρούσα διπλωµατική εργασία. 
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Κεφάλαιο 2ο: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Ο Harry Markowitz στον ευχαριστήριο λόγο του στην απονοµή του µε 

το βραβείο Nobel το 1991 επισήµανε ότι ίσως κάποια άλλα µέτρα του 

κινδύνου χαρτοφυλακίου µπορεί να αποδώσουν καλύτερα στο πλαίσιο της 

ανάλυσης µε τη χρήση δύο παραµέτρων και δήλωσε µε έµφαση ότι η 

ηµιδιακύµανση µοιάζει πιο εύλογο µέτρο κινδύνου αφού ασχολείται µόνο µε 

τις αρνητικές αποκλίσεις από τον δείκτη αναφοράς24. Στο πέρασµα του 

χρόνου αρκετοί χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε την απόδειξη 

της υπεροχής της ηµιδιακύµανσης και του downside beta έναντι της 

διακύµανσης και του κλασικού beta, κάποιοι σε θεωρητικό επίπεδο άλλοι και 

σε πρακτικό. 

Στο ακόλουθο µέρος της εργασίας αναλύονται οι σηµαντικότερες 

µελέτες πάνω στο θέµα. 

 

Towards the Development of an Equilibrium Capital-Market Model based 

on Semivariance, Hogan & Warren (1974)25 

 

Σκοπός της µελέτης που εκπόνησαν οι Hogan και Warren (1974) ήταν 

να αναπτύξουν και, σε κάποιο βαθµό, να εξελίξουν το εναλλακτικό µοντέλο για 

επιλογή χαρτοφυλακίων που ονοµάζεται µοντέλο E-S (mean-semivariance) 

και να συγκρίνουν αυτό το µοντέλο µε το Ε-V (mean-variance) µοντέλο. 

Η χρήση της διακύµανσης σαν µέτρο κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δεν 

ικανοποιούσε πάντα του θεωρητικούς των χρηµατοοικονοµικών καθώς θεωρεί 

ανεπιθύµητα και τα υπερβολικά κέρδη παράλληλα µε τις υπερβολικές ζηµίες. 

Από την άλλη η ηµιδιακύµανση επικεντρώνεται στη µείωση των απωλειών 

που απασχολεί τους επενδυτές. Συνεπώς, το µοντέλο µέσου-ηµιδιακύµανσης 

είναι συνεπές µε την ιδέα ότι ο κίνδυνος είναι η αποτυχία να κερδίζει ένας 

επενδυτής το κόστος ευκαιρίας. Αυτή η µελέτη αποδεικνύει ότι η ανάλυση για 

την τυπική ηµιδιακύµανση των αναµενόµενων αποδόσεων µπορεί να παράγει 

µια γραµµή κεφαλαιαγοράς ανάλογη µε τη γραµµή κεφαλαιαγοράς που είχε 
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προτείνει ο Sharpe (1964)26 και ο Lintner (1965)27, οι οποίες χρησιµοποιούν 

το πλαίσιο της διακύµανσης των αναµενόµενων αποδόσεων. Ουσιαστικά, οι 

Hogan και Warren αντικατέστησαν την τυπική απόκλιση µε την ηµιτυπική 

απόκλιση στο CAPM και απέδειξαν ότι το υπόδειγµα εξακολουθεί να 

στηρίζεται.  

Το χαρτοφυλάκιο ορίζεται σαν ένα διάνυσµα 1 2( , ,..., )
n

y y y y=  και οι 

αποδόσεις του χαρτοφυλακίου σαν ένα διάνυσµα 1 2( , ,..., )
n

r r r r= , οπότε οι 

αποδόσεις του χαρτοφυλακίου είναι r y• . Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι η 

µεγαλύτερη τιµή Τ για την οποία υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο y  τέτοιο ώστε 

( ) 0
T

s r y= =i . Υποθέτουµε ότι το αξιόγραφο χωρίς κίνδυνο υπάρχει και το 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι το σηµείο αναφοράς για τη µέτρηση της 

ηµιδιακύµανσης. Οι Hogan & Warren ονόµασαν το πλαίσιό τους Ε-S µοντέλο. 

Εάν ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει σε ένα χαρτοφυλάκιο που ανήκει στο 

Ε-S αποτελεσµατικό σύνορο, η εισαγωγή του αξιογράφου χωρίς κίνδυνο και 

της δυνατότητας απεριόριστου δανεισµού στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

παράγουν ένα νέο αποδοτικό σύνορο που είναι γραµµικό, εφαπτόµενο στο 

κλασικό αποδοτικό σύνορο µε σταθερά την αναµενόµενη απόδοση στο 

επιτόκιο χωρίς σύνορο. Υποθέτοντας απόλυτη αβεβαιότητα, το γραµµικό 

αποτελεσµατικό σύνορο είναι το ίδιο για όλους τους επενδυτές και αποτελεί τη 

γραµµή κεφαλαιαγοράς. Με τη χρήση της ηµιδιακύµανσης σαν µέτρο κινδύνου 

του χαρτοφυλακίου, το κατάλληλο µέτρο σχετικού κινδύνου είναι η 

ηµισυνδιακύµανση. Επίσης, η αναµενόµενη απόδοση ενός αξιογράφου σε 

συνθήκες ισορροπίας είναι µια γραµµική συνάρτηση της ηµισυνδιακύµανσης 

του αξιογράφου µε το εφαπτόµενο χαρτοφυλάκιο. Κατόπιν, έδειξαν ότι ο 

συνδυασµός οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου x  µε κίνδυνο, µε το αξιόγραφο 

χωρίς κίνδυνο y δηµιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο z , που έχει τυπική 

ηµιαπόκλιση ανάλογη µε τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου  x .    

Το µοντέλο ισορροπίας που παρήγαγαν παρουσιάζεται ως ακολούθως: 

( , )
( ) [ ( ) ]

( )

j M

j f M f

M

csv R R
E R R E R R

sv R
= + −  

Όπου Ε[.]= αναµενόµενη τιµή 
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( )
j

E R = η αναµενόµενη τιµή του αξιογράφου ή του χαρτοφυλακίου 

f
R =το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο που είναι η σταθερά του υποδείγµατος 

( )
M

E R = η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

( )
M

sv R = η ηµιδιακύµανση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς σε σχέση µε το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο που λειτουργεί σαν δείκτης 

αναφοράς και υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

2( ) [min( ,0) ]M M fsv R E R R= −  και τέλος 

c ( , ) [( ) min( ,0)]
j M j f M f

sv R R E R R R R= − − = η ηµισυνδιακύµανση των 

αποδόσεων κάτω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο του αξιογράφου ή του 

χαρτοφυλακίου που εξετάζουµε µε τις αποδόσεις του αγοραίου 

χαρτοφυλακίου. 

Να σηµειωθεί ότι η ηµισυνδιακύµανση των αποδόσεων των στοιχείων j 

και Μ είναι διαφορετική από την ηµισυνδιακύµανση των αποδόσεων ανάµεσα 

στα στοιχεία Μ και j. Αυτό έχει σας συνέπεια ο πίνακας των 

ηµισυνδιακυµάνσεων να µην είναι σίγουρο ότι θα είναι θετικά ορισµένος για να 

χρησιµοποιηθεί σαν κλειστή λύση του προβλήµατος του αποτελεσµατικού 

συνόρου, κάτι που είναι προφανής αδυναµία του µοντέλου. Επιπλέον, ένα 

αξιόγραφο προσθέτει κίνδυνο στον κίνδυνο του αγοραίου χαρτοφυλακίου Μ 

όταν 
j f

R R<  και όταν 
M f

R R<  αλλά αφαιρεί κίνδυνο από αυτόν του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς όταν 
j f

R R> και 
M f

R R< . 

Το Downside beta, στα πλαίσια του µοντέλου των Hogan & Warren 

ορίζεται ως εξής: 

2

[( ) min( ,0)]

[min( ,0) ]

j f M fD

j

M f

E R R R R
b

E R R

− −
=

−
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A note on the E, SL Portfolio Selection Model, Ang J. (1975)28 

 

 Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει έναν απλό 

αλγόριθµο υπολογισµού για την προσέγγιση του Ε-S µοντέλου επιλογής 

χαρτοφυλακίων. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του µοντέλου είναι η χρήση 

του γνώριµου γραµµικού προγραµµατισµού παρουσιάζοντας τις διάφορες 

πηγές κινδύνου σαν µια σειρά γραµµικών περιορισµών. 

 Σύµφωνα µε τον Mao29 ο κίνδυνος ορίζεται σαν την αρνητική απόκλιση 

από την απόδοση-στόχο του επενδυτή και συνεπώς η ηµιδιακύµανση 
T

S  

ορίζεται ως ακολούθως: 

2

1

[min( , ,0)]
n

T i j i c

i

S E R x R
=

= −∑  όπου 

i
x είναι το ποσοστό του χαρτοφυλακίου που επενδύεται στο αξιόγραφο  i  

,Ri j είναι η πιθανή απόδοση για το αξιόγραφο i  στην κατάσταση j  και 

c
R η απόδοση σηµείο αναφοράς 

Η παραπάνω σχέση υπολογίζεται µε µια γραµµική προσέγγιση του 

κινδύνου, την γραµµική ηµιαπόκλιση όπως φαίνεται ακολούθως: 

,

1

[min( ,0)]
n

T i j i c

i

SL E R x R
=

= −∑  

Σε αυτή την περίπτωση η 
j

SL  µετρά σε ποσοστιαίους όρους για κάθε 

κατάσταση j  την πιθανή απώλεια από τον δείκτη αναφοράς 
c

R . Να 

σηµειωθεί ότι σε αντίθεση µε την ηµιδιακύµανση που παίρνει πάντα θετικές 

τιµές ή µηδέν, η γραµµική SL  είναι πάντα αρνητική ή µηδέν. Στην πράξη, 

ορίζεται 
j j

Y SL= −  και χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του κινδύνου. Με 

βάση τον γραµµικό ορισµό του κινδύνου τροποποιείται το µοντέλο Ε-S και 

λαµβάνουµε το ακόλουθο µοντέλο: 

1 1

( )
m n

j j i i

j i

Minimize PY E R xλ
= =

−∑ ∑   

το οποίο υπόκειται στους παρακάτω περιορισµούς: 
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• ,

1

[ ] 0
n

i j i c j

i

R x R Y
=

− + =∑ ,  1, 2,...,j m= states (περιορισµός κινδύνου) 

• 
1

1
n

i

i

x
=

=∑  (περιορισµός προϋπολογισµού) 

• , 0xi Yi ≥  για κάθε ,i j (περιορισµοί µη αρνητικότητας) 

Όπου ( )
i

E R είναι η αναµενόµενη απόδοση του i  αξιογράφου 

λ  είναι ο λόγος ανταλλαγής ανάµεσα σε κίνδυνο και απόδοση και 

1

m

j j T T

j

P Y Y SL
=

= = −∑  είναι ο συνολικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου 

Ο κίνδυνος για κάθε κατάσταση εκφράζεται σαν γραµµικός 

περιορισµός. Ένα µοναδικό χαρακτηριστικό αυτής της έκφρασης του κινδύνου 

είναι ότι ουσιαστικά παράγει δύο µέτρα κινδύνου, τον συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου ( )
T

Y και τον βαθµό του κινδύνου σε κάθε κατάσταση ( ' )
j

Y s . 

Λόγω της ευκολίας του γραµµικού προγραµµατισµού, ο επενδυτής 

µπορεί εύκολα να επηρεάσει τον κίνδυνο, τροποποιώντας τον µε βάση τις 

προσωπικές του προτιµήσεις. Για παράδειγµα, ένας επενδυτής µπορεί να 

θέσει ένα maxY  για έναν συγκεκριµένο Ε, SL συνδυασµό ή µπορεί να 

προχωρήσει στον υπολογισµό του κινδύνου αυξάνοντας το 
c

R  για αυτές τις 

καταστάσεις όπου η αναµενόµενη απώλεια είναι µη αποδεκτή. 

Κατόπιν, ο Ang προχώρησε σε σύγκριση του E, SL αποδοτικού 

χαρτοφυλακίου µε το αποδοτικό χαρτοφυλάκιο που παρήγαγαν οι Hogan και 

Warren30, καθώς λόγω των αναλυτικών αποτελεσµάτων που αυτοί παρείχαν 

µπορεί να γίνει µια άµεση σύγκριση ανάµεσα στα δύο µοντέλα. Από τη 

σύγκριση συµπέρανε ότι το αποτελεσµατικό σύνορο µε τη µέθοδο E, SL είναι 

µια πολύ καλή προσέγγιση του πρωτότυπου Ε, S αποτελεσµατικού συνόρου. 

Μάλιστα, η διαφορά στις µέσες αναµενόµενες αποδόσεις για 11 χαρτοφυλάκια 

τα οποία χρησιµοποίησε ο Αng µε τη χρήση των δύο µοντέλων είναι 

µικρότερη από 0,20%. 

Συνοψίζοντας, το µοντέλο Ε, SL είναι µια πολύ καλή προσέγγιση του E, 

S µοντέλου και µάλιστα αρκετά ελκυστική λόγω της προσαρµοστικότητάς του.  
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E-V and E-S Capital Asset Pricing Models: Some Empirical Tests, 

Jahankhani (1976)31 

 

 Ο σκοπός της µελέτης του Jahankhani (1976) ήταν να ελέγξει 

εµπειρικά τη σχέση απόδοσης και κινδύνου µέσω του CAPM, που στηρίζεται 

όµως στο πλαίσιο του µέσου-διακύµανσης από τη µία και στο µέσο-

ηµιδιακύµανση από την άλλη, όπως αυτά αναπτύχθηκαν από τους Hogan & 

Warren (1974). Το δείγµα που χρησιµοποίησε προέρχεται από τη βάση 

δεδοµένων CRSP και αποτελείται από όλα τα αξιόγραφα που είχαν συνεχή 

δεδοµένα για την περίοδο από τον Ιούλιο του 1947 έως τον Ιούνιο του 1969, 

καταλήγοντας σε 380 αξιόγραφα. Χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία Fama-

Macbeth (1973) και η περίοδος των 22 ετών χωρίστηκε σε δύο υποπεριόδους 

των 11 ετών. Για να ελέγξει εµπειρικά τα δύο είδη του CAPM έκανε χρήση της 

ανάλυσης παλινδρόµησης. Για τον σχηµατισµό των χαρτοφυλακίων, τα 

αξιόγραφα πρέπει να οµαδοποιηθούν έτσι ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη 

διασπορά των παραγόντων κινδύνου. Μια τέτοια διαδικασία, όµως, µπορεί να 

παράγει σφάλµατα. Το πρόβληµα µπορεί να ξεπεραστεί σε µεγάλο βαθµό µε 

το σχηµατισµό µε βάση τα ˆ
i

b  υπολογισµένα για µία χρονική περίοδο και 

κατόπιν να χρησιµοποιηθούν στοιχεία της επόµενης περιόδου για τον 

υπολογισµό των ˆ
pb . 

Το µοντέλο που χρησιµοποίησε για τον έλεγχο της εγκυρότητας D-

CAPM είναι το ακόλουθο: 

2

1 1 2 1 3 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )D D D

pt ot t pt t pt pt ptR b b sγ γ γ γ ε η− − −= + + + +  όπου 

ptR είναι η µέση απόδοση του χαρτοφυλακίου p που υπολογίστηκε κατά την 

περίοδο t, 

1

D

ptb −  είναι το downside beta που εκτιµήθηκε κατά την περίοδο t-1 

χρησιµοποιώντας την ανάλογη σχέση των Hogan & Warren,  

1
ˆ( )D

pts ε − είναι η τυπική απόκλιση των κατάλοιπων του χαρτοφυλακίου p µε τη 

χρήση της περιόδου t-1, 
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1 2 3
ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,

ot t t
γ γ γ γ είναι οι συντελεστές των µεταβλητών ενδιαφέροντος της 

παλινδρόµησης και τέλος 

ˆ
pt

η το σφάλµα της παλινδρόµησης που είναι ανεξάρτητο από τις άλλες 

µεταβλητές και έχει ˆ( )
pt

E η =0. 

Στη µελέτη αυτή ελέγχθηκε η ισχύς των παρακάτω υποθέσεων: 

• Η σχέση ανάµεσα στην αναµενόµενη απόδοση του αξιογράφου 

και του κινδύνου του σε ένα αποδοτικό χαρτοφυλάκιο είναι 

γραµµική 

• Ο συντελεστής βήτα (και στις δύο µορφές του) είναι ένα 

ολοκληρωµένο µέτρο κινδύνου και κανένας άλλος παράγοντας 

δεν επηρεάζει συστηµατικά την αναµενόµενη απόδοση του 

αξιογράφου 

• Η αξία της σταθεράς είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

• Υψηλότερος κίνδυνος αντιστοιχεί σε υψηλότερη απόδοση 

 

Από τη µελέτη αυτή, ο Jahankhani κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αν 

και το µοντέλο του µέσου-ηµιδιακύµανσης είναι θεωρητικά ανώτερο , τα δύο 

µοντέλα είναι σχεδόν όµοια όσον αφορά τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν. Τα 

αποτελέσµατα από τους ελέγχους έδειξαν ότι η σχέση ανάµεσα στην 

αναµενόµενη απόδοση και τον συντελεστή βήτα είναι γραµµική και ότι 

οποιοδήποτε άλλο µέτρο κινδύνου εκτός από τον συντελεστή βήτα δεν 

επηρεάζει σηµαντικά την αναµενόµενη απόδοση. Παρόλα αυτά, η εκτίµηση 

της σταθεράς και της κλίσης της παλινδρόµησης ποικίλει µέσα στο χρόνο και 

δεν είναι συνεπής µε τα µοντέλα του µέσου-διακύµανσης και του µέσου-

ηµιδιακύµανσης. Και στα δύο µοντέλα, η σταθερά ήταν µεγαλύτερη από το 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και η κλίση ήταν µικρότερη από τη διαφορά ανάµεσα 

στις αποδόσεις του δείκτη και του αξιογράφου χωρίς κίνδυνο. Εποµένως, τα 

δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν δεν στηρίζουν τα δύο µοντέλα. Ο ίδιος ο  

Jahankhani κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτά τα µη επιθυµητά 

αποτελέσµατα µπορεί να οφείλονται σε λάθη στη µέτρηση του επιτοκίου 

χωρίς κίνδυνο ή και στην υπόθεση της δυνατότητας απεριόριστου δανεισµού 

στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. 
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Capital Market Equilibrium in a mean-lower partial moment framework, 

Bawa & Linderberg (1977)32 

 

 Οι Bawa & Linderberg (1977) γενίκευσαν το µοντέλο των Hogan & 

Warren. Συνεπώς, οι Bawa και Linderberg (1977) παρήγαγαν ένα µοντέλο 

παρόµοιο του ΥΑΚΣ, θέτοντάς το όµως στο πλαίσιο της χρήσης µόνο των 

αρνητικών αποκλίσεων από τον δείκτη αναφοράς για τον υπολογισµό του 

µέτρου κινδύνου και απέδειξαν ότι αφού το CAPM είναι µια ειδική περίπτωση 

του δικού τους µοντέλου που χρησιµοποιεί αποδόσεις µόνο κάτω από ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο αποδόσεων, το µοντέλο τους εξηγεί εγγυηµένα τα 

στοιχεία τουλάχιστον το ίδιο καλά µε το CAPM. Μάλιστα, για κατανοµές 

πιθανότητας και αναµενόµενες αποδόσεις κανονικές, σταθερές ή Student-t το 

CAPM των Bawa & Linderberg περιορίζεται στο κλασικό CAPM. 

Για αυθαίρετες κατανοµές πιθανότητας και απεριόριστο set 

χαρτοφυλακίων, δεν είναι δυνατό να γίνουν συγκρίσεις ανά ζεύγη. Για αυτό 

τον λόγο, και αντί να προχωρήσουν σε υποθέσεις για τις κατανοµές 

πιθανότητας, θεωρούν ένα υποσύνολο αποδεκτών χαρτοφυλακίων το οποίο 

µπορεί να προκύψει µε τη χρήση της µερικής ροπής δεύτερης τάξης. Με 

αυτόν τον τρόπο, συγκρίνονται εναλλακτικά χαρτοφυλάκια που έχουν την ίδια 

µέση απόδοση. Η n -οστή µερική ροπή της κατανοµής των αποδόσεων του 

χαρτοφυλακίου Χ, σε σχέση µε το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο δίνεται από την 

ακόλουθη σχέση: 

( ; ) ( ) ( )
Fr n

n F F x
a

LPM r X r y dF y≡ −∫  

Η επιλογή του χαρτοφυλακίου µε MLPM κριτήριο δίνεται από τη λύση 

του προβλήµατος µεγιστοποίησης που ακολουθεί, για 1, 2n = : 

min ( ; )
n F

x
LPM r X µε περιορισµό i iX E µ=∑ , X C∈  

Θεωρώντας ότι το αξιόγραφο χωρίς κίνδυνο είναι διαθέσιµο και ότι 

0X είναι το ποσοστό της αρχικής επένδυσης σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.  

Έστω 1 2' ( , ,..., )
m

X X X X= που αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά επένδυσης στα 

αξιόγραφα µε κίνδυνο που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο µε κίνδυνο.  
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Εποµένως, αν 0( , ')X X X=  το πρόβληµα του επενδυτή γίνεται: 

min ( ; ),
n F

X
LPM r X  µε περιορισµό 0 0

1

(1 )
m

i i F

i

X X E X r µ
=

− + =∑ , X C∈  

Σηµειώνεται ότι 
1/ 1/

0 0

1/

0

( ; ) [ ( (1 ) ) ( )]

(1 ) ( ; ).

Frn n n

n F F F x
a

n

n F

LPM r X r X r X y dF y

X LPM r X

= − − − =

= −

∫  

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι στο πλαίσιο µέσου - 1/n

n
LPM  γραµµικοί 

συνδυασµοί ενός χαρτοφυλακίου Χ, µε αξιόγραφα που εµπεριέχουν κίνδυνο, 

µε το αξιόγραφο χωρίς κίνδυνο βρίσκονται πάνω σε µια ευθεία γραµµή. Λόγω 

της κυρτότητα της συνάρτησης ( )
n

LPM µ , το χαρτοφυλάκιο µε κίνδυνο έχει 

τον ελάχιστο κίνδυνο για κάθε µέση απόδοση όταν είναι το εφαπτόµενο 

σηµείο του αποδοτικού συνόρου. 

Χρησιµοποιώντας την µερική ροπή δεύτερης τάξης µιας δεδοµένης 

κατανοµής πιθανότητας αναµενόµενων αποδόσεων και διατηρώντας την 

υπόθεση ότι όλοι οι επενδυτές έχουν τις ίδιες προσδοκίες σχετικά µε τις 

µελλοντικές αποδόσεις, οδηγήθηκαν στην ακόλουθη σχέση αποτίµησης: 

( ; , )
( ) [ ( ) ]

( ; )

n F
j F M F

n F

CLPM r M j
E R r E R r

LPM r M
= + −  όπου 

1( ; , ) ( ) ( ) ( )
F

M

r
n

F F M F j M j
r rj

CLPM r M j r r r r dF r r
∞ −

=−∞ =−∞
= − −∫ ∫  είναι η 

ηµισυνδιακύµανση κάτω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο των αποδόσεων του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς σε σχέση µε τις αποδόσεις του αξιογράφου j 

2( ) ( )
F

f

r

R M F p M M
LPM r r f r dr

−∞

= −∫ είναι η ηµιδιακύµανση των αποδόσεων κάτω 

από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο του αγοραίου χαρτοφυλακίου και ( )
p M

f r  είναι η 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των αποδόσεων του αγοραίου 

χαρτοφυλακίου. 

Λόγω του ορισµού 
( ; , )

( ; )
nMLPL n F

j

n F

CLPM r M j
b

LPM r M
= , ένα µεµονωµένο 

αξιόγραφο συνεισφέρει στον κίνδυνο της αγοράς όταν η απόδοσή του και η 

απόδοση της αγοράς είναι χαµηλότερες από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Όταν 

j F
R r<  και 

M F
R r>  το αξιόγραφο j  µειώνει τον κίνδυνο του αγοραίου 

χαρτοφυλακίου. 
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Παρατηρούµε ότι στο πλαίσιο των Bawa & Linderberg ο δείκτης 

αναφοράς είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και η ηµισυνδιακύµανση ανάµεσα 

στα i και j διαφέρει από αυτή ανάµεσα στα j και i. 

 Συνοψίζοντας, το µοντέλο ισορροπίας της αγοράς παράγει µια 

υπόθεση που µπορεί να ελεγχθεί και εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε κατανοµή 

πιθανότητας των αποδόσεων των αξιόγραφων και είναι εγγυηµένο ότι θα 

αποδίδει, το λιγότερο, εξίσου καλά µε τις όποιες µερικές περιπτώσεις 

περιλαµβάνει.  
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An Analytical Comparison of Variance and Semivariance Capital Market 

Theories, Nantell& Price (1979)33 

 

 Οι Nantell και Price (1979) προχώρησαν σε µία σύγκριση στο 

θεωρητικό υπόβαθρο του κλασικού CAPM που στηρίζεται στο πλαίσιο της 

αναµενόµενης απόδοσης και της διακύµανσης σε σχέση µε το CAPM που 

στηρίζεται στην αναµενόµενη απόδοση και την ηµιδιακύµανση. Από αυτή τη 

µελέτη τους συµπέραναν τα εξής:  

• Η ηµιδιακύµανση των αποδόσεων του αγοραίου χαρτοφυλακίου κάτω 

από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι ο σταθµικός µέσος των τιµών 

( , )
j M

csv R R κάτω από το 
f

R  για όλα τα αξιόγραφα του αγοραίου 

χαρτοφυλακίου, όπου τα βάρη είναι τα ποσοστά των ποσών που 

επενδύονται στα αξιόγραφα. Να επισηµανθεί ότι ( , )
j M

csv R R είναι η 

συνεισφορά του αξιογράφου j στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς, από τον ορισµό της συνδιακύµανσης 

• Εάν η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των 

αποδόσεων του αγοραίου χαρτοφυλακίου και του κάθε µεµονωµένου 

αξιογράφου είναι δισδιάστατα κανονική, τότε η αναµενόµενη απόδοση 

του κάθε αξιογράφου που δίνεται από CAPM που βασίζεται στο 

πλαίσιο αναµενόµενης απόδοσης-διακύµανσης είναι η ίδια µε την 

αναµενόµενη απόδοση που δίνεται από το CAPM που βασίζεται στο 

πλαίσιο αναµενόµενης απόδοσης-ηµιδιακύµανσης. 

 

Με µελέτη τους που ακολούθησε, οι Nantell, Price και Price (1982)34 

εξέτασαν εµπειρικά το πλαίσιο του µέσου διακύµανσης και το πλαίσιο που 

είχαν προτείνει το 1979. Υποστήριξαν ότι εάν η από κοινού συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας των αποδόσεων του αγοραίου χαρτοφυλακίου και 

του µεµονωµένου αξιογράφου είναι δισδιάστατα κανονική τα δύο CAPM 

δίνουν διαφορετικά θεωρητικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, κατέληξαν στα εξής 

συµπεράσµατα: 
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• Για αξιόγραφα που µε χαµηλό συστηµατικό κίνδυνο ισχύει ότι 

( , )

( )

Rf M jD

j j

Rf M

CLPM R R
b b

LPM R
< =  

• Για αξιόγραφα µε µέσο συστηµατικό κίνδυνο ισχύει ότι D

j jb b=  και 

• Για αξιόγραφα µε υψηλό συστηµατικό κίνδυνο ισχύει D

j jb b> 35 

Αρχικά οι Nantell, Price και Price εξέτασαν εάν τα δύο CAPM που 

βασίζονται στα δύο διαφορετικά πλαίσια είναι διακριτά και για αυτό τον λόγο 

θεώρησαν δύο ξεχωριστές παλινδροµήσεις όπως φαίνεται ακολούθως: 

1 1

1 ' 1

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ

pt ot t pt pt

pt ot t pt pt

R b u

R b

λ λ

γ γ η
−

−

= + +

= + +
 

και έλεγξαν την υπόθεση ˆˆ
t otογ λ> . Εάν η υπόθεση αυτή απορριφθεί  τότε τα 

δύο µοντέλα είναι µη διακριτά. Οι υποθέσεις που πήραν όσον αφορά την ισχύ 

του πλαισίου αναµενόµενης απόδοσης-µερικής ροπής δεύτερης τάξης ΥΑΚΣ  

είναι οι παρακάτω: 

• Η σχέση µεταξύ αναµενόµενων αποδόσεων και downside betas είναι 

γραµµική και θετική 

• Το downside beta υπολογίζεται σαν ένα ολοκληρωµένο µέτρο κινδύνου 

ενός αξιογράφου στο αγοραίο χαρτοφυλάκιο. ∆εν υπάρχει καµία 

συσχέτιση µεταξύ αναµενόµενων αποδόσεων και άλλων µεταβλητών 

που εξηγούν τον κίνδυνο 

• Ο επενδυτής µπορεί να δανειστεί και να δανείσει στο επιτόκιο χωρίς 

κίνδυνο χωρίς περιορισµούς.  

Η ισχύς αυτών των υποθέσεων είναι ισοδύναµη µε το πλαίσιο 

αναµενόµενης απόδοσης-ηµιδιακύµανσης για την αποτελεσµατικότητα του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς.  

 Για τη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία µηνιαίων αποδόσεων 

για τη χρονική περίοδο 1926-1976. Αυτή η χρονική περίοδος χωρίστηκε σε 10 

υποπεριόδους και κατασκευάστηκαν 20 χαρτοφυλάκια ακολουθώντας τη 

µεθοδολογία των Fama & MacBeth (1973). 

Τα εµπειρικά τους αποτελέσµατα έδειξαν τα εξής:  
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• Η υπόθεση της γραµµικής σχέσης ανάµεσα στις αναµενόµενες 

αποδόσεις των αξιόγραφων ή  χαρτοφυλακίων και downside betas 

στηρίζεται. Το ίδιο ισχύει και για την ύπαρξη θετικής σχέσης 

ανάµεσά τους. 

• Η σχέση ανάµεσα στις αναµενόµενες αποδόσεις και το downside 

beta δεν είναι ακριβής. Ισχύει ˆ
ot fRγ >  και 1̂t M fR Rγ < −  
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The cost of equity in emerging markets: a downside risk approach, 

Estrada (Aug. 2000)36 

 

Κάθε εταιρία που αξιολογεί ένα επενδυτικό σχέδιο σε µια αναδυόµενη 

αγορά θα πρέπει να εκτιµήσει τις µελλοντικές χρηµατοροές και το ανάλογο 

προεξοφλητικό επιτόκιο. Παρά τις αµφισβητήσεις, το κεφαλαιακό κόστος στις 

αναπτυγµένες αγορές συνήθως υπολογίζεται βάσει του CAPM. Στις 

αναπτυσσόµενες αγορές, όµως, τα beta και µετοχικές αποδόσεις µοιάζουν να 

µη σχετίζονται. Η παγκόσµια εκδοχή του CAPM υποθέτει ολοκληρωµένες 

αγορές, υπονοώντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποτιµώνται το 

ίδιο ανεξάρτητα από τον τόπο που διαπραγµατεύονται. Τα εµπειρικά στοιχεία 

δείχνουν ότι οι αναπτυσσόµενες αγορές δεν πληρούν αυτή την υπόθεση. 

Εποµένως, τί µοντέλο πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του 

κόστους κεφαλαίου σε αυτές τις αγορές; Το άρθρο αυτό υποστηρίζει ότι ο 

συνολικός κίνδυνος, ο εξατοµικευµένος κίνδυνος και κάποια µέτρα του 

κινδύνου αρνητικών αποδόσεων (downside risk) σχετίζονται σηµαντικά µε τις 

µετοχικές αποδόσεις στις αναδυόµενες αγορές και προτείνει η εκτίµηση του 

κεφαλαιακού κόστους να γίνεται, σε αυτές τις αγορές, βάσει της ηµι-τυπικής 

απόκλισης σε σχέση µε τον µέσο. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η εκτίµηση 

του κεφαλαιακού κόστους 28 αναπτυσσόµενων αγορών µε βάσει το CAPM, η 

σύγκριση του µε δύο εναλλακτικές εκτιµήσεις βασισµένες στον συνολικό 

κίνδυνο και τον downside risk και να τονίσει τα πλεονεκτήµατα του τελευταίου. 

Το πλαίσιο που προτείνεται είναι πολύ απλό και εφαρµόσιµο όπως το 

CAPM. Επιπλέον, στηρίζεται στη σύγχρονη θεωρία  χαρτοφυλακίου, µπορεί 

να εφαρµοστεί σε επίπεδο αγοράς και εταιρίας, δεν βασίζεται σε υποκειµενικά 

µέτρα κινδύνου, µπορεί να προσαρµοστεί σε οποιονδήποτε δείκτη αναφοράς 

και συλλαµβάνει τον κίνδυνο των αρνητικών αποδόσεων που θέλουν να 

αποφύγουν οι επενδυτές. Θεωρούµε ότι η απαιτούµενη απόδοση έχει δύο 

συστατικά, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και ένα ασφάλιστρο κινδύνου. Το πρώτο 

είναι αποζηµίωση για την αναµενόµενη απώλεια της αγοραστική δύναµης σε 

ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο και το δεύτερο για τον επιπλέον 

κίνδυνο που αναλαµβάνουµε. Ακόµη, ας θεωρήσουµε έναν αµερικανό 
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διεθνώς διαφοροποιηµένο επενδυτή. Συνεπώς, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο τον 

αποζηµιώνει για την απώλεια της αγοραστική του δύναµης σε δολάρια και το 

ασφάλιστρο κινδύνου για την επένδυση στο χαρτοφυλάκιο της παγκόσµιας 

αγοράς. Με σύµβολα έχω   ( )( )= +
i f w i

RR R RP RM  όπου iRR  η απαιτούµενη 

απόδοση, fR  το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, wRP  είναι το ασφάλιστρο κινδύνου 

της επένδυσης,  iRM  ένα µέτρο κινδύνου και i ο δείκτης. 

Ακολούθως, θεωρώ κάποια µέτρα κινδύνου. Από αυτά προτείνεται ο 

λόγος της ηµι-τυπικής απόκλισης των αποδόσεων όσον αφορά τη µέση 

απόδοση του διεθνούς χαρτοφυλακίου, που είναι µέτρο downside risk. 

Η downside τυπική απόκλιση ορίζεται ως προς ένα δείκτη αναφοράς Β 

ως εξής: 

( ) /

1 [ /  ( – ) ]T

t=∑ = ∑ 2 1 2

Β t
1 Τ R B , για κάθε tR B<  

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στο άρθρο προέρχονται από τη 

βάση δεδοµένων MSCI αναδυόµενες αγορές καλύπτοντας 28 κράτη σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι αποδόσεις είναι µηνιαίες, σε δολάρια και 

υπολογίζουν τα κεφαλαιακά κέρδη και µερίσµατα µέχρι τον ∆εκέµβριο/1998. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αναδυόµενες αγορές παρουσιάζουν υψηλή 

µεταβλητότητα και χαµηλή συσχέτιση µε το παγκόσµιο χαρτοφυλάκιο, 

παράλληλα µε µη υψηλές µέσες αποδόσεις. Οι χαµηλή συσχέτιση αφήνει 

περιθώρια για διαφοροποίηση και υπονοεί µη ολοκληρωµένες αγορές.  

Σαν πρώτο βήµα υπολογίζεται για όλο το διαθέσιµο για κάθε χώρα 

δείγµα, η µέση απόδοση µέσω του µηνιαίου αριθµητικού µέσου. Για τη 

µέτρηση του κινδύνου χρησιµοποιούνται διάφορες µεταβλητές. Ο 

συστηµατικός κίνδυνος µετριέται µε το beta, ο συνολικός κίνδυνος µε την 

τυπική απόκλιση των αποδόσεων, ο εξατοµικευµένος κίνδυνος µε τη 

µεταβλητότητα των αποδόσεων που δεν εξηγείται από το beta και το µέγεθος 

µε τη µέση αγοραία κεφαλαιοποίηση. Ο κίνδυνος των αρνητικών αποδόσεων 

υπολογίζεται µε πέντε διαφορετικές µεταβλητές δηλαδή, µε την ηµι-τυπική 

απόκλιση (σε σχέση µε τη µέση απόδοση, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και το 

µηδέν), το downside beta, που είναι η ευαισθησία των αποδόσεων της κάθε 

αγοράς σε σχέση µε την αρνητική µεταβολή των αποδόσεων της παγκόσµιας 
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αγοράς και το value at risk (VaR) που µετρά τις αναµενόµενες απώλειες σε 

εξαιρετικά αρνητικές υφέσεις. 

Ακολουθεί η ανάλυση παλινδρόµησης. Τρέχουµε την απλή γραµµική 

παλινδρόµηση   = + +
i 0 1 i i

MR γ γ RV u , όπου iMR και iRV  η µέση απόδοση 

και η µεταβλητή κινδύνου αντίστοιχα και παίρνουµε τα παρακάτω 

αποτελέσµατα. Στις αναδυόµενες αγορές, ο συστηµατικός κίνδυνος όπως 

µετριέται µε το beta δεν συνδέεται µε τις µετοχικές αποδόσεις, ούτε και όταν 

συνδυάζεται µε τα άλλα µέτρα κινδύνου. Αντιθέτως, ο συνολικός και ο 

εξατοµικευµένος κίνδυνος, όπως και η ηµι-τυπική απόκλιση ως προς τον µέσο 

προκύπτουν στατιστικά σηµαντικά όταν συνδυάζονται µε το beta. 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ τρία µέτρα κινδύνου. Την τυπική 

απόκλιση που µετρά τον συνολικό κίνδυνο, την ηµι-τυπική απόκλιση ως προς 

τον µέσο που θα συγκριθούν µε το beta που µετρά τον συστηµατικό. 

Συγκρίνουµε τα κόστη κεφαλαίου µε βάση το beta, την ηµι-τυπική 

απόκλιση σε σχέση µε το µέσο και την τυπική απόκλιση. Εποµένως, για κάθε 

κλάδο θεωρούµε τα ακόλουθα µέτρα κινδύνου και αντίστοιχα κεφαλαιακά 

κέρδη: 

( )SR i w i SR,i SR,i  f w iRM /    CE  RR  R  RPβ β β β= = => = = +  

( )TR i w  R,i R,i  f w i wRM /          CE  RR  R  RP ( / )σ σ σ σΤ Τ= => = = +  

( )DR i w DR,i DR,i  f w i wRM , / ,      CE  RR  R  RP  ( , / , )    µ µ µ µ= Σ Σ => = = + Σ Σ  

Όπου CE είναι το κεφαλαιακό κόστος 

 

Σε όλες τις υπό εξέταση αγορές, τα µέτρα του συνολικού και downside 

κινδύνου είναι σηµαντικά υψηλότερα από αυτά του συστηµατικού. 

Θεωρώντας ότι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 5% και το ασφάλιστρο 

κινδύνου 5,5%, το κεφαλαιακό κόστος µε βάση το beta είναι το µικρότερο σε 

σχέση µε τα άλλα δύο, λαµβάνοντας τιµές που οι διαχειριστές κεφαλαίων θα 

θεωρούσαν πολύ χαµηλές για επένδυση σε αναδυόµενες αγορές. Τα 

κεφαλαιακά κόστη βασισµένα στον ολικό κίνδυνο είναι πολύ υψηλότερα από 

αυτά του συστηµατικού κινδύνου. Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι η τυπική 

απόκλιση αξιολογεί το ίδιο τις ανοδικές και καθοδικές µεταβολές, παρά το 

γεγονός ότι µόνο η αρνητική µεταβλητότητα είναι κοστοβόρος. Αυτό έχει σαν 
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αποτέλεσµα να υπερεκτιµάται ο κίνδυνος σε αγορές µε θετική ασυµµετρία, η 

οποία είναι επιθυµητή, Από την άλλη πλευρά, τα κεφαλαιακά κόστη που 

εκτιµώνται µε τον downside risk λαµβάνουν υπόψη µόνο τη µεταβλητότητα 

που θέλουν να αποφύγουν οι επενδυτές και παίρνουν τιµές µεταξύ των τιµών 

των κεφαλαιακών κοστών µε βάση τα προηγούµενα δύο µέτρα κινδύνου. 

Αυτό είναι λογικό αφού οι αναδυόµενες αγορές είναι µερικώς ολοκληρωµένες 

αγορές και οι αποδόσεις σε αυτές εξηγούνται καλύτερα µε τα µέτρα του 

downside κινδύνου.  

Ανακεφαλαιώνοντας, ακαδηµαϊκοί και εµπειρικοί αγωνίζονται εδώ και 

δεκαετίες να βρουν τον κατάλληλο ορισµό του κινδύνου πιο πολύ για τις 

αναδυόµενες αγορές παρά για τις αναπτυγµένες. Μέχρι πρότινος, για τον 

υπολογισµό του προεξοφλητικού επιτοκίου χρησιµοποιούνταν το CAPM. 

Ειδικά για τις αναδυόµενες αγορές έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις, 

χωρίς κάποια από αυτές να έχει προβάδισµα. Αυτό είναι λογικό, καθώς όλα τα 

µοντέλα έχουν µειονεκτήµατα. Τελικά, οι εµπειρικοί αναζητούν ένα σχετικά 

εύκολο µοντέλο  που να παράγει εύλογα κεφαλαιακά κόστη. 

Το  µοντέλο που βασίζεται στον downside κίνδυνο µε τη χρήση της ηµι-

τυπικής απόκλισης των αποδόσεων (σε σχέση µε τον µέσο) έχει πολλά 

πλεονεκτήµατα. Πρώτον, από θεωρητικής άποψης είναι ξεκάθαρο. ∆εύτερον, 

εφαρµόζεται πολύ εύκολα, όπως το CAPM. Επίσης, είναι εφαρµόσιµο τόσο σε 

επίπεδο αγοράς, όσο και εταιρίας. Τέταρτον, βασίζεται σε αντικειµενικά µέτρα 

κινδύνου. Ακόµη, εάν ο µέσος δεν είναι ο επιθυµητός δείκτης αναφοράς, 

µπορεί να αντικατασταθεί εύκολα από οποιονδήποτε άλλο. Έκτον, 

αιχµαλωτίζει τον κίνδυνο της αρνητικής µεταβλητότητας, τον οποίο θέλουν να 

αποφύγουν οι επενδυτές. Επιπλέον, παράγει κεφαλαιακά κόστη συνεπή µε 

µερικώς ολοκληρωµένες αναδυόµενες αγορές και µπορεί να θεωρηθεί ότι οι 

εκτιµήσεις του προτεινόµενου µοντέλου είναι πιο εύλογες από αυτές που 

βασίζονται στον συστηµατικό ή τον συνολικό κίνδυνο. 
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The cost of equity in emerging markets: a downside risk approach (II), 

Estrada (Jan. 2001)37 

 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει σηµαντικό ενδιαφέρον για την 

αναγνώριση των παραγόντων που καθορίζουν τις αποδόσεις των µετοχών σε 

αναπτυσσόµενες αγορές. Γενικά, ο καθορισµός του κινδύνου και ειδικά, οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τις απαιτούµενες µετοχικές αποδόσεις, είναι 

δύσκολος σε αναπτυγµένες αγορές πόσο µάλλον στις αναπτυσσόµενες. Το 

θέµα αυτό είναι κρίσιµο για τις εταιρίες και τους επενδυτές, ειδικά λόγω του 

αυξανόµενου ενδιαφέροντος επένδυσης στις αναπτυσσόµενες αγορές. 

 Σε ένα πρόσφατο άρθρο (Estrada 2000), ανέπτυξε την άποψη ότι ο 

κίνδυνος των αρνητικών αποδόσεων (downside risk) πρέπει να συσχετίζεται 

µε τις µετοχικές αποδόσεις στις αναπτυγµένες αγορές και βρήκε στοιχεία σε 

επίπεδο χώρας που υποστηρίζουν ισχυρά αυτή την υπόθεση. Σε αυτό το 

άρθρο, ελέγχεται η στιβαρότητα αυτής της προσέγγισης εστιάζοντας στη 

σχέση ανάµεσα στον downside risk και τις µετοχικές αποδόσεις σε ένα 

σύνολο βιοµηχανικών επιχειρήσεων στις αναπτυσσόµενες αγορές. Τα 

παρακάτω αποτελέσµατα ισχυροποιούν την υπόθεση για την ηµι-τυπική 

απόκλιση σαν κατάλληλου µέτρου κινδύνου στις αναπτυσσόµενες αγορές. 

Στις αναδυόµενες αγορές οι µετοχικές αποδόσεις συσχετίζονται µε τον 

συστηµατικό κίνδυνο που µετριέται µε το beta, µε τον συνολικό κίνδυνο που 

µετριέται µε την τυπική απόκλιση και µε τον downside risk που µετριέται µε 

την ηµι-τυπική απόκλιση σε σχέση µε τον µέσο, το downside beta και το VaR. 

Ακόµη, το κόστος των ιδίων κεφαλαίων που βασίζεται στην ηµι-τυπική 

απόκλιση φαίνεται να είναι πιο εύλογο από αυτό που υπολογίζεται βάσει του 

συστηµατικού ή του ολικού κινδύνου. 

Το πλαίσιο που προτείνεται σε αυτό το άρθρο είναι το ίδιο µε αυτό που 

προτείνεται στο Estrada (2000) και το ίδιο απλό µε το CAPM. Επιπλέον, 

στηρίζεται στη σύγχρονη θεωρία  χαρτοφυλακίου, µπορεί να εφαρµοστεί σε 

επίπεδο αγοράς και εταιρίας, δεν βασίζεται σε υποκειµενικά µέτρα κινδύνου, 

µπορεί να προσαρµοστεί σε οποιονδήποτε δείκτη αναφοράς και αιχµαλωτίζει 
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τον κίνδυνο των αρνητικών αποδόσεων που θέλουν να αποφύγουν οι 

επενδυτές. 

Ας θεωρήσουµε µια απαιτούµενη απόδοση µε δύο συστατικά, το 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και ένα ασφάλιστρο κινδύνου. Το πρώτο είναι 

αποζηµίωση για την αναµενόµενη απώλεια της αγοραστικής δύναµης και το 

δεύτερο για τον επιπλέον κίνδυνο που αναλαµβάνουµε. Ακόµη, ας 

θεωρήσουµε έναν αµερικανό διεθνώς διαφοροποιηµένο επενδυτή. Συνεπώς, 

το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο αποζηµιώνει τον επενδυτή για την απώλεια της 

αγοραστική του δύναµης σε δολάρια και το ασφάλιστρο κινδύνου για την 

επένδυση στο χαρτοφυλάκιο της παγκόσµιας αγοράς. 

Με σύµβολα έχω  ( )( )= +
i f w i

RR R RP RM  όπου iRR  η απαιτούµενη 

απόδοση, fR το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, wRP  είναι το ασφάλιστρο κινδύνου 

της επένδυσης, iRM  ένα µέτρο κινδύνου και i ο δείκτης. Το µοντέλο που 

προτείνεται εστιάζει σε µέτρα κινδύνου που βασίζονται στο downside risk και 

ειδικά στην ηµι-τυπική απόκλιση των αποδόσεων σε σχέση µε τον µέσο. Η 

downside τυπική απόκλιση ορίζεται ως προς ένα δείκτη αναφοράς Β ως εξής: 

 

ΣΒ =
2

1
(1/ ) ( )

T

tt
T R B

=
−∑ , για κάθε tR B<  

 

Ας προχωρήσουµε στην στατιστική µελέτη µας. Τα στοιχεία που 

χρησιµοποιούµε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων MSCI για 37 

επιχειρησιακούς κλάδους σε αναδυόµενες αγορές για την περίοδο ∆εκέµβριος 

’94 – ∆εκέµβριος ’99. Οι εταιρίες χωρίζονται σε επιχειρησιακούς κλάδους 

βάσει της βασικής οικονοµικής τους δραστηριότητας και σε οκτώ οικονοµικούς 

τοµείς. Οι αποδόσεις είναι µηνιαίες, σε δολάρια και υπολογίζουν τα 

κεφαλαιακά κέρδη. 

Σαν πρώτο βήµα υπολογίζεται για όλο το δείγµα, για κάθε κλάδο, η 

µέση απόδοση µέσω του µηνιαίου αριθµητικού µέσου. Για τη µέτρηση του 

κινδύνου χρησιµοποιούνται έξι µεταβλητές. Ο συστηµατικός κίνδυνος 

µετριέται µε το beta, ο συνολικός κίνδυνος µε την τυπική απόκλιση των 

αποδόσεων και ο κίνδυνος των αρνητικών αποδόσεων µε την ηµι-τυπική 

απόκλιση (σε σχέση µε τη µέση απόδοση, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και το 
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µηδέν) και το downside beta. Το downside beta είναι η ευαισθησία των 

αποδόσεων του κάθε κλάδου σε σχέση µε την αρνητική µεταβολή των 

αποδόσεων της παγκόσµιας αγοράς. 

Από τον πίνακα συσχέτισης των παραπάνω µεγεθών συµπεραίνουµε 

ότι ο συστηµατικός κίνδυνος συσχετίζεται πιο ισχυρά από κάθε άλλο κίνδυνο 

µε την απόδοση, ότι ο συνολικός κίνδυνος δεν συσχετίζεται πολύ ισχυρά µε τη 

µέση απόδοση και ότι το downside beta παρουσιάζει πολύ µικρή συσχέτιση 

µε την απόδοση. Αυτά τα αποτελέσµατα συγκρούονται µε τις παρατηρήσεις 

στο Estrada (2000) και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Για το σκοπό αυτό 

τρέχουµε την απλή γραµµική παλινδρόµηση   = + +
i 0 1 i i

MR γ γ RV u , όπου 

iMR  και iRV  η µέση απόδοση και η µεταβλητή κινδύνου αντίστοιχα. 

Παρατηρείται ετεροσκεδαστικότητα οπότε γίνεται η απαραίτητη 

διόρθωση, και παρατηρούµε ότι το beta και η ηµι-τυπική απόκλιση ως προς 

τη µέση απόδοση συσχετίζονται ισχυρά µε τη µέση απόδοση (στατιστικά 

σηµαντικές µεταβλητές), σε αντίθεση µε τα άλλα µέτρα κινδύνου. Αυτό έρχεται 

σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα του Estrada (2000), καθώς ο συστηµατικός 

κίνδυνος συσχετίζεται µε την απόδοση. Οπότε σε αντίθεση µε τα beta της 

χώρας, τα κλαδικά beta εξηγούν τις µετοχικές αποδόσεις. Επίσης, ο 

συνολικός κίνδυνος δεν συσχετίζεται ισχυρά µε τη µέση απόδοση. Εποµένως, 

ο εξατοµικευµένος κίνδυνος είναι σηµαντικός στο επίπεδο της χώρας αλλά όχι 

σε διακλαδικό επίπεδο. 

Το τελευταίο συµπέρασµα δεν είναι εντελώς µη αναµενόµενο. Στις 

αναδυόµενες αγορές, ένα σηµαντικό µέρος του κινδύνου είναι οι τοπικοί 

παράγοντες οπότε ο ατοµικός κίνδυνος αποτιµάται στις αποδόσεις της κάθε 

αγοράς. Οι κλαδικοί δείκτες, από την άλλη, υπολογίζονται συνδυάζοντας 

εταιρίες από διαφορετικές χώρες µε αποτέλεσµα ο τοπικός κίνδυνος να 

διαφοροποιείται. Τα αποτελέσµατα της µελέτης, επίσης, δείχνουν ότι η ηµι-

τυπική απόκλιση των αποδόσεων είναι ένα εύλογο µέτρο κινδύνου. 

Τρέχοντας πολλαπλές παλινδροµήσεις που συνδυάζουν  µεταβλητές 

κινδύνου βλέπουµε ότι ο συστηµατικός κίνδυνος σχετίζεται σηµαντικά µε τη 

µέση απόδοση σε αντίθεση µε τα άλλα µέτρα κινδύνου, µε εξαίρεση τον 

συνδυασµό beta και ηµιδιακύµανσης, όπου λόγω υψηλού συσχετισµού των 

δύο µεταβλητών αλληλοεξουδετερώνεται η επεξηγηµατικότητά τους.  
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Ας συνοψίσουµε τις µέχρι τώρα παρατηρήσεις µας. Αντίθετα µε τις 

αναδυόµενες αγορές σε επίπεδο χώρας, στις κλαδικές οικονοµίες στις 

αναδυόµενες αγορές παρατηρήσαµε τα εξής: Πρώτον, ο συστηµατικός 

κίνδυνος, όπως τον µετράει το beta, εξηγεί τις µετοχικές αποδόσεις. ∆εύτερον, 

ο συνολικός κίνδυνος µέσω της τυπικής απόκλισης και ο downside risk που 

µετριέται µε το downside beta δεν εξηγούν τις µετοχικές αποδόσεις. Επίσης, 

παρόµοια µε τις αναδυόµενες αγορές, στις κλαδικές οικονοµίες των 

αναπτυσσόµενων αγορών η ηµι-τυπική απόκλιση σε σχέση µε τον µέσο, που 

εκφράζει τον downside risk, εξηγεί τις µετοχικές αποδόσεις ενώ η ηµι-τυπική 

απόκλιση σε σχέση µε το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ή το µηδέν δεν εξηγούν τις 

µετοχικές αποδόσεις. 

Συγκρίνουµε τα κόστη κεφαλαίου µε βάση το beta, την ηµι-τυπική 

απόκλιση σε σχέση µε το µέσο και την τυπική απόκλιση. Εποµένως, για κάθε 

κλάδο θεωρούµε τα ακόλουθα µέτρα κινδύνου και αντίστοιχα κεφαλαιακά 

κέρδη: 

( )SR i w i SR,i SR,i  f w iRM /    CE  RR  R  RPβ β β β= = => = = +  

( )TR i w  R,i R,i  f w i wRM /          CE  RR  R  RP ( / )σ σ σ σΤ Τ= => = = +  

( )DR i w DR,i DR,i  f w i wRM , / ,      CE  RR  R  RP  ( , / , )    µ µ µ µ= Σ Σ => = = + Σ Σ  

Όπου CE είναι το κεφαλαιακό κόστος 

Από τη µελέτη µας παρατηρούµε ότι τα κεφαλαιακά κόστη που 

βασίζονται στον συστηµατικό κίνδυνο είναι σχετικά µικρά. Τα κεφαλαιακά 

κόστη που βασίζονται στον συνολικό κίνδυνο είναι υψηλότερα 6% κατά µέσο 

όρο. Το κεφαλαιακό κόστος που βασίζεται στον downside κίνδυνο είναι 

υψηλότερο από αυτό που βασίζεται στον συστηµατικό κίνδυνο του κάθε 

κλάδου και µικρότερο από αυτό που βασίζεται στον συνολικό κίνδυνο, εκτός 

από δύο κλάδους. Υπάρχουν δυο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Πρώτον, το 

κεφαλαιακό κόστος που υπολογίζεται µε τον downside risk είναι υψηλότερο  

στους κλάδους των Ποτών/Τσιγάρων και Ηλεκτρισµού/Πετρελαίου που 

παρουσιάζουν την υψηλότερη και στατιστικά σηµαντική ασυµµετρία. 

∆εύτερον, το κεφαλαιακό κόστος βάσει του downside risk είναι σηµαντικά 

µικρότερο από αυτό του συνολικού κινδύνου στους κλάδους των ∆ιαρκών 

καταναλωτικών αγαθών και Ορυχείων χρυσού που παρουσιάζουν σηµαντικά 

υψηλή θετική ασυµµετρία. 
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Εν κατακλείδι, στις αναπτυσσόµενες αγορές, η εύρεση ενός κοινώς 

αποδεκτού ορισµού του κινδύνου για την αξιολόγηση εταιριών και 

επενδυτικών σχεδίων είναι σε αρχικό στάδιο καθώς κανένα µέτρο κινδύνου 

δεν έχει γίνει αποδεκτό γενικώς. Στο άρθρο Estrada (2000), αποδείξαµε ότι η 

ηµι-τυπική απόκλιση σε σχέση µε τον µέσο εξηγεί τις µετοχικές αποδόσεις 

στις αναπτυσσόµενες αγορές. Επίσης, η ηµι-τυπική απόκλιση βασίζεται στη 

σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, µπορεί να εφαρµοστεί σε επίπεδο αγοράς 

και εταιρίας, προσαρµόζεται σε οποιονδήποτε δείκτη αναφοράς και υπολογίζει 

τον κίνδυνο των αρνητικών αποδόσεων που οι επενδυτές θέλουν να 

αποφύγουν.  

Σε αυτό το άρθρο, τα στοιχεία ενισχύουν την ηµι-τυπική απόκλιση σαν 

εύλογο µέτρο κινδύνου στις αναδυόµενες αγορές. Για την ακρίβεια, η ηµι-

τυπική απόκλιση ως προς τη µέση απόδοση για τους οικονοµικούς κλάδους 

στις αναδυόµενες αγορές, δίνει κόστη κεφαλαίου πιο εύλογα σε σχέση µε τις 

χαµηλές τιµές που υπολογίζονται µε το beta. Παρόλα αυτά, σε αντίθεση µε τις 

αναπτυσσόµενες αγορές σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο εταιρίας-κλάδου ο 

συστηµατικός κίνδυνος εξηγεί καλύτερα τις µετοχικές αποδόσεις ενώ ο 

συνολικός κίνδυνος όχι. Αυτό συµβαίνει γιατί οι δείκτες καταρτίζονται µε 

εταιρίες από διαφορετικές χώρες µε αποτέλεσµα ο κίνδυνος χώρας να 

διαφοροποιείται στο επίπεδο του κλάδου. Ο κίνδυνος ορίζεται δύσκολα για τις 

αναδυόµενες αγορές αλλά και γενικότερα. Οι εµπειρικοί προβληµατίζονται 

από τις αποδείξεις για ελλιπή επεξηγηµατικότητα του συστηµατικού κινδύνου 

και ψάχνουν για εναλλακτικά του CAPM µοντέλα. Όπως δείξαµε, ένα µοντέλο 

τύπου CAPM που χρησιµοποιεί την  ηµι-τυπική απόκλιση σαν µέτρο κινδύνου 

είναι µια απλή εναλλακτική µορφή που έχει αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση 

µε το CAPM.     
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Mean-semivariance behavior: An alternative behavioral model, Estrada 

(Feb. 2003)38 

 

Το πιο διαδεδοµένο µέτρο κινδύνου, το beta, προέρχεται από µια 

ισορροπία κατά την οποία οι επενδυτές επιλέγουν να επενδύσουν µε βάση 

τον µέσο και τη διακύµανση των αποδόσεών τους. Αυτό το κριτήριο επιλογής 

υποθέτει ότι ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου µετράται µε τη διακύµανση (ή την 

τυπική απόκλιση) των αποδόσεων,  και οι επενδυτές επιλέγουν το βέλτιστο 

χαρτοφυλάκιο µεγιστοποιώντας τη συνάρτηση χρησιµότητάς τους, η οποία 

εξαρτάται µόνο από τον µέσο και τη διακύµανση των αποδόσεων του 

χαρτοφυλακίου. Αυτό τίθεται υπό αµφισβήτηση. Η ηµιδιακύµανση των 

αποδόσεων είναι ένα µέτρο πιο λογικό καθώς σχετίζεται µε τις αρνητικές 

αποκλίσεις (όπως και ο ίδιος ο Markowitz έχει παραδεχτεί κατά τη βράβευση 

του µε το βραβείο Nobel) και υποστηρίζεται από θεωρητικής, εµπειρικής και 

πρακτικής σκοπιάς. Η ηµιδιακύµανση µπορεί, επίσης, να χρησιµοποιηθεί σαν 

ένα εναλλακτικό κριτήριο συµπεριφοράς, που µπορεί να καλείται πλαίσιο 

µέσου – ηµιδιακύµανσης, και συσχετίζεται σχεδόν τέλεια τόσο µε την 

αναµενόµενη χρησιµότητα και τη χρησιµότητα της µέσης εσωτερικής 

απόδοσης. 

    Σε αυτό το άρθρο, ακολουθούνται οι προτάσεις του Markowitz και 

αξιολογείται η δυνατότητα εφαρµογής της ηµιδιακύµανσης σαν µέτρο 

κινδύνου και του πλαισίου µέσου-ηµιδιακύµανσης (MSB) σαν κριτήριο 

συµπεριφοράς. Πιο συγκεκριµένα, ακολουθώντας τους Levy και Markowitz 

(1979),  εκτιµάται κατά πόσο η συµπεριφορά µέσου-ηµιδιακύµανσης είναι ένα 

κατά προσέγγιση σωστό κριτήριο, µε την έννοια ότι αποδίδει ένα επίπεδο 

χρησιµότητας που συσχετίζεται ισχυρά µε την αναµενόµενη χρησιµότητα του 

επενδυτή. Επίσης, παρατίθενται διάφοροι λόγοι για τους οποίους η 

ηµιδιακύµανση είναι καλύτερο µέτρο κινδύνου σε σχέση µε τη διακύµανση και 

αναλύεται περαιτέρω η σχέση ανάµεσα στη MSB και σε ένα εναλλακτικό 

κριτήριο για τη συµπεριφορά του επενδυτή, τη µεγιστοποίηση της 

αναµενόµενης εσωτερικής απόδοσης. 
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Καταρχάς θα αξιολογήσουµε τη σχέση ανάµεσα στην αναµενόµενη 

χρησιµότητα και διαφορετικές προσεγγίσεις αναµενόµενης χρησιµότητας. Τα 

στοιχεία που χρησιµοποιούνται είναι ολόκληρη η βάση δεδοµένων MSCI για 

τις αναπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες αγορές µέχρι το τέλος του 2000. Τα 

στοιχεία είναι µηνιαία και αφορούν 22 αναπτυγµένες και 28 αναπτυσσόµενες 

για διαφορετικές χρονικές περιόδους που αρχίζουν από το 1970. Οι 

συναρτήσεις χρησιµότητας είναι οι εξής: U ln(1 R), U  (1 R)α= + = + και η  

b(1 R)U  e− += − . Κατόπιν, παράγουµε τις συσχετίσεις ανάµεσα στην 

αναµενόµενη χρησιµότητα και τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις της 

αναµενόµενης χρησιµότητας βασισµένες στα πλαίσια µέσου-διακύµανσης, 

µέσου-διακύµανσης-ασυµµετρίας και µέσου-διακύµανσης-ασυµµετρίας-

κυρτότητας. Οι συσχετίσεις υπολογίζονται για όλο το δείγµα, για τις 

αναπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες αγορές. Το πλαίσιο του µέσου 

διακύµανσης φαίνεται ότι είναι µια πολύ καλή προσέγγιση της αναµενόµενης 

χρησιµότητας, και µάλιστα προσεγγίζει λίγο καλύτερα στις αναπτυγµένες 

αγορές σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες. Τα πλαίσια που συµπεριλαµβάνουν 

την ασυµµετρία και την κύρτωση χειροτερεύουν την εκτίµηση της 

αναµενόµενης χρησιµότητας σε κάποιες περιπτώσεις, καθώς φαίνεται ότι 

θεωρία του µέσου-διακύµανσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια βελτίωσης. 

Ακολούθως, ελέγχουµε τη θεωρία του µέσου-ηµιδιακύµανσης και 

παρατίθενται οι λόγοι που η ηµι-τυπική απόκλιση είναι καλύτερο µέτρο από 

την τυπική απόκλιση. 

Η downside τυπική απόκλιση ΣΒ ορίζεται ως προς ένα δείκτη αναφοράς 

Β ως εξής: 

ΌΒ = 2{ [( ),0]E Min R B−  

Όπου R η απόδοση. Όπως φαίνεται από τον ορισµό της, η ηµι-τυπική 

απόκλιση ορίζει τον κίνδυνο σαν τη µεταβλητότητα κάτω από τον δείκτη 

αναφοράς, καθώς σταθµίζει µόνο τις αρνητικές αποκλίσεις.  

Η αναµενόµενη χρησιµότητα του επενδυτή δίνεται από την παρακάτω 

σχέση 

U
MVB

Ε = (1/ )T ∑
=

T

t

tRU
1

)(                                                                    (1) 
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Ενώ η εκτιµώµενη αναµενόµενη χρησιµότητα µε βάση το µέσο-

διακύµανση δίνεται από την εξής σχέση: 

U
MVB

ΑΕ = ( ) ( ) ( )2  1/ 2  ''                                                     U Uµ σ µ+ (2) 

Η εκτιµώµενη αναµενόµενη χρησιµότητα βασισµένη στο µέσο και την 

ηµιδιακύµανση των αποδόσεων δίνεται εάν στη (2) αντικαταστήσουµε τη 

διακύµανση των αποδόσεων µε το διπλάσιο της ηµιδιακύµανσης των 

αποδόσεων και λαµβάνω την κάτωθι σχέση: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2U   1/ 2 2 ''    ''                                       3
MSB

U U U Uµ µ µ µΑΕ = + Σ = + Σ

 

 Η λογική αυτής της προσέγγισης είναι η εξής. Εάν η κατανοµή 

πιθανότητας των αποδόσεων είναι συµµετρική έχω 2 22  σΣ = . Σε αυτή την 

περίπτωση οι σχέσεις (2), (3) δίνουν την ίδια αναµενόµενη χρησιµότητα. Εάν, 

όµως, η κατανοµή χαρακτηρίζεται από ασυµµετρία ισχύει 2 22  σΣ ≠  και οι (2), 

(3) δίνουν διαφορετικές τιµές αναµενόµενης χρησιµότητας. Πιο συγκεκριµένα, 

εάν υπάρχει αρνητική ασυµµετρία ισχύει 2 22  σΣ >  και U  U
S VBΜ Β ΜΑΕ < ΑΕ , ενώ 

εάν υπάρχει θετική ασυµµετρία ισχύει 2 22  σΣ <  και U  U
S VBΜ Β ΜΑΕ > ΑΕ . 

 Με τα δεδοµένα που χρησιµοποιήσαµε για την αξιολόγηση του 

πλαισίου µέσου-διακύµανσης, κάνουµε την ίδια ανάλυση και για το πλαίσιο 

µέσου-ηµιδιακύµανσης. Παρατηρούµε ότι προσεγγιστικά η MSB είναι ένα 

σωστό κριτήριο για την αναµενόµενη χρησιµότητα του επενδυτή, αφού 

παρατηρούνται υψηλές τιµές συσχέτισης ανάµεσα στη χρησιµότητα και τη 

δική µας θεώρηση. Επίσης, η ΑΕUMSB  αποδίδει λίγο καλύτερα στις 

αναπτυγµένες αγορές σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες, κάτι που είχε 

παρατηρηθεί και µε την ΑΕUΜVB. Συγκρίνοντας, τα αποτελέσµατα για τις 

ΑΕUMSB και ΑΕUΜVB  παρατηρούµε ότι κατά µέσο όρο η προσέγγιση του 

µέσου-ηµιδιακύµανσης υπερτερεί στις αναδυόµενες αγορές και στο συνολικό 

δείγµα, ενώ είναι το ίδιο καλή µε την προσέγγιση του µέσου-διακύµανσης στις 

αναπτυγµένες αγορές. Επίσης, µε τη χρήση του J-test των Davinson-

MacKinnon (1981), ελέγχουµε κατά πόσο η ΑΕUMSB συνεισφέρει στην 

επεξηγηµατικότητα της ΑΕUΜVB και το αντίστροφο. Τα αποτελέσµατα του τεστ 

µας υποδηλώνουν ότι καµιά από τις δύο προσεγγίσεις δεν υπερτερεί της 

άλλης, εκτός από µια περίπτωση που υπερτερεί η ΑΕUMSB. Εποµένως, 
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καταλήγουµε στα εξής αποτελέσµατα: Ο επενδυτής που επιλέγει το 

χαρτοφυλάκιό του µε βάση τον µέσο-ηµιδιακύµανση στην πραγµατικότητα 

σχεδόν µεγιστοποιεί την αναµενόµενη χρησιµότητά του. Ακόµη, η προσέγγιση 

του µέσου-ηµιδιακύµανσης είναι τουλάχιστον το ίδιο καλή µε αυτή του µέσου-

διακύµανσης, κατά µέσο όρο. Τρίτον, το πλαίσιο του µέσου-ηµιδιακύµανσης 

υποστηρίζεται µε την ίδια βάση που στηρίχτηκε το πλαίσιο µέσου-

διακύµανσης από τους Levy, Markowitz (1979). 

 Τα προηγούµενα συµπεράσµατα προήλθαν από τη χρήση της 

αναµενόµενης χρησιµότητας σαν το κατάλληλο κριτήριο για τη συµπεριφορά 

των επενδυτών. Ένα εναλλακτικό κριτήριο θα µπορούσε να είναι η 

µεγιστοποίηση της αναµενόµενης εσωτερικής απόδοσης, µια στρατηγική που 

βλέπει σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και ουσιαστικά αφορά στη µεγιστοποίηση 

της γεωµετρικής µέσης απόδοσης του χαρτοφυλακίου ή διαφορετικά του 

ρυθµού ανάπτυξης. Επαναλαµβάνουµε την ίδια ανάλυση για να ελέγξουµε τη 

συσχέτιση ανάµεσα στη χρησιµότητα του µέσης εσωτερικής απόδοσης, 

πλέον, και τη χρησιµότητα στις MVB και MSB. Η χρησιµότητα πλέον είναι      

U = U(1+g) όπου g ο γεωµετρικός µέσος των R αποδόσεων. Από την 

ανάλυση παρατηρούµε το πλαίσιο µέσου-ηµιδιακύµανσης έχει καλύτερη 

απόδοση από το πλαίσιο του µέσου-διακύµανσης στις αναπτυγµένες και στις 

αναπτυσσόµενες αγορές.  

Συνεπώς, η ανάλυσή µας υποστηρίζει την ιδέα ότι ο επενδυτής που 

µεγιστοποιεί τη συνάρτηση χρησιµότητάς του, η οποία εξαρτάται από τον 

µέσο και την ηµιδιακύµανση, µεγιστοποιεί την αναµενόµενη χρησιµότητα και 

τη χρησιµότητα της αναµενόµενης εσωτερικής απόδοσης. Αυτό το 

συµπέρασµα, επιπροσθέτως µε τα πρακτικά και εµπειρικά στοιχεία που 

συζητήθηκαν ήδη, µας παρουσιάζει την τυπική απόκλιση των αρνητικών 

αποδόσεων σαν την ιδανική µεταβλητή για µια συνάρτηση χρησιµότητας µε 

δύο παραµέτρους και για ένα συµπεριφορικό µοντέλο από το οποίο µπορούν 

να προκύψουν περισσότερες παρατηρήσεις. Εποµένως, αυτό το άρθρο 

συµφωνεί µε την άποψη του Markowitz ότι η ηµι-τυπική απόκλιση φαίνεται πιο 

εύλογο µέτρο κινδύνου σε σχέση µε τη διακύµανση. 

Ένα αναµενόµενο ερώτηµα είναι το εξής: Εάν το πλαίσιο µέσου-

ηµιδιακύµανσης είναι το σωστό συµπεριφορικό µοντέλο, τότε σε αυτό το 
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πλαίσιο ποιο είναι το κατάλληλο µέτρο κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου 

σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο; Με άλλα λόγια, ποιο είναι το ανάλογο 

του  beta στο πλαίσιο του downside κινδύνου; Έχει αποδειχτεί ότι το 

downside beta µπορεί να οριστεί και να ενσωµατωθεί σε ένα 

µονοπαραγοντικό µοντέλο, παρόµοιο του CAPM, που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή απαιτούµενων αποδόσεων, εξηγώντας 

µάλιστα καλύτερα τις µετοχικές αποδόσεις.  

 

Mean-Semivariance behavior (II) – The D-CAPM, Javier Estrada (Feb. 

2003)39 

 

Σε αυτό το άρθρο, προτείνεται ένα εναλλακτικό µέτρο για 

διαφοροποιηµένους επενδυτές, το downside beta, και ένα εναλλακτικό 

µοντέλο αποτίµησης, το downside-CAPM. Επίσης, παρουσιάζονται εµπειρικές 

αποδείξεις από µεµονωµένα και ανάµεικτα δείγµατα αναπτυγµένων και 

αναπτυσσόµενων αγορών, οι οποίες υποστηρίζουν τον downside beta σε 

σχέση µε το απλό beta, και, συνεπώς, το D-CAPM σε σχέση µε το CAPM.  

Οι εµπειρικές αποδείξεις που χρησιµοποιούνται σε αυτό το άρθρο 

βασίζονται σε ολόκληρη τη βάση δεδοµένων MSCI για αναπτυγµένες και 

αναπτυσσόµενες αγορές και ξεκάθαρα υποστηρίζουν το downside beta και το 

D-CAPM αντί του beta και του CAPM αντιστοίχως. 

Στο εναλλακτικό πλαίσιο του µέσου-ηµιδιακύµανσης, η χρησιµότητα 

του επενδυτή δίνεται από τη συνάρτηση 2

p pU U( , )µ= Σ όπου 2

pΣ υποδεικνύει 

τη διακύµανση των αρνητικών αποδόσεων (ή ηµιδιακύµανση) του 

χαρτοφυλακίου του επενδυτή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κίνδυνος του 

περιουσιακού στοιχείου i υπολογίζεται από την τυπική απόκλιση των 

αρνητικών αποδόσεων του.  

Όi = 2]}0),[{ µ−RiMinE  

Επίσης, η συνεισφορά του  περιουσιακού στοιχείου i στον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου υπολογίζεται από τη συνδιακύµανση των αρνητικών 

αποδόσεων σε σχέση µε τον µέσο του περιουσιακού στοιχείου και του 

χαρτοφυλακίου (ηµισυνδιακύµανση ή ΣiM ).  
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{ [( –  ),0] [( –  ),0]}
iM i i M M
Ό E Min R Min Rµ µ=  

Η ηµισυνδιακύµανση δεν έχει όρια και εξαρτάται από τη µονάδα 

µέτρησης, αλλά µπορεί να τυποποιηθεί διαιρώντας την µε το γινόµενο των 

τετραγωνικών ριζών των ηµιδιακυµάνσεων των αποδόσεων του αγοραίου 

χαρτοφυλακίου και του περιουσιακού στοιχείου i.  

iMΈ = 
2 2

{ [( ),0] [( ),0]}

{ [ ),0] { [( ),0] }

i i M M

i i M M

E Min R Min R

E Min R E Min R

µ µ

µ µ

− −

− −
 

Εναλλακτικά, η ηµισυνδιακύµανση µπορεί να διαιρεθεί µε την 

ηµιδιακύµανση των αποδόσεων της αγοράς και λαµβάνουµε το downside 

beta του περιουσιακού στοιχείου i. 

β D

i
= 

2

{ [( ),0] [( ),0]}

{ {( ),0] }

i i M

M

E Min R Min R

Min R

µ µ
µ

Μ

Μ

− −
Ε −

 

Το downside beta µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί του beta στο CAPM, 

δίνοντάς µας το D-CAPM, αποτελώντας το κατάλληλο µέτρο συστηµατικού 

κινδύνου στο πλαίσιο του downside risk 

i fE(R ) R MRP*= + β D

i
 

Ας προχωρήσουµε στην στατιστική ανάλυση, η οποία θα στηρίξει τις 

υποθέσεις µας για υπεροχή του downside beta και του D-CAPM. Το άρθρο 

βασίζεται σε στοιχεία της βάσης δεδοµένων Morgan Stanley Capital Indices 

(MSCI) για 23 αναπτυγµένες και 27 αναπτυσσόµενες αγορές που ήταν 

διαθέσιµα το 2001. Τα στοιχεία είναι µηνιαία και αρχίζουν από τον Ιανουάριο 

του 1988.  

Σαν πρώτο βήµα, πρέπει να βρεθεί ένα µέτρο που να αποτυπώνει τη 

µέση απόδοση της κάθε αγοράς και άλλο ένα για τον κίνδυνο. Οι µέσες 

αποδόσεις υπολογίζονται µε τη µέση µηνιαία αριθµητική απόδοση. Ο 

κίνδυνος υπολογίζεται µε τέσσερα µέτρα. Την τυπική απόκλιση και το beta, 

που βασίζονται στο πλαίσιο του µέσου-διακύµανσης, και την ηµι-τυπική 

απόκλιση και το downside beta, που βασίζονται στο πλαίσιο του µέσου-

ηµιδιακύµανσης. Από τον πίνακα συσχετίσεων, συµπεραίνουµε ότι τα µέτρα 

του κινδύνου της αρνητικής µεταβλητότητας αποδίδουν καλύτερα από τα 

τυπικά µέτρα, και ειδικά το downside beta υπερτερεί όλων. Να σηµειωθεί ότι 

χρησιµοποιείται το πλήρες δείγµα αναπτυσσόµενων και αναπτυγµένων 

αγορών από κοινού. 
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Για λεπτοµερέστερα αποτελέσµατα για τη σχέση ανάµεσα στην 

απόδοση και τον κίνδυνο χρησιµοποιούµε την απλή γραµµική παλινδρόµηση, 

την   = + +
i 0 1 i i

ΜR γ γ RV u  ( iRΜ  η µέση απόδοση και iRV  η µεταβλητή του 

κινδύνου). Στην αρχική εκτίµηση παρατηρείται ετεροσκεδαστικότητα. 

Ακολουθεί διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας µε White µέθοδο. 

Παρατηρούµε ότι όλοι οι παράγοντες κινδύνου είναι στατιστικά σηµαντικοί 

αλλά διαφέρουν ως προς την επεξηγηµατικότητα. Τα µέτρα του downside risk 

υπερέχουν των άλλων και το downside beta έχει τη µεγαλύτερη 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων (47%). Τρέχοντας παλινδροµήσεις των 

µέτρων κινδύνων  από κοινού συµπεραίνουµε ότι το downside beta βγαίνει 

στατιστικά σηµαντικό σε αντίθεση µε όλα τα άλλα. Εποµένως, το 

προτεινόµενο εδώ µέτρο κινδύνου downside beta είναι καλύτερο από το 

beta σε όρους επεξηγηµατικής δύναµης. 

Κατόπιν, χωρίζουµε το δείγµα σε δύο υπο-δείγµατα, το ένα είναι οι 

αναπτυγµένες αγορές και το άλλο οι αναπτυσσόµενες, και εκτιµούµε ξανά την 

επεξηγηµατικότητα των τεσσάρων µέτρων κινδύνου στις µέσες αποδόσεις. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το πλαίσιο του downside risk αποδίδει καλύτερα στις 

ασύµµετρες κατανοµές αποδόσεων, ενώ στις συµµετρικές η διακύµανση και η 

ηµιδιακύµανση δίνουν την ίδια πληροφορία. Οι αναπτυσσόµενες 

αποδεικνύεται, βάσει µετρήσεων, ότι παρουσιάζουν ασύµµετρες αποδόσεις 

και, συνεπώς, αναµένεται τα µέτρα του downside risk να αποδίδουν καλύτερα 

σε αυτές.  

Τα αποτελέσµατα των απλών γραµµικών παλινδροµήσεων δείχνουν 

ότι όλα τα µέτρα κινδύνου αποδίδουν καλύτερα στις αναπτυσσόµενες 

(στατιστική σηµαντικότητα και επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων). Πάλι το 

downside beta αποδεικνύεται καλύτερο όλων. Στις πολλαπλές 

παλινδροµήσεις, στο δείγµα των αναπτυγµένων αγορών όλες οι µεταβλητές 

κινδύνου είναι στατιστικά µη σηµαντικές, ενώ στο δείγµα των αναδυόµενων το 

downside beta είναι το µοναδικό στατιστικά σηµαντικό µέτρο κινδύνου. 

Για να ενισχύσουµε τη στιβαρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 

µας, χωρίζουµε το πλήρες δείγµα σε τρία χαρτοφυλάκια µε κριτήριο το beta 

και υπολογίζουµε τη διαφορά στην απόδοση ανάµεσα στο πιο επικίνδυνο και 

το πιο συντηρητικό χαρτοφυλάκιο. Το ίδιο κάνουµε µε κριτήριο κατάταξης το 
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downside beta. Κατόπιν, ακολουθούµε την ίδια διαδικασία για το δείγµα των 

αναπτυγµένων αγορών και των αναπτυσσόµενων. 

Από τα αποτελέσµατα του πλήρους δείγµατος, παρατηρούµε ότι δεν 

υπάρχει σηµαντική διαφορά στα betas των δύο χαρτοφυλακίων, παρά τη 

διαφορά στα downside betas. Όσον αφορά στις αποδόσεις, οι διαφορές 

αυτών που βασίζονται στο downside beta είναι µεγαλύτερες από αυτές του 

beta, που σηµαίνει ότι οι µέσες αποδόσεις είναι πιο ευαίσθητες σε µεταβολές 

του downside beta σε σχέση µε το beta. Στο δείγµα των αναπτυγµένων 

αγορών, παρατηρείται, αν και σε µικρότερο βαθµό, ότι η µέση απόδοση που 

στηρίζεται στο downside beta είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη που 

στηρίζεται στο beta. Τέλος, στο δείγµα των αναδυόµενων αγορών, το 

downside beta υπερέχει ξεκάθαρα. Οι αποδόσεις που βασίζονται στο 

downside beta είναι 700 bps ανά έτος µεγαλύτερες από αυτές του beta και 

συµπεραίνουµε ότι οι µέσες αποδόσεις είναι 30% πιο ευαίσθητες σε 

µεταβολές του downside beta σε σχέση µε ίσες µεταβολές του beta. 

Ανακεφαλαιώνουµε τα συµπεράσµατα της µελέτης µας. Τα µέτρα του 

downside risk αποδίδουν καλύτερα από τα τυπικά µέτρα κινδύνου στην 

εξήγηση των αποδόσεων. Ειδικά, το downside beta εξηγεί καλύτερα τις 

αποδόσεις, είναι το µόνο στατιστικά σηµαντικό µέτρο όταν 

συµπεριλαµβάνουµε όλες τις µεταβλητές κινδύνου και οι µέσες αποδόσεις 

είναι πιο ευαίσθητες στις µεταβολές του. 

Στη µελέτη των δύο υπο-δειγµάτων συµπεραίνουµε ότι, στο δείγµα των 

DMs καµία µεταβλητή κινδύνου δεν είναι στατιστικά σηµαντική, ενώ στις ΕMs 

είναι και οι τέσσερις. Ακόµη, το downside beta πάλι έχει την καλύτερη 

επεξηγηµατικότητα και είναι το µοναδικό στατιστικά σηµαντικό µέτρο όταν 

παίρνουµε τις από κοινού παλινδροµήσεις. Τέλος, κι εδώ οι µέσες αποδόσεις 

είναι πιο ευαίσθητες στη µεταβολή του downside beta, παρά του κοινού beta. 

Υπολογίσαµε τις απαιτούµενες αποδόσεις ανά αγορά βάσει του CAPM 

και του D-CAPM και έχουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Πρώτον, το µέσο 

beta είναι σχεδόν το ίδιο στις DMs και τις ΕMs, ενώ το µέσο downside beta 

είναι 30% µεγαλύτερο στις αναπτυσσόµενες. ∆εύτερον, η µέση απόδοση στις 

αναπτυσσόµενες είναι µεγαλύτερη από αυτή των αναπτυγµένων βάσει του D-

CAPM, ενώ βάσει του CAPM είναι σχεδόν ίδιες. Οπότε το D-CAPM εξηγεί 
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καλύτερα τον κίνδυνο. Τρίτον, η διαφορά στην απαιτούµενη απόδοση  που 

υπολογίζεται από το CAPM και το D-CAPM για τις αναπτυγµένες χώρες είναι 

ελάχιστη, ενώ η αντίστοιχη για τοις αναπτυσσόµενες είναι σηµαντική. Αυτό το 

περιµέναµε, καθώς οι κατανοµές των αποδόσεων στις αναπτυσσόµενες 

αγορές παρουσιάζουν αρκετά µεγάλη ασυµµετρία. 

Εποµένως, βάσει της µελέτης που προηγήθηκε απαντούµε στο 

ερώτηµα γιατί υπερέχει το downside beta έναντι του κλασικού beta. 

Συγκεκριµένα, οι επενδυτές φοβούνται µόνο την αρνητική µεταβλητότητα, 

καθώς αποφεύγουν επενδύσεις µε συχνές αρνητικές αποκλίσεις από το µέσο 

και όχι θετικές. ∆εύτερον, η αποστροφή στον αρνητικό κίνδυνο σχετίζεται µε 

τη θεωρία της χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

χρησιµότητα του επενδυτή καθορίζεται από το προφίλ του και όχι τον πλούτο 

του. Τέλος, η υπεροχή του downside beta σχετίζεται µε το φαινόµενο της 

µόλυνσης στις χρηµατοοικονοµικές αγορές, καθώς οι αγορές επηρεάζονται 

πιο εύκολα προς τα κάτω παρά προς τα πάνω, όπως έχουν δείξει τα 

γεγονότα. 

Εν κατακλείδι, σε αυτό το άρθρο, δηµιουργήθηκε ένα θεωρητικό 

υπόβαθρο παρόµοιο µε το πλαίσιο του µέσου-διακύµανσης, αυτό του µέσου-

ηµιδιακύµανσης που µας οδήγησε στο downside beta και το D-CAPM. Τα 

εµπειρικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι τα µέτρα του downside risk υπερτερούν 

των τυπικών µέτρων κινδύνου και ειδικότερα το downside beta που εξηγεί 

πάνω από 50% της µεταβλητότητας των αποδόσεων. Επιπλέον, οι µέσες 

αποδόσεις σε όλα τα δείγµατα που µελετήθηκαν είναι πιο ευαίσθητες στις 

µεταβολές του downside beta παρά του beta. Ακόµη, αντίθετα µε το CAPM, το 

D-CAPM παράγει µεγαλύτερες µέσες αποδόσεις για τις ΕMs σε σχέση µε τις 

αναπτυγµένες. Αυτές οι διαφορές δεν µπορούν να αγνοηθούν, καθώς µπορεί 

να επηρεάσουν τη πραγµατοποίηση ή µη ενός επενδυτικού σχεδίου. Τέλος, το 

D-CAPM πλεονεκτεί έναντι των πολυπαραγοντικών µοντέλων (Fama-French) 

καθώς εφαρµόζεται το ίδιο εύκολα µε το CAPM. Εποµένως, το άρθρο 

αµφισβητεί το τυπικό πλαίσιο του µέσου-διακύµανσης, το CAPM και το beta 

και προτείνει την αντικατάστασή του µε ένα εναλλακτικό πλαίσιο βασισµένο 

στο µέσο και την ηµιδιακύµανση, το D-CAPM και το downside beta. Τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν υποστηρίζουν την πρόταση. 
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The cost of equity of internet stocks: a downside risk approach, Estrada 

(Feb. 2003)40  

 

Το beta αµφισβητείται χρόνια ως µέτρο κινδύνου. Αν και στην πράξη το 

CAPM χρησιµοποιείται ευρύτατα, αναζητούνται εναλλακτικά µέτρα καθώς τα 

προβλήµατά του είναι γνωστά. Μια εναλλακτική είναι η ηµι-τυπική απόκλιση, 

γνωστό και εύλογο µέτρο downside κινδύνου. Βασιζόµενο στο ότι υπάρχουν 

ήδη στοιχεία για την επεξηγηµατικότητα της ηµι-τυπικής απόκλισης σε 

αναπτυσσόµενες αγορές και σε κλάδους αναδυόµενων αγορών, αυτό το 

άρθρο παρουσιάζει στοιχεία για τη χρησιµότητά της στις αποδόσεις των 

µετοχών διαδικτυακών εταιριών.    

Τα τελευταία χρόνια έχουν ειπωθεί διάφορα, ανεπίσηµα, για την 

αποτίµηση των εταιριών internet και έχουν προταθεί αρκετές µέθοδοι, όπως η 

κεφαλαιοποίηση ανά επισκέπτη, οι οποίες γρήγορα εγκαταλείφθηκαν. 

Εποµένως, επιστρέψαµε στη κλασική µέθοδο των προεξοφληµένων 

αναµενόµενων χρηµατοροών, η οποία χρειάζεται τις αναµενόµενες 

χρηµατοροές και το προεξοφλητικό επιτόκιο. Το επιτόκιο αυτό είναι το 

κεφαλαιακό κόστος της εταιρίας, και ειδικά για τις διαδικτυακές εταιρίες το 

κόστος της µετοχής αφού χρηµατοδοτούνται εξολοκλήρου µε µετοχές και 

συνήθως εκτιµάται µε το CAPM. 

Το άρθρο αυτό, εστιάζει στην ηµι-τυπική απόκλιση σαν καθοριστικό 

παράγοντα της απαιτούµενης απόδοσης των διαδικτυακών µετοχών. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι αναδυόµενες αγορές και οι µετοχές εταιριών διαδικτύου έχουν 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά όπως η σύντοµη ιστορία, µεγάλη µεταβλητότητα, 

χαµηλή συσχέτιση µε την αγορά, ασύµµετρες κατανοµές αποδόσεων. Ήδη ο 

Estrada (2000b) έχει προτείνει την ηµι-τυπική απόκλιση των αποδόσεων σαν 

µέτρο κινδύνου και έχει αποδείξει ότι εξηγεί καλύτερα τις αποδόσεις στις 

αναδυόµενες αγορές και στους κλάδους των αναδυόµενων αγορών.  

Η downside τυπική απόκλιση ορίζεται ως προς ένα δείκτη αναφοράς Β 

ως εξής: 

( ) /

1 [ /  ( – ) ]T

t=∑ = ∑ 2 1 2

Β t
1 Τ R B , για κάθε tR <B . Από τον τύπο 

αντιλαµβανόµαστε ότι δίνει θετικά βάρη στις αποκλίσεις µόνο κάτω από τον 

                                                 
 



∆ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Ανάλυση της σχέσης µέσης απόδοσης και βήτα 
κάνοντας χρήση της ηµιδιακύµανσης» 

 

 

73

δείκτη αναφοράς, εποµένως αυξάνει µε τις αρνητικές αποκλίσεις αλλά δεν 

επηρεάζεται από τις θετικές. Η προσέγγιση του downside κινδύνου 

υποστηρίζεται και για πρακτικούς λόγους. Καταρχάς, οι επενδυτές αντιπαθούν 

µόνο την αρνητική µεταβλητότητα και όχι γενικά τη µεταβλητότητα. Επίσης, η 

ηµι-τυπική απόκλιση είναι ένα αντικειµενικό µέτρο που µπορεί να εφαρµοστεί 

σε επίπεδο αγοράς, εταιρίας και επενδυτικού σχεδίου. Ακόµη, το µέτρο αυτό 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα απλό µοντέλο αποτίµησης, όπως θα 

δείξουµε ακολούθως και τέλος, συσχετίζεται µε τις µέσες αποδόσεις. Η 

χρησιµότητα της ηµι-τυπικής απόκλισης συνδέεται µε την ύπαρξη 

ασύµµετρων κατανοµών αποδόσεων. Εάν οι κατανοµές ήταν συµµετρικές 

τότε οι ουρές τους θα έδιναν την ίδια πληροφορία, η διακύµανση θα ήταν 

διπλάσια από την ηµιδιακύµανση και το πλαίσιο του downside risk θα έχανε 

τη γοητεία του. Όµως, υπάρχουν άφθονα στοιχεία για το ότι οι κατανοµές των 

ηµερήσιων αποδόσεων σε πολλές αγορές δεν είναι καθόλου συµµετρικές. 

 Θεωρούµε ότι η απαιτούµενη απόδοση έχει δύο συστατικά, το επιτόκιο 

χωρίς κίνδυνο και ένα ασφάλιστρο κινδύνου. Το πρώτο είναι η αποζηµίωση 

για την αναµενόµενη απώλεια της αγοραστική δύναµης σε ένα περιουσιακό 

στοιχείο χωρίς κίνδυνο και το δεύτερο αποζηµίωση για τον επιπλέον κίνδυνο 

που αναλαµβάνουµε. Το ασφάλιστρο κινδύνου µπορεί να διαιρεθεί σε δύο 

τµήµατα, ένα για την αγορά σαν σύνολο και ένα για κάθε ξεχωριστή 

επιχείρηση. Γενικά,  ( )( )= +
M

i f i
CE R RP RM όπου 

i
CE  η απαιτούµενη 

απόδοση, fR  το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, MRP  είναι το ασφάλιστρο κινδύνου 

της επένδυσης, iRM  ένα µέτρο κινδύνου και i οι εταιρίες. Θεωρώ τρία µέτρα 

κινδύνου. Την τυπική απόκλιση που µετρά τον συνολικό κίνδυνο, την ηµι-

τυπική απόκλιση ως προς τον µέσο για τον κίνδυνο των αρνητικών 

αποδόσεων, τα οποία θα συγκριθούν µε το beta που µετρά τον συστηµατικό 

κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ µέτρα κινδύνου βασισµένα στην 

αναλογία των τριών µεταβλητών κινδύνου για κάθε εταιρία προς το ίδιο µέτρο 

για την αγορά. Εποµένως, για κάθε εταιρία θεωρούµε τα ακόλουθα µέτρα 

κινδύνου και αντίστοιχα κεφαλαιακά κόστη: 

SR i i SR,i  f iRM /    CE  R  (RP )β β β βΜ Μ= = => = +  

TR i  R,i  f iRM /          CE  R  (RP ) ( / )σ σ σ σΜ Τ Μ Μ= => = +  
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DR i DR,i f iRM , / ,      CE  R  (RP ) ( , / , )    µ µ µ µΜ Μ Μ= Σ Σ => = + Σ Σ  

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στο άρθρο είναι µηνιαίες αποδόσεις 

για 215 διαδικτυακές εταιρίες από τον Ιανουάριο/1995 έως τον 

∆εκέµβριο/2000. Οι αγοραίες αποδόσεις είναι αυτές του δείκτη S&P 500. Για 

να ελέγξουµε τη συνέπεια των αποτελεσµάτων για µεµονωµένες εταιρίες, 

δηµιουργούµε 43 χαρτοφυλάκια των 5 εταιριών. Ακόµη, λόγω της αφύσικα 

υψηλής πτώσης των τιµών των µετοχών internet κατά τους τελευταίους εννέα 

µήνες του 2000, λαµβάνουµε δύο δείγµατα, Ιαν/95 – ∆εκ/00 και Ιαν/95 – 

Φεβ/2000. Παρατηρούµε ότι οι µέσες αποδόσεις εταιριών και χαρτοφυλακίων 

διαφέρουν πολύ ανάµεσα στις δύο περιόδους, σε αντίθεση µε τις µεταβλητές 

κινδύνου. Επίσης, οι κατανοµές των αποδόσεων, ακόµα και σε µηνιαία 

συχνότητα, δείχνουν σηµαντικές αποκλίσεις από την κανονικότητα και 

ειδικότερα δείχνουν ασυµµετρία. Το πρώτο βήµα της ανάλυσης περιλαµβάνει 

τον υπολογισµό, για όλη την περίοδο του δείγµατος για κάθε εταιρία, ενός 

δείκτη που συνοψίζει την απόδοση της κάθε εταιρίας (αριθµητικές µέσες 

µηνιαίες αποδόσεις)  και ενός που συνοψίζει τον κίνδυνο όπως περιγράφηκε 

ήδη. Ακολουθεί η ανάλυση παλινδρόµησης για τη διερεύνηση της σχέσης 

απόδοσης και κινδύνου.  

Τρέχουµε την απλή γραµµική παλινδρόµηση   = + +
i 0 1 i i

MR γ γ RV u , 

όπου iMR  και iRV  η µέση απόδοση και η µεταβλητή κινδύνου αντίστοιχα. Σε 

επίπεδο εταιρίας και οι τρεις µεταβλητές κινδύνου είναι στατιστικά σηµαντικές 

και στις δύο δειγµατικές περιόδους, αλλά στη µικρότερη περίοδο έχει µεγάλη 

επεξηγηµατική δύναµη η ηµι-τυπική απόκλιση. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίων, 

στη σύντοµη χρονική περίοδο, και οι τρεις µεταβλητές κινδύνου είναι 

σηµαντικές όταν µελετώνται µεµονωµένα, µόνο η ηµι-τυπική απόκλιση 

σχετίζεται σηµαντικά µε τη µέση απόδοση στη µεγαλύτερη χρονική περίοδο 

και έχει και τη µεγαλύτερη επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων, ενώ όταν ηµι-

τυπική απόκλιση και beta µελετώνται από κοινού µόνο η πρώτη είναι 

στατιστικά σηµαντική. Συνεπώς, τα στοιχεία δείχνουν ότι το µέτρο του 

downside risk είναι τουλάχιστον το ίδιο καλό µε το beta όσον αφορά τον 

κίνδυνο των διαδικτυακών µετοχών. 

 Θεωρώντας ότι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 5,11% και το 

ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς 5,5% υπολογίζουµε τις απαιτούµενες 
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αποδόσεις µε κάθε ένα µέτρο κινδύνου και τις συγκρίνουµε. Επίσης, 

υπολογίζουµε το κεφαλαιακό κόστος και για κάποιες επιλεγµένες εταιρίες. 

Παρατηρούµε τα εξής ενδιαφέροντα: για την ίδια µεταβλητή κινδύνου, και στις 

δύο χρονικές περιόδους, τα εκτιµηµένα κόστη κεφαλαίου είναι παρόµοια, 

αφού οι τιµές των µέτρων κινδύνου είναι αρκετά σταθερές. Για µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο, τα κεφαλαιακά κόστη διαφέρουν σηµαντικά 

για διαφορετικά µέτρα κινδύνου, µε τις απαιτούµενες αποδόσεις βάσει του 

συνολικού κινδύνου να είναι πολύ υψηλότερες από αυτές βάσει του 

συστηµατικού ή του κινδύνου των αρνητικών αποδόσεων. Αυτές οι διαφορές 

δεν µπορούν να αγνοηθούν καθώς κρίνουν την αποδοχή ή όχι µιας 

επένδυσης. Τα εµπειρικά στοιχεία υποστηρίζουν περισσότερο την ηµι-τυπική 

απόκλιση σαν µέτρο κινδύνου των αποδόσεων του µετοχών των 

διαδικτυακών εταιριών. 

Συµπερασµατικά, η ηµι-τυπική απόκλιση είναι ένα εύλογο µέτρο 

κινδύνου, καθώς υπολογίζει την αρνητική µεταβλητότητα που οι επενδυτές 

θέλουν να αποφύγουν ενώ δεν υπολογίζει καθόλου τη θετική µεταβλητότητα. 

Επίσης, εξηγεί καλύτερα, σε σχέση µε το beta, τις αποδόσεις των µετοχών 

εταιριών internet και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα µοντέλο για την 

εκτίµηση προεξοφλητικών επιτοκίων. Ακόµη, τα εµπειρικά δεδοµένα 

υποδεικνύουν ότι η ηµι-τυπική απόκλιση εξηγεί τις αποδόσεις εκεί που το beta 

αποτυγχάνει (αναδυόµενες αγορές) αλλά και εκεί που επιτυγχάνει (κλάδοι στις 

αναδυόµενες αγορές). Σε αυτό το άρθρο, υπάρχει ισχυρή υποστήριξη της ηµι-

τυπικής απόκλισης έναντι του beta ως µέτρου κινδύνου για τις διαδικτυακές 

εταιρίες. Όπως, ήδη αναφέρθηκε, οι αριθµητικές διαφορές στα κεφαλαιακά 

κόστη ανάλογα µε τη µεταβλητή κινδύνου είναι ουσιώδεις και δεν µπορούν να 

παραβλεφθούν στην πράξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για λόγους 

αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και αποτίµησης εταιριών. Συνεπώς, όταν 

πρόκειται για αξιολόγηση σχεδίων σχετικά µε εταιρίες διαδικτύου, για τον 

υπολογισµό του προεξοφλητικού επιτοκίου ενδείκνυται η χρήση της ηµι-

τυπικής απόκλισης. 
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Empirical tests of the mean-semivariance CAPM, Post & Van Vliet 

(2005)41 

 

 Η µελέτη των Post και Van Vliet (2005) παρέχει µια εµπειρική σύγκριση 

ανάµεσα στο CAPM που βασίζεται στο µέσο-διακύµανση (ΜV-CAPM) και στο 

CAPM που βασίζεται στο µέσο-ηµιδιακύµανση (MS-CAPM) και έχει τρία 

χαρακτηριστικά. Πρώτον, δίνεται ιδιαίτερη σηµασία ώστε τα αποτελέσµατα να 

έχουν κάποια οικονοµική σηµασία. ∆εύτερον, τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιήθηκαν είναι σχεδιασµένα για την ανάλυση του downside risk. 

Συγκεκριµένα, όταν αναλύονται οι επενδυτικές προτιµήσεις και ο κίνδυνος, 

είναι σηµαντικό να συµπεριλαµβάνονται περίοδοι µε υψηλούς επενδυτικούς 

κινδύνους και επενδυτές ευαίσθητους στον κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό 

χρησιµοποιείται δείγµα µηνιαίων αποδόσεων για την περίοδο 1926-2002, 

περίοδος που περιλαµβάνει περιόδους όπου οι αγορές παρουσίαζαν ύφεση. 

Τρίτο, χρησιµοποιούνται έλεγχοι δεσµευµένοι και χωρίς δέσµευση.  

 Το δείγµα αποτελείται από µετοχές που διαπραγµατεύονται στους 

δείκτες NYSE, AMEX και NASDAQ, είναι εγχώριας προέλευσης (Η.Π.Α.), 

έχουν στοιχεία για τουλάχιστον 60 µήνες και γνωστή κεφαλαιοποίηση. 

Επίσης, χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους 1931-1966 και 1967-2002 και δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στον σχηµατισµό των χαρτοφυλακίων µε βάση τα ιστορικά 

betas. 

  Από αυτή τους τη µελέτη συµπέραναν ότι το CAPM που βασίζεται στο 

πλαίσιο µέσου-ηµιδιακύµανσης αποδίδει καλύτερα σε σχέση µε το CAPM που 

στηρίζεται στο µέσο-διακύµανση όσον αφορά την επεξηγηµατικότητα των 

αναµενόµενων αποδόσεων στην αµερικανική αγορά µετοχών που εξέτασαν. 

Όταν το κλασικό beta αντικαθίσταται από το downside beta η σχέση κινδύνου-

απόδοσης βελτιώνεται αισθητά. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δύσκολων 

συγκυριών στην οικονοµία, όπου τα ασφάλιστρα κινδύνου των µετοχών είναι 

υψηλά, αποδεικνύεται µια σχεδόν τέλεια σχέση ανάµεσα στον κίνδυνο των 

αρνητικών αποκλίσεων από τον µέσο και τις αναµενόµενες αποδόσεις 

Επίσης, συµπέραναν ότι η επεξηγηµατική δύναµη του downside beta 

παραµένει και µετά από έλεγχο που έγινε για επιδράσεις µεγέθους εταιρίας 
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και επιδράσεων της χρονικής συγκυρίας. Αυτά τα αποτελέσµατα αντανακλούν 

τη θετική ασυµµετρία των κατανοµών αποδόσεων των κοινών µετοχών και 

την κύρτωση που τις χαρακτηρίζει σε άσχηµες φάσεις της οικονοµίας, µε 

υψηλές µερισµατικές αποδόσεις. Όταν η οικονοµία γενικά πάει καλά, οι 

αποδόσεις των κοινών µετοχών χαρακτηρίζονται από χαµηλή αρνητική 

ασυµµετρία και χαµηλή κύρτωση µε αποτέλεσµα η επεξηγηµατικότητα του 

MS-CAPM να µην είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή του κλασικού CAPM. 

 Η µελέτη των Post και Van Vliet δείχνει ότι οι µετοχές µε χαµηλούς 

συντελεστές βήτα είναι υποτιµηµένες και οι µετοχές µε υψηλούς συντελεστές 

βήτα είναι υπερτιµηµένες µε το MV-CAPM. Επίσης, τα downside betas 

παρουσιάζουν υψηλότερες τιµές από τα κανονικά betas για χαρτοφυλάκια µε 

χαµηλούς συντελεστές βήτα, ενώ παρουσιάζουν χαµηλότερες τιµές από τα 

κανονικά betas για χαρτοφυλάκια µε υψηλούς συντελεστές βήτα.  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι µετοχικές αποδόσεις 

καθορίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό από τα downside betas σε σχέση µε τα 

κοινά betas. Παρόλα αυτά, τα downside betas και τα απλά betas έχουν υψηλή 

συσχέτιση µεταξύ τους. Για να απαλειφθεί αυτή η επίδραση από τα 

αποτελέσµατα της µελέτης, γίνεται νέα ταξινόµηση των χαρτοφυλακίων µε τη 

χρήση και των downside betas πλέον. Τα αποτελέσµατα κατόπιν της νέας 

ταξινόµησης ενισχύουν το συµπέρασµα ότι τα downside betas σχετίζονται πιο 

πολύ µε τις αναµενόµενες αποδόσεις σε σχέση µε τα απλά betas. Προφανώς, 

η θετική σχέση ανάµεσα στα απλά betas και τις αναµενόµενες µετοχικές 

αποδόσεις υπάρχει λόγω της πολύ υψηλής συσχέτισης των συντελεστών 

βήτα µε τα downside βήτα. ∆ιαχωρίζοντας την επίδραση των δύο ειδών 

συντελεστών βήτα, αποδεικνύεται ότι το downside beta καθοδηγεί τις µέσες 

αποδόσεις. 
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Mean-Semivariance Efficient Frontier: A downside Risk Model for 

Portfolio Selection, Ballestero (2005)42 

  

Με αυτό το άρθρο του ο Ballestero, ερευνά ένα µοντέλο στοχαστικού 

προγραµµατισµού στο οποίο η ηµιδιακύµανση του χαρτοφυλακίου είναι η 

συνάρτηση προς ελαχιστοποίηση, κάτω από κάποιους περιορισµούς και 

οδηγεί το αποτελεσµατικό σύνορο µε βάση το µέσο-ηµιδιακύµανση. Το 

προτεινόµενο µοντέλο βασίζεται στη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων και την 

σχέση του Sharpe για το beta που συνδέει κάθε αξιόγραφο µε την αγορά. 

Η ηµιδιακύµανση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι κατάλληλο µέτρο 

κινδύνου όταν ο επενδυτής εκλαµβάνει σαν κίνδυνο την πιθανότητα 

αρνητικών αποδόσεων κάτω από τον µέσο και όχι τη διασπορά των 

αποδόσεων µακριά από τη µέση απόδοση της αγοράς. Η ηµιδιακύµανση 

ορίζεται σαν το σταθµικό άθροισµα των τετραγωνικών αποκλίσεων από τον 

µέσο αποδεχόµενη ότι οι επενδυτές ενδιαφέρονται µόνο για τις χαµηλές 

αποδόσεις. 

Η συνεισφορά αυτού του  άρθρου στη στοχαστική χρηµατοοικονοµική 

είναι η πρόταση ενός εφαρµοσµένου αλλά θεωρητικά υποστηριγµένου 

µοντέλου για την ελαχιστοποίηση της ηµιδιακύµανσης του χαρτοφυλακίου 

κάτω από τον µέσο. Με αυτό δηµιουργείται ένα νέο σύνολο αποδοτικών 

χαρτοφυλακίων για εκείνους τους επενδυτές που φοβούνται τις αποδόσεις 

κάτω από ένα ελάχιστο αποδεκτό όριο. 

Θεωρείται ένα διάνυσµα 1( ,..., ,... )
j n

X X X  που συµβολίζει το κλάσµα του 

πλούτου που επενδύεται σε κάθε αξιόγραφο του χαρτοφυλακίου. Η 

συνάρτηση ελαχιστοποίησης της ηµιδιακύµανσης ακολουθεί: 

,

min
jh j h

j h

A X X∑ µε τους παρακάτω περιορισµούς 

0

1

n

j j

j

E X E
=

=∑  

1

1
n

j

j

X
=

=∑  

0j
X X≤  
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Όπου 
j

X  το ποσοστό επένδυσης στο j περιουσιακό στοιχείο, 
j

E  η 

µέση αναµενόµενη απόδοση του j περιουσιακού στοιχείου, 0E  η ελάχιστη 

αποδεκτή απόδοση για τον επενδυτή (απόδοση-στόχος), 0X  η παράµετρος 

που εγγυάται επαρκή διαφοροποίηση και 
jh

A  οι συντελεστές που θα 

καθοριστούν µε το παρόν µοντέλο. 

Σε αυτό το µοντέλο ο επενδυτής επιθυµεί να µειώσει τον κίνδυνο 

χαµηλών αποδόσεων κάτω από ένα επίπεδο όσο γίνεται, µε δεδοµένο ότι ένα 

επιθυµητό επίπεδο απόδοσης 0E  µπορεί να επιτευχθεί. Επίσης, όσο πιο 

µικρή τιµή παίρνει η παράµετρος 0X  τόσο πιο διαφοροποιηµένο είναι το 

χαρτοφυλάκιο προς επένδυση. 

Ακολούθως ο Ballestero ορίζει την ηµιδιακύµανση κάτω από τη µέση 

απόδοση και την ηµιδιακύµανση πάνω από τη µέση απόδοση αντίστοιχα ως 

εξής: 

• 2

1 1

( ) [ ] ( )
n n

jt j j j

j j

V R X E X tρ
= =

< = −∑ ∑ ∑ɶ  µε το πρώτο άθροισµα να 

περιλαµβάνει κάθε jtRɶ  που ικανοποιεί τη σχέση 

1 1

n n

tj j j j

j j

R X E X
= =

≤∑ ∑ɶ  και ( )tρ  είναι η πιθανότητα εµφάνισης του t . 

• 2

1 1

( ) [ ] ( )
n n

jt j j j

j j

V R X E X tρ
= =

> = −∑ ∑ ∑ɶ  µε το πρώτο άθροισµα να 

περιλαµβάνει κάθε jtRɶ  που ικανοποιεί τη σχέση 

1 1

n n

tj j j j

j j

R X E X
= =

>∑ ∑ɶ  και ( )tρ  είναι η πιθανότητα εµφάνισης του t . 

Είναι προφανές ότι 2

1 1 1

( ) ( ) [ ] ( )
T n n

jt j j j

t j j

V V V R X E X tρ
= = =

> + < = = −∑ ∑ ∑ɶ  όπου 

V  είναι η διακύµανση του χαρτοφυλακίου. Να σηµειωθεί ότι καθώς η 

διαφοροποίηση τείνει στο άπειρο το σταθµικό άθροισµα των συντελεστών 

betas από j=1 έως j=n περιορίζεται ανάµεσα στο µικρότερο και στο 

µεγαλύτερο beta, καθώς το άθροισµα των βαρών παραµένει ίσο µε 1. 



∆ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Ανάλυση της σχέσης µέσης απόδοσης και βήτα 
κάνοντας χρήση της ηµιδιακύµανσης» 

 

 

80

Το αποτελεσµατικό σύνορο στο πλαίσιο του µέσου-ηµιδιακύµανσης 

βρίσκεται µε το ακόλουθο παραµετρικό µοντέλο τετραγωνικού 

προγραµµατισµού: 

,

min [ ( ]
jh j h M M j h

j h

V b b V R E X X− >∑ ɶ , το οποίο υπόκειται στους 

περιορισµούς του αρχικού προβλήµατος ελαχιστοποίησης. 

Κατόπιν ο Βallestero παρουσιάζει µια αριθµητική εφαρµογή µε χρήση 

στοιχείων από αγορά µετοχών που αποτελείται από 10 µόνο αξιόγραφα 

χρησιµοποιώντας µηνιαίες αποδόσεις για µια πενταετία, µε στόχο την 

κατανόηση του µοντέλου µε τα ακόλουθα βήµατα: 

• Υπολογισµός της µέσης απόδοσης του αγοραίου 

χαρτοφυλακίου 
1

( ) , 10
n

M j j M

j

E E X n
=

= =∑  

• Υπολογισµός της διακύµανσης του αγοραίου χαρτοφυλακίου 

• Υπολογισµός των συνδιακυµάνσεων των αποδόσεων του κάθε 

αξιογράφου µε τις αποδόσεις του αγοραίου χαρτοφυλακίου. 

• Υπολογισµός των συντελεστών βήτα από τον τύπο 

2cov( , ) /j j Mβ σΜ=   

Τέλος, υπολογίζεται η συνδιακύµανση του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

( )
M M

V R E>ɶ  µε τα ακόλουθα βήµατα  

• Οι 60 µηνιαίες αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

ταξινοµούνται σε δύο οµάδες: µία οµάδα µε αποδόσεις που πληρούν 

τη συνθήκη 
M M

R E>ɶ  και άλλη µία όπου ισχύει  
M M

R E≤ɶ  

• Για κάθε απόδοση που ισχύει 
M M

R E>ɶ  υπολογίζεται η συνάρτηση 

2( )
M M

R E∆ = −ɶ  

• Από την παραπάνω σχέση υπολογίζεται η ηµιδιακύµανση του 

αγοραίου χαρτοφυλακίου ως ( ) / 60M MV R E> = ∆∑ɶ  

• Και τέλος αυτό το µοντέλο τετραγωνικού προγραµµατισµού 

υπολογίζεται για επτά διαφορετικά σενάρια για επτά διαφορετικά 0E . 

Εποµένως, κάθε 0E  οδηγεί σε ένα διαφορετικό αποτελεσµατικό σύνορο 

στο πλαίσιο του µέσου-ηµιδιακύµανσης. 
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Το παράδειγµα αυτό εφαρµόζεται µε τη χρήση τόσο της 

ηµιδιακύµανσης όσο και της τυπικής απόκλισης. Από τα επτά διαφορετικά 

σενάρια µε τα επτά διαφορετικά 0E  που εξετάστηκαν, για τα τέσσερα από 

αυτά παρουσιάζουν τις ίδιες λύσεις και για τα δύο µέτρα κινδύνου ενώ για τα 

υπόλοιπα τρία προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσµατα. Ο Ballestero 

παρατηρεί ότι περισσότερη εµπειρική έρευνα χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί 

για να ελέγξει εάν αυτά τα αποτελέσµατα συνεχίζουν να παρουσιάζονται για 

προβλήµατα επιλογής χαρτοφυλακίων µεγαλύτερης κλίµακας. 
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The D-CAPM: the case of Great Britain and France, Diacogiannis, 

Milonakis & Artavanis (2010)43 

 

Τα τελευταία χρόνια, η θεωρία του µέσου-ηµιδιακύµανσης έχει 

προταθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο του µέσου-διακύµανσης σαν µια 

εναλλακτική προσέγγιση στην ανάλυση χαρτοφυλακίου, καθώς διάφοροι 

επενδυτές αποδίδουν µικρότερα βάρη στις θετικές αποκλίσεις από τον µέσο, 

σε σχέση µε τα βάρη που αποδίδονται στις αρνητικές αποκλίσεις. Το παρόν 

άρθρο, ερευνά µε εµπειρικό τρόπο τη σχέση ανάµεσα στον κίνδυνο και την 

απόδοση στο πλαίσιο του κινδύνου των αρνητικών αποκλίσεων (downside 

risk) και στο σύνηθες πλαίσιο κινδύνου χρησιµοποιώντας αποδόσεις 

αξιόγραφων που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου και το 

Χρηµατιστήριο του Παρισιού. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι σε πολλές 

περιπτώσεις τα µέτρα του downside κινδύνου είναι ισοδύναµα ή και καλύτερα 

από τα συνηθισµένα µέτρα κινδύνου. Το άρθρο, επίσης, παρουσιάζει µια νέα 

σχέση απόδοσης-κινδύνου που στηρίζεται όταν οι κατανοµές των αποδόσεων 

των αξιόγραφων είναι κανονικές και ο δείκτης της αγοράς βρίσκεται εντός του 

αποτελεσµατικού συνόρου των αναµενόµενων αποδόσεων, βασισµένων στην 

ηµι-τυπική απόκλιση. Η ύπαρξη αυτού του µοντέλου δίνει µια πιθανή εξήγηση 

στα εµπειρικά αποτελέσµατα που περιλαµβάνονται σε αυτό το άρθρο. Τέλος, 

υποστηρίζεται ότι για ασύµµετρες κατανοµές των αποδόσεων των 

περιουσιακών στοιχείων, ίσως θα ήταν καλύτερο να υιοθετηθεί ένα µοντέλο µε 

τρεις παράγοντες εξήγησης των αποδόσεων παρά µια σχέση βασισµένη στην 

ηµιδιακύµανση.  

Η παρούσα έρευνα χρησιµοποιεί δύο δείγµατα διαφορετικών χρονικών 

περιόδων µε αξιόγραφα µε εβδοµαδιαίες αποδόσεις. Χρησιµοποιούνται 

εταιρίες που βρίσκονται συνεχόµενα στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου και του 

Παρισιού για τις χρονικές περιόδους, Ιανουάριος ’97 - ∆εκέµβριος ’02 και 

Ιανουάριος ’99 – ∆εκέµβριος ’04, αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο 

επιλέχθηκαν 260 αξιόγραφα από το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου για κάθε 

χρονική περίοδο και 161 και 207 από το Χρηµατιστήριο του Παρισιού για κάθε 
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µία από τις δύο χρονικές περιόδους. Ο υπολογισµός της µέσης εβδοµαδιαίας 

απόδοσης για κάθε αξιόγραφο δίνεται από τη σχέση it it t it 1R ln(P d ) – ln(P )−= + . 

Για τον υπολογισµό των betas χρησιµοποιούµε, σαν δείκτες αναφοράς, για τη 

Βρετανία τον FTSE-100 και για τη Γαλλία τον CAC – 40. Επίσης, θεωρούµε 

τέσσερα µέτρα κινδύνου, την τυπική απόκλιση και το beta σύµφωνα µε το 

πλαίσιο µέσου-διακύµανσης, και την ηµι-τυπική απόκλιση και το downside 

beta σύµφωνα µε το πλαίσιο µέσου-ηµιδιακύµανσης. Τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα χρησιµοποιούν µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία αλλά και 

χαρτοφυλάκια. 

Η περίοδος Ιαν ’97 – ∆εκ ’02 χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους, η πρώτη 

Ιαν ’97 – ∆εκ ’98 µε τα στοιχεία της οποίας καταρτίζονται τα χαρτοφυλάκια µε 

βάση το beta, και η δεύτερη Ιαν ’99 – ∆εκ ’02 στην οποία ελέγχουµε την ισχύ 

των υποθέσεών µας. Το ίδιο γίνεται και για τη δεύτερη χρονική περίοδο. 

 Αρχικά τρέχουµε την ακόλουθη απλή γραµµική παλινδρόµηση για κάθε 

ένα από τα µέτρα κινδύνου, για µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία και για 

χαρτοφυλάκια που σχηµατίσαµε µε βάση το beta και για τις δύο 

υποπεριόδους : 

i 0 1 i iMR  RV uγ γ= + + , όπου iMR  η µέση απόδοση του αξιόγραφου και iRV η 

µεταβλητή κινδύνου. Ακολούθως, τρέχουµε την ακόλουθη πολλαπλή 

γραµµική παλινδρόµηση  i 0 1 1i 2 2i iMR  RV  RV uγ γ γ= + + + , πάλι αρχικά για 

µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία, κατόπιν για χαρτοφυλάκια που αφορούν  

και τις δύο χρονικές υποπεριόδους. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν για τη Μεγάλη 

Βρετανία µπορούµε να συµπεράνουµε ότι κάθε µια από τις τέσσερις 

µεταβλητές κινδύνου επηρεάζουν σηµαντικά τη µέση απόδοση ενός 

µεµονωµένου αξιόγραφου και ενός χαρτοφυλακίου. Για τα µεµονωµένα 

περιουσιακά στοιχεία, ο κίνδυνος των αποδόσεων κάτω από το µέσο έχουν 

µεγαλύτερη επεξηγηµατική δύναµη. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, τα 

αποτελέσµατα είναι ανάµεικτα. Σε κάποιες περιπτώσεις η ηµι-τυπική 

απόκλιση αποδίδει καλύτερα από την τυπική απόκλιση, σε κάποιες άλλες όχι. 

Παρόλα αυτά, το beta φαίνεται ότι αποδίδει λίγο καλύτερα από το downside 

beta. Επιπλέον, όταν τυπική απόκλιση και ηµι-τυπική απόκλιση εξετάζονται 

από κοινού, στις πιο πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν σηµαντικά τις µέσες 
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αποδόσεις. Για µεµονωµένα αξιόγραφα, όταν το beta και το downside beta 

εξετάζονται από κοινού, κανένα από τα δύο δεν αποδεικνύεται στατιστικά 

σηµαντικό. Εποµένως, για µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία, τα µέτρα του 

downside κινδύνου εξηγούν καλύτερα τις µέσες αποδόσεις σε σχέση µε το 

beta και την τυπική απόκλιση. Για τα χαρτοφυλάκια δεν µπορούµε να 

συµπεράνουµε την υπεροχή του downside beta έναντι του beta. 

Την ανάλυση που κάναµε για τη Βρετανία την επαναλαµβάνουµε για τη 

Γαλλία, για µεµονωµένα αξιόγραφα και χαρτοφυλάκια και για τις δύο 

υποπεριόδους. Από αυτή τη µελέτη µπορούµε να συµπεράνουµε τα εξής για 

τη Γαλλία: Καταρχάς και οι τέσσερις µεταβλητές κινδύνου εξηγούν σηµαντικά 

τις αποδόσεις των αξιόγραφων και των χαρτοφυλακίων. Τα µέτρα του 

κινδύνου των αρνητικών αποδόσεων είναι ισοδύναµα ή σε κάποιες 

περιπτώσεις καλύτερα από τα παραδοσιακά µέτρα κινδύνου σε όρους 

επεξηγηµατικής δύναµης. Για µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία, όταν τυπική 

απόκλιση και ηµι-τυπική απόκλιση εξετάζονται από κοινού επηρεάζουν 

σηµαντικά τις µέσες αποδόσεις. Για χαρτοφυλάκια, και τα δύο 

προαναφερθέντα µέτρα είναι στατιστικά σηµαντικά. Επιπλέον, σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίων, όταν beta και downside beta παλινδροµούνται µαζί το 

downside beta είναι τουλάχιστον το ίδιο καλό σε σχέση µε το beta στην 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων. Τέλος, συγκεντρώνοντας τα 

αποτελέσµατα και από τις δύο χώρες, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις η ηµι-τυπική απόκλιση είναι καλύτερο µέτρο 

κινδύνου από την τυπική απόκλιση σε επεξηγηµατικότητα. Επίσης, ένα 

παρόµοιο συµπέρασµα προκύπτει για το downside beta όταν συγκρίνεται µε 

το παραδοσιακό beta. 

Ακολούθως, θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια πιθανή εξήγηση για 

τους αρνητικούς συντελεστές που παρατηρήθηκαν από τις απλές γραµµικές 

παλινδροµήσεις. Καταρχάς, εισάγεται µία νέα σχέση απόδοσης-κινδύνου που 

ισχύει για κανονικές κατανοµές αποδόσεων των αξιόγραφων και των 

αγοραίων δεικτών που βρίσκονται µέσα στο αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο 

που βασίζεται στο πλαίσιο ηµι-τυπικής απόκλισης-αναµενόµενης απόδοσης. 

Αποδεικνύεται ότι η αναµενόµενη απόδοση ενός αξιόγραφου µπορεί να 

γραφεί σαν γραµµική συνάρτηση του κινδύνου σε ένα µη αποδοτικό 
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χαρτοφυλάκιο και επιπρόσθετου κινδύνου του αξιόγραφου καθώς κινείται στο 

αποδοτικό σύνορο. Εάν οι κατανοµές των αποδόσεων των αξιόγραφων είναι 

κανονικές, εκτιµούµε την απλή γραµµική παλινδρόµηση µε ανεξάρτητη 

µεταβλητή το παραδοσιακό beta (ή το downside beta). Σε αυτή τη περίπτωση, 

µια σχετική µεταβλητή που επηρεάζει τις µέσες αποδόσεις έχει παραληφθεί. 

Αυτή η µεταβλητή συσχετίζεται αρνητικά µε τις µέσες αποδόσεις και οι 

εκτιµήσεις των συντελεστών της κλίσης για τις γραµµικές παλινδροµήσεις 

µπορούν να παραβιαστούν. Από την άλλη πλευρά, εάν οι κατανοµές 

πιθανότητας των αποδόσεων των αξιόγραφων είναι ασύµµετρες, τότε είναι 

καλύτερο να λάβουµε υπόψη µας την ανάλυση ασυµµετρίας και να 

σχηµατίσουµε µια ανάλυση χαρτοφυλακίου µε τρεις παράγοντες αντί να 

χρησιµοποιήσουµε την ηµιδιακύµανση. Στην περίπτωση που 

χρησιµοποιήσουµε απλή γραµµική παλινδρόµηση τα µοντέλα µας δεν είναι 

καλά ορισµένα και µια σηµαντική επεξηγηµατική µεταβλητή έχει παραληφθεί. 

Συνοψίζοντας, εάν οι αποδόσεις των αξιόγραφων κατανέµονται 

κανονικά, τότε το CAPM που βασίζεται στο µέσο-ηµιδιακύµανση είναι το ίδιο 

µε το CAPM που βασίζεται στο µέσο-διακύµανση. Εάν οι κατανοµές 

πιθανότητας των αποδόσεων παρουσιάζουν ασυµµετρία ίσως να ήταν 

προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ένα µοντέλο αποτίµησης µε τρεις 

παραµέτρους που να λαµβάνει υπόψη την ασυµµετρία των κατανοµών των 

αποδόσεων. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Ακολουθεί µία σύγκριση των µελετών που αναλύθηκαν στο 

προηγούµενο τµήµα της εργασίας ενώ στο τέλος παρατίθεται συνοπτικός 

πίνακας µε τη µεθοδολογία και τα συµπεράσµατα της κάθε µελέτης. 

Οι Hogan και Warren (1974)44 παρουσίασαν ένα θεωρητικό µοντέλο 

επιλογής χαρτοφυλακίων στο θεωρητικό πλαίσιο που βασίζεται στη θεωρία 

της αναµενόµενης απόδοσης και της ηµιδιακύµανσης, εναλλακτικό σε σχέση 

µε τα µοντέλα που βασίζονταν στο κλασικό πλαίσιο του µέσου-διακύµανσης. 

Έτσι, κατέληξαν στο µοντέλο 
( , )

( ) [ ( ) ]
( )

j M

j f M f

M

csv R R
E R R E R R

sv R
= + −  και στον 

ορισµό του «νέου» συντελεστή βήτα, του downside beta που είναι 

2

[( ) min( ,0)]

[min( ,0) ]

j f M fD

j

M f

E R R R R
b

E R R

− −
=

−
. Το πρόβληµα του µοντέλου τους έγκειται 

στον ορισµό της ηµιδιακύµανσης που οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσµατα 

όταν αυτή υπολογίζεται ανάµεσα στα αξιόγραφα M  και j   και ανάµεσα στα j  

και M  

Ακολούθως, ο Ang J. (1975)45 µε τη µελέτη του κατέληξε σε έναν 

αλγόριθµο υπολογισµού στο πλαίσιο της επιλογής χαρτοφυλακίων µε το µέσο 

- ηµιδιακύµανση. Έκανε χρήση µιας γραµµικής προσέγγισης του κινδύνου, 

που εκφράζεται µε τη µορφή της ηµιδιακύµανσης, που ονόµασε 

,

1

[min( ,0)]
n

T i j i c

i

SL E R x R
=

= −∑  και υπολόγισε το E-SL αποδοτικό χαρτοφυλάκιο 

µε την ακόλουθη συνάρτηση
1 1

( )
m n

j j i i

j i

Minimize PY E R xλ
= =

−∑ ∑  και περιορισµούς 

που επιτρέπουν την τροποποίηση του µοντέλου ανάλογα µε τις προτιµήσεις 

του επενδυτή περί κινδύνου. Τέλος, ο Ang συνέκρινε το αποδοτικό 

χαρτοφυλάκιο που υπολόγισε µε τον αλγόριθµο που σχηµάτισε, µε το 

αποδοτικό χαρτοφυλάκιο των Hogan και Warren και συµπέρανε ότι το E-SL 

αποδοτικό χαρτοφυλάκιο είναι µια πολύ καλή προσέγγιση του Ε-S 

χαρτοφυλακίου. 
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Ο Jahankhani (1976)46 µελέτησε και αυτός εµπειρικά το µοντέλο 

επιλογής χαρτοφυλακίων E-S των Hogan και Warren, αλλά σε αντίθεση µε 

τον Ang J. (1975) έκανε χρήση παλινδροµήσεων και παράλληλα έλεγξε και 

την επεξηγηµατική ικανότητα του κλασικού µοντέλου E-V, προχωρώντας 

ουσιαστικά σε µία σύγκριση των δύο µοντέλων (E-V και E-S). Με την εργασία 

του αυτή συµπέρανε ότι, αν και βάση θεωρητικού υπόβαθρου  το E-S 

υπόδειγµα είναι ανώτερο, τα αποτελέσµατα που έλαβε από τα εµπειρικά 

δεδοµένα που χρησιµοποίησε έδειξαν ότι τα δύο µοντέλα είναι όµοια. 

Σύµφωνα µε τους Post & Vliet (2005), αυτό το µη αναµενόµενο αποτέλεσµα 

οφείλεται στη χρονική περίοδο που επέλεξε ο Jahankhani για το δείγµα του, 

που είναι σχετικά µικρή αλλά κυριότερα δεν περιλαµβάνει χρονικά διαστήµατα 

µε υφέσεις στην οικονοµία. 

Το 1977 οι Bawa & Linderberg47 προχώρησαν σε γενίκευση του 

µοντέλου των Hogan και Warren και απέδειξαν ότι αφού το CAPM είναι µία 

ειδική περίπτωση του δικού τους υπoδείγµατος, το δικό τους υπόδειγµα είναι 

ανώτερο από θεωρητικής άποψης. Μάλιστα, εάν υποθέσουν κάποιες 

συγκεκριµένες κατανοµές πιθανότητας για τις αποδόσεις των αξιόγραφων 

τότε το µοντέλο τους ταυτίζεται µε το CAPM. Επίσης, όπως συµβαίνει και µε 

τον ορισµό που χρησιµοποιούν οι  Hogan και Warren για την ηµιδιακύµανση, 

η ηµιδιακύµανση ανάµεσα στα i  και j  διαφέρει από αυτή ανάµεσα στα  j  και 

i . 

Οι Nantell& Price (1979)48 έκαναν µια θεωρητική σύγκριση των 

µοντέλων CAPM που βασίζονται στο πλαίσιο µέσου-διακύµανσης και µέσου-

ηµιδιακύµανσης χρησιµοποιώντας σαν δείκτη αναφοράς το επιτόκιο χωρίς 

κίνδυνο. Με εµπειρική µελέτη τους οι Nantell, Price και Price (1982)49 

κατέληξαν µε τη χρήση της µεθοδολογίας Fama-Macbeth στο συµπέρασµα ότι 

υπάρχει θετική γραµµική σχέση ανάµεσα στις αναµενόµενες αποδόσεις των 

αξιόγραφων ή  χαρτοφυλακίων και downside betas αλλά αυτή η σχέση δεν 

είναι ακριβής.  
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Ο Estrada ασχολήθηκε εκτενώς µε την αποτίµηση στο πλαίσιο του 

µέσου-ηµιδιακύµανσης και µε τον έλεγχο της ανωτερότητας των downside 

µέτρων κινδύνου στον καθορισµό των αναµενόµενων αποδόσεων. Μάλιστα 

πρότεινε την αντικατάσταση του συντελεστή βήτα στο CAPM µε το λόγο της 

ηµιτυπικής απόκλισης των αποδόσεων του περιουσιακού στοιχείου i και της 

ηµιτυπικής απόκλισης των αποδόσεων της αγοράς. Στη µελέτη του το 200050 

συνέκρινε διάφορα µέτρα συνολικού, συστηµατικού και κινδύνου αρνητικών 

αποκλίσεων από τον µέσο χρησιµοποιώντας δείγµα 28 διαφορετικών 

αναπτυσσόµενων αγορών και έλεγξε τη στατιστική σηµαντικότητά τους, 

συµπεραίνοντας ότι τα µέτρα του downside και συνολικού κινδύνου εξηγούν 

καλύτερα τις αναµενόµενες αποδόσεις από αυτά του συστηµατικού κινδύνου. 

Στο άρθρο του που δηµοσιεύτηκε το 200151, ο Estrada ακολουθεί την ίδια 

διαδικασία ελέγχου των διαφόρων µέτρων κινδύνου µε τη διαφορά ότι το 

δείγµα αφορά 37 επιχειρησιακούς κλάδους σε αναπτυσσόµενες αγορές για τη 

χρονική περίοδο ∆εκέµβριος ’94 – ∆εκέµβριος ’99. Επίσης, οι έλεγχοι για την 

επεξηγηµατικότητα των µέτρων κινδύνου έγιναν µε τη χρήση απλών και 

πολλαπλών γραµµικών παλινδροµήσεων. Τα στοιχεία αυτής της µελέτης 

ενισχύουν τη χρήση της ηµι-τυπικής απόκλισης σαν µέτρο κινδύνου αλλά σε 

αντίθεση µε το σύνολο της αγοράς, σε επίπεδο κλάδων ο συστηµατικός 

κίνδυνος εξηγεί καλύτερα τις αποδόσεις σε σχέση µε τον συνολικό κίνδυνο. 

Στην επόµενη µελέτη του, ο Estrada (2003)52 προχωρά τη µελέτη του 

ένα βήµα παρακάτω και εξετάζει το πλαίσιο του µέσου-ηµιδιακύµανσης σαν 

κριτήριο συµπεριφοράς του επενδυτή  για τη µεγιστοποίηση της χρησιµότητάς 

του. Η έρευνα γίνεται για τρία διαφορετικά δείγµατα που αφορούν 

αναπτυσσόµενες, αναπτυγµένες και µεικτό δείγµα όλων των αγορών για 

διαφορετικές χρονικές περιόδους από το 1970 µέχρι το 2000 και κάνει 

σύγκριση της αναµενόµενης χρησιµότητας που υπολογίζεται µε το πλαίσιο 

του µέσου-διακύµανσης και µέσου-ηµιδιακύµανσης. Από τα εµπειρικά 

δεδοµένα φαίνεται ότι κατά µέσο όρο η αναµενόµενη χρησιµότητα στο πλαίσιο 

µέσου-ηµιδιακύµανσης έχει καλύτερα αποτελέσµατα στις αναδυόµενες αγορές 

και στις µεικτές και το ίδιο καλά στις αναπτυγµένες. Τα ίδια συµπεράσµατα 
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βγαίνουν και όταν αντικαθιστά την αναµενόµενη χρησιµότητα µε την 

εσωτερική απόδοση. Το ίδιος έτος, σε επόµενο άρθρο53, ο Estrada εισάγει 

πλήρως το δικό του πλαίσιο µέσου-ηµιδιακύµανσης ορίζοντας την 

ηµιδιακύµανση ως εξής:  { [( –  ),0] [( –  ),0]}
iM i i M M
Ό E Min R Min Rµ µ= , το 

downside beta β D

i
= 

2

{ [( ),0] [( ),0]}

{ {( ),0] }

i i M

M

E Min R Min R

Min R

µ µ
µ

Μ

Μ

− −
Ε −

 και το υπόδειγµα D-

CAPM : i fE(R ) R MRP*= + β D

i
. Για τη στήριξη του υποδείγµατος 

χρησιµοποίησε µηνιαίες αποδόσεις για 23 αναπτυγµένες και 27 

αναπτυσσόµενες αγορές για την περίοδο 1988-2001 και χρησιµοποίησε 

ανάλυση απλών και πολλαπλών παλινδροµήσεων για τα µέτρα downside 

κινδύνου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το downside beta υπερτερεί όλων των 

µέτρων κινδύνου. Τέλος, ο Estrada µελέτησε και ποια µέτρα κινδύνου 

καθορίζουν τις αποδόσεις των µετοχών εταιριών internet54. Χρησιµοποίησε 

215 διαδικτυακές εταιρίες χωρισµένες σε 43 χαρτοφυλάκια των πέντε µε 

δεδοµένα για την περίοδο 1995-2000 και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι για 

αξιολόγηση σχεδίων σχετικά µε εταιρίες διαδικτύου, για τον υπολογισµό του 

προεξοφλητικού επιτοκίου ενδείκνυται η χρήση της ηµι-τυπικής απόκλισης. 

Με την εµπειρική σύγκριση των µοντέλων που βασίζονται στο µέσο-

διακύµανση και στο µέσο-ηµιδιακύµανση αλλά για πολύ µεγαλύτερη χρονική 

περίοδο µελέτης ασχολήθηκαν και οι Post & Van Vliet (2005)55. Συγκεκριµένα, 

χρησιµοποιείται δείγµα µηνιαίων αποδόσεων για την περίοδο 1926-2002, 

περίοδος που περιλαµβάνει χρονικά διαστήµατα όπου οι αγορές 

παρουσίαζαν ύφεση. Οι µετοχές είναι αµερικάνικες και διαπραγµατεύονται σε 

αµερικανικές κεφαλαιαγορές ενώ η αρχική περίοδος µελέτης χωρίστηκε σε 

δύο υποπεριόδους. Το γενικό συµπέρασµα είναι το ίδιο µε τον Estrada καθώς 

απέδειξε την υπεροχή του D-CAPM έναντι του κλασικού CAPM, η οποία 

φαίνεται όταν αποβάλλεται η επίδραση της ισχυρής συσχέτισης του beta µε το 

downside beta 
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Ο Ballestero (2005)56 σχεδίασε ένα µοντέλο στοχαστικού 

προγραµµατισµού για την εύρεση του αποδοτικού συνόρου στο πλαίσιο του 

µέσου-ηµιδιακύµανσης και παρουσίασε µια απλή εφαρµογή µε τυχαία 

στοιχεία για να δείξει τον τρόπο χρήσης του 

Τέλος, οι   Diacogiannis, Milonakis & Artavanis (2010)57 ελέγχουν 

εµπειρικά την ισχύ των διαφόρων µέτρων κινδύνου µε έµφαση σε αυτά του 

κινδύνου των αρνητικών αποκλίσεων από τον µέσο για τις κεφαλαιαγορές του 

Λονδίνου και του Παρισιού. Παράλληλα εισάγεται µία νέα σχέση κινδύνου-

απόδοσης για µετοχές µε κανονικές κατανοµές και δείκτη αγοράς που 

βρίσκεται εντός του αποτελεσµατικού συνόρου στο πλαίσιο του µέσου-

ηµιδιακύµανσης.   

 

Τώρα, παρατίθεται ο συνοπτικός πίνακας µε τις µελέτες που 

αναφέρθηκαν, τη µεθοδολογία που χρησιµοποίησε η κάθε µια και τα 

συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε. 

 

Ερευνητής Μεθοδολογία Αποτελέσµατα 
Hogan και 
Warren (1974) 

Χρήση της γραµµής 
κεφαλαιαγοράς του 
Sharpe και 
αντιστοίχηση µε το 
πλαίσιο του µέσου-
ηµιδιακύµανσης µε τη 
χρήση στοχαστικού 
θεωρητικού 
υπόβαθρου 

Μοντέλο ισορροπίας 

( , )
( ) [ ( ) ]

( )

j M

j f M f

M

csv R R
E R R E R R

sv R
= + −  

Υπολογισµός downside beta 
 

2

[( ) min( ,0)]

[min( ,0) ]

j f M fD

j

M f

E R R R R
b

E R R

− −
=

−
 

Ang J. (1975) • Χρήση γραµµικής 
προσέγγισης του 
µέτρου κινδύνου 

• Περιορισµοί 
γραµµικής 
µορφής για τις 
προτιµήσεις για 
τον κίνδυνο από 
τον επενδυτή 

• Χρήση 11 
χαρτοφυλακίων 
για σύγκριση µε 

Υπολογισµός αλγόριθµου που 
προσεγγίζει µε γραµµικό τρόπο πολύ 
καλά το αποδοτικό E, S χαρτοφυλάκιο 
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το µοντέλο των 
Hogan & 
Warren(1974) 

Jahankhani 
(1976) 

• Σύγκριση 
επεξηγηµατικότητ
ας των E-S και E-
V µοντέλων µε τη 
χρήση µελέτης 
παλινδρόµησης 

• ∆είγµα 380 
αξιόγραφων για 
την περίοδο 1947-
1969 
(διαχωρισµός σε 
δύο 
υποπεριόδους) 
και δηµιουργία 
χαρτοφυλακίων µε 
τη µεθοδολογία 
Fama-MacBeth    

Παρά τη θεωρητική υπεροχή του E-S 
υποδείγµατος τα εµπειρικά 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα µοντέλα E-
V και E-S είναι σχεδόν όµοια 

Bawa & 
Linderberg 
(1977) 

Χρήση του 
υπάρχοντος 
θεωρητικού 
υπόβαθρου και 
γενίκευση του Ε-S 
υποδείγµατος των 
Hogan & Warren 

Γενικό υπόδειγµα στο πλαίσιο του 
µέσου-ηµιδιακύµανσης µε τύπο: 
 

( ; , )
( ) [ ( ) ]

( ; )

n F
j F M F

n F

CLPM r M j
E R r E R r

LPM r M
= + −  

Το υπόδειγµα αυτό εφαρµόζεται για 
όλες τις κατανοµές αποδόσεων και 
χρησιµοποιεί ως δείκτη αναφοράς το 
επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

Nantell & Price 
(1979) 

Σύγκριση του 
θεωρητικού 
υπόβαθρου των δύο 
ειδών CAPM και τη 
σχέση µεταξύ τους 
όταν οι αποδόσεις 
είναι κανονικές 

• Υπολογισµός της ηµιδιακύµανσης 

• Ταύτιση των δύο CAPM όταν οι 
αποδόσεις είναι κανονικές 

Nantell, Price και 
Price (1982) 

Χρήση µεθοδολογίας 
Fama-Macbeth για 
µηνιαίες αποδόσεις 
µετοχών για την 
περίοδο  1926-1976 

• Ύπαρξη θετικής γραµµικής σχέσης 
ανάµεσα στις αναµενόµενες 
αποδόσεις των αξιόγραφων ή  
χαρτοφυλακίων και downside betas 

• Αυτή η σχέση δεν είναι ακριβής 
Estrada (Aug. 
2000) 

• Μηνιαίες 
αποδόσεις για 28 
αναπτυσσόµενες 
αγορές για 
διαφορετικές 
χρονικές 
περιόδους  

• Χρήση απλών 

Τα µέτρα συνολικού και downside 
κινδύνου εξηγούν καλύτερα τις 
αποδόσεις των αξιογράφων στις 
αναπτυσσόµενες αγορές, σε σχέση µε 
τα µέτρα συστηµατικού κινδύνου που 
χρησιµοποιεί το CAPM   
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παλινδροµήσεων 
για κάθε ένα από 
τα ελεγχόµενα 
µέτρα κινδύνου 

Estrada (Jan. 
2001) 

• Μηνιαίες 
αποδόσεις για 37 
κλάδους σε 
αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες για την 
περίοδο ∆εκ ΄94 – 
∆εκ ΄99  

• Χρήση απλών και 
πολλαπλών 
παλινδροµήσεων 
για κάθε ένα από 
τα ελεγχόµενα 
µέτρα κινδύνου 

Η ηµι-τυπική απόκλιση είναι πολύ καλό 
µέτρο κινδύνου αλλά τα µέτρα 
συστηµατικού κινδύνου εξηγούν 
καλύτερα τις µετοχικές αποδόσεις 
στους επιχειρησιακούς κλάδους σε 
σχέση µε τα µέτρα συνολικού κινδύνου  

Estrada (Feb. 
2003) 

• Έλεγχος 
συσχέτισης 
αναµενόµενης 
χρησιµότητας και 
εσωτερικής 
απόδοσης µε τις 
αποδόσεις στα 
MSB και MBV 

• ∆είγµα από 1970-
2000 

• Αναπτυσσόµενες, 
αναπτυγµένες και 
όλες οι αγορές τα 
τρία δείγµατα 

Η αναµενόµενη χρησιµότητα και η 
αναµενόµενη εσωτερική απόδοση στο 
πλαίσιο µέσου-ηµιδιακύµανσης 
αποδίδουν καλύτερα στις αναδυόµενες 
αγορές και σε όλες τις αγορές ενώ στις 
ανεπτυγµένες αποδίδουν εξίσου µε τα 
αντίστοιχα κριτήρια στο πλαίσιο του 
µέσου διακύµανσης  

Estrada (Feb. 
2003) 

• Έλεγχος 
επεξηγηµατικότη-
τας CAPM και D-
CAPM 

• ∆είγµα 27 
αναπτυσσόµενων 
και 23 
αναπτυγµένων 
αγορών για την 
περίοδο 1988-
2001 

• Χρήση απλών και 
πολλαπλών 
παλινδροµήσεων 
για διάφορα µέτρα 
κινδύνου 

Το µοντέλο D-CAPM  

i fE(R ) R MRP*= + β D

i
. 

To downside beta υπερισχύει των 
άλλων µέτρων κινδύνου σε όλες τις 
αγορές ή είναι τουλάχιστον το ίδιο καλό 
(αναπτυγµένες αγορές) 

Estrada (Feb. 
2003) 

• Μελέτη 
αποδόσεων 

Για αξιολόγηση σχεδίων σχετικά µε 
εταιρίες διαδικτύου, για τον υπολογισµό 
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εταιριών 
διαδικτύου 

• 43 χαρτοφυλάκια 
των 5 εταιριών 

• Απλές και 
πολλαπλές 
παλινδροµήσεις 
για διάφορα µέτρα 
κινδύνου 

του προεξοφλητικού επιτοκίου 
ενδείκνυται η χρήση της ηµι-τυπικής 
απόκλισης 

Post & Van Vliet 
(2005) 

• Σύγκριση CAPM 
και D-CAPM 

• Περίοδος µελέτης 
1926-2002 
(χωρισµένη σε 
δύο 
υποπεριόδους) 
για αµερικανικές 
µετοχές 

• Υπεροχή D-CAPM έναντι του 
κλασικού CAPM 

• Το κλασικό CAPM υποτιµούν τις 
µετοχές µε χαµηλές τιµές 
συντελεστών βήτα και υπερτιµούν 
τις µετοχές µε υψηλές τιµές βήτα. Το 
πρόβληµα διορθώνεται µε τη χρήση 
του CAPM στο πλαίσιο µέσου-
ηµιδιακύµανσης  

Ballestero (2005) Χρήση του 
θεωρητικού 
υπόβαθρου Ε-S 

Παρουσίαση µοντέλου στοχαστικού 
προγραµµατισµού για την εύρεση του 
αποδοτικού συνόρου στο MSV πλαίσιο 

Diacogiannis, 
Milonakis & 
Artavanis (2010) 

• Μετοχές του 
χρηµατιστηρίου 
του Λονδίνου και 
του Παρισιού 

• ∆ύο χρονικές 
περίοδοι (1997-
2002), (1999-
2004) 

• Χρήση 
µεθοδολογίας 
Fama-Macbeth 
και 4 µέτρων 
κινδύνου 

• Για τη Μεγάλη Βρετανία, για 
µεµονωµένες µετοχές τα µέτρα 
downside κινδύνου υπερέχουν. Για 
χαρτοφυλάκια δεν αποδεικνύεται το 
ίδιο 

• Για τη Γαλλία, η ηµιτυπική απόκλιση 
επηρεάζει τις αποδόσεις όταν 
συνδυάζεται µε την τυπική 
απόκλιση. Σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίων, το ίδιο συµβαίνει µε 
το downside beta και το beta 
αντίστοιχα 

• Εισήγαγαν µια νέα σχέση κινδύνου-
απόδοσης για µετοχές µε κανονικές 
αποδόσεις και δείκτη αναφοράς µη 
αποδοτικό χαρτοφυλάκιο 
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Κεφάλαιο 3ο: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

 

Το ∆είγµα της µελέτης 

 

 Το δείγµα που χρησιµοποιήσαµε για τη µελέτη µας αποτελείται από 

όλα τα αξιόγραφα που διαπραγµατεύονται στη χρηµατιστηριακή αγορά του 

Λονδίνου, µε βάση τα δεδοµένα που περιέχονται στη βάση δεδοµένων 

DATASTREAM. Από όλα τα αξιόγραφα που περιλαµβάνονται στη βάση, και 

ήταν 742, αφαιρέθηκαν εκείνα για τα οποία δεν υπήρχαν συνεχείς τιµές για τη 

χρονική περίοδο 1/1/1995 – 1/1/2011, η οποία αποτελεί και την περίοδο 

εξέτασης του δείγµατός µας και απέµειναν 479 αξιόγραφα. Όλα τα αξιόγραφα 

που απέµειναν, εξετάστηκαν ως προς την ύπαρξη συνεχόµενων ίδιων τιµών 

για περισσότερες από τρεις συνεχόµενες χρονικές περιόδους και 

αφαιρέθηκαν εκείνα που παρουσίαζαν αυτό το µοτίβο. Αυτή η επεξεργασία 

έγινε µε στόχο να αφαιρεθούν από το προς µελέτη δείγµα µας τα αξιόγραφα 

εκείνα που παρουσίασαν χαµηλή εµπορευσιµότητα και θα δηµιουργούσαν 

πιθανό «θόρυβο» στα αποτελέσµατα της µελέτης µας. 

        Από την επεξεργασία για την αφαίρεση από το δείγµα εκείνων των 

αξιογράφων που χαρακτηρίζονται από χαµηλή εµπορευσιµότητα προέκυψαν 

315 αξιόγραφα, των οποίων οι κωδικοί διαπραγµάτευσης παρατίθενται 

ακολούθως. 

 

FOUR(P) 
ABCR(P) ADN(P) ACAL(P) AMS(P) AGS(P) AGA(P) AIP(P) AIEA(P) APG(P) 

ALXN(P) 
ALUM(P) AMEC(P) AML(P) AAL(P) APF(P) AIE(P) ANTO(P) API(P) ARBB(P) 

AMR(P) 
ALY(P) AHT(P) ABF(P) AZN(P) AVS(P) AV.(P) AVON(P) ASD(P) BAB(P) 

BA.(P) 
BBY(P) BARC(P) BRAG(P) BDEV(P) BBA(P) BCB(P) BVM(P) BLWY(P) BRSN(P) 

BKG(P) 
BG.(P) BLKL(P) BMY(P) BODY(P) BHY(P) BP.(P) BRAM(P) BRW(P) BAY(P) 

BATS(P) 
BLND(P) BPI(P) BSY(P) BRWN(P) BT.A(P) BNZL(P) CWC(P) CNE(P) CIU(P) 

CPI(P) 
CAL(P) CSCG(P) CAR(P) CPR(P) CARM(P) CGS(P) CPL(P) CAY(P) CHTR(P) 

CMRG(P) 
CHW(P) CHRY(P) CHH(P) CIN(P) CKN(P) CLC(P) CLIN(P) CBG(P) CLI(P) 

CML(P) 
COB(P) CFX(P) CSRT(P) CKSN(P) CSLT(P) CWK(P) CRE(P) CRDA(P) CRPR(P) 

DJAN(P) 
DMGT(P) DTG(P) DWSN(P) DLAR(P) DVW(P) DLN(P) DSC(P) DVO(P) DGE(P) 

DIA(P) 
DPLM(P) DXNS(P) DNO(P) DTZ(P) ECOM(P) EDPR(P) ELM(P) ERM(P) FCAM(P) 

FENR(P) 
FTC(P) FDL(P) FSHR(P) FPT(P) FCON(P) FLLRA(P) GFRD(P) GMG(P) GAW(P) 



∆ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Ανάλυση της σχέσης µέσης απόδοσης και βήτα 
κάνοντας χρήση της ηµιδιακύµανσης» 

 

 

95

GBG(P) 
GKN(P) GSK(P) GOG(P) GRNT(P) GPOR(P) GNK(P) GREG(P) GHT(P) GTL(P) 

GPG(P) 
HLMA(P) HMSNO(P) HAMP(P) HAR(P) HAVE(P) HYNS(P) HAS(P) HEAD(P) HLCL(P)

HILS(P) 
HIW(P) HBR(P) HOME(P) HSV(P) HRN(P) HWDN(P) HRO(P) HSBA(P) HTG(P) 

IMG(P) 
IMI(P) INCH(P) ICP(P) IPR(P) IRV(P) ISYS(P) ITV(P) JHD(P) JLT(P) 

JJB(P) 
JMAT(P) JSG(P) JNPR(P) KLR(P) KWL(P) KGF(P) LAD(P) LRD(P) LAND(P) 

LGEN(P) 
LNCT(P) LOG(P) LAS(P) LMI(P) LOOK(P) LOWB(P) EMG(P) MMC(P) MNGS(P) 

MKS(P) 
MSLH(P) MARS(P) MKAY(P) MDY(P) MGGT(P) MNZS(P) MTRX(P) MISY(P) MTO(P) 

MLIN(P) 
MGCR(P) MGNS(P) MORW(P) MOSB(P) MTC(P) MKLW(P) NEX(P) NSR(P) NXT(P)

NICL(P) 
NMBR(P) NFDS(P) NTG(P) NVA(P) OCNW(P) OSG(P) OXFD(P) PAG(P) PTY(P) 

PSON(P) 
PDG(P) PNN(P) PSN(P) PHTM(P) PVAR(P) PFL(P) PMO(P) PFG(P) PRU(P) 

PSIN(P) 
PZC(P) QRT(P) RNK(P) RTBN(P) RB.(P) RDW(P) REL(P) RSHW(P) RNO(P) 

RENT(P) 
RTN(P) REX(P) RCDO(P) RIO(P) RM.(P) RWD(P) RR.(P) RTRK(P) RBS(P) 

RDSB(P) 
RPC(P) RPS(P) RSA(P) RES(P) SUS(P) SGE(P) SBRY(P) SVS(P) SCPA(P) 

SDR(P) 
SDRC(P) SSE(P) SEA(P) SGRO(P) SNR(P) SERC(P) SFR(P) SVT(P) SHB(P) 

SKS(P) 
SHI(P) SNLR(P) SKP(P) SN.(P) SMDS(P) SMIN(P) SXS(P) SDY(P) SPRX(P) 

SPT(P) 
SMP(P) SIV(P) SGC(P) STAN(P) STVG(P) TATE(P) TW.(P) TSCO(P) THNN(P) 

THRP(P) 
TMW(P) TITH(P) TCSC(P) TPK(P) TET(P) TRI(P) TNI(P) TTG(P) TT.(P) 

TLW(P) 
UKC(P) UKM(P) UMC(P) ULVR(P) UNIQ(P) UBM(P) UU.(P) UTV(P) VER(P) 

VLK(P) 
VTC(P) VOD(P) VOLX(P) WGB(P) WNER(P) WEIR(P) JDW(P) SMWH(P) WTB(P) 

WOS(P) 
WKP(P) WPP(P) WSP(P) YULC(P) 

     

 

 Για τα αξιόγραφα τα οποία παρατίθενται άνωθεν και αποτελούν το 

δείγµα µας συγκεντρώσαµε µηνιαίες τιµές για την περίοδο 1995-2010. Αυτές 

οι τιµές απεικονίζουν όλες τις εταιρικές µεταβολές που πραγµατοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης και περιλαµβάνουν και τα µερίσµατα 

τα οποία διανεµήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. 

Ο δείκτης αναφοράς (benchmark) που θα χρησιµοποιηθεί είναι ο 

FTSE-100 και για τον δείκτη αυτό συγκεντρώθηκαν οι µηνιαίες τιµές για τη 

χρονική περίοδο εξέτασης του δείγµατος. 
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Προβλήµατα που προκύπτουν κατά την εκτίµηση των µεταβλητών 

που εκφράζουν τον κίνδυνο58 

 

Ο Blume (1970) έδειξε ότι για κάθε χαρτοφυλάκιο p που ορίζεται από 

τα βάρη ,
ip

x  1,2,.....,i N=  ο συντελεστής βήτα ορίζεται ως εξής: 

2 2
1 1

cov( , ) cov( , )ˆ
ˆ ˆ( ) ( )

N N
p m i m

p ip p i

i im m

R R R R
x x i

R R
β β

σ σ= =

≡ = =∑ ∑
ɶ ɶ ɶ ɶ

ɶ ɶ
 

Εάν το σφάλµα στον υπολογισµό του 
i

β  είναι σηµαντικά λιγότερο από 

τέλεια θετικά συσχετισµένο, οι συντελεστές βήτα των χαρτοφυλακίων 

µπορούν να είναι πολύ πιο ακριβείς εκτιµήσεις των συντελεστών βήτα σε 

σχέση µε τα βήτα που εκτιµώνται για µεµονωµένα αξιόγραφα. 

Με σκοπό τη µείωση της απώλειας της πληροφορίας για τους ελέγχους 

κινδύνου-απόδοσης όταν γίνεται χρήση χαρτοφυλακίων αντί µεµονωµένων 

αξιογράφων, χρησιµοποιείται  µια ευρεία γκάµα τιµών για τους συντελεστές 

βήτα των χαρτοφυλακίων, η οποία αποκτάται µε το σχηµατισµό 

χαρτοφυλακίων µε βάση τα ταξινοµηµένα βήτα που έχουν υπολογιστεί για τα 

µεµονωµένα αξιόγραφα. Αυτή η διαδικασία, όµως, θα µπορούσε να οδηγήσει 

σε ένα σοβαρό φαινόµενο παλινδρόµησης. Συγκεκριµένα, κατά τη µελέτη των 

βήτα ανά αξιόγραφο, οι εκτιµηµένοι συντελεστές βήτα µε υψηλές τιµές τείνουν 

να είναι αρκετά υψηλότεροι από τους πραγµατικούς συντελεστές βήτα ενώ οι 

εκτιµηµένοι συντελεστές βήτα µε χαµηλές τιµές τείνουν να είναι χαµηλότεροι 

από τους πραγµατικούς συντελεστές βήτα. Αυτό το φαινόµενο που 

παρατηρείται έχει σαν συνέπεια ότι ένα χαρτοφυλάκιο µε υψηλό συντελεστή 

βήτα  τείνει να υπερεκτιµά το πραγµατικό βήτα, ενώ ένα χαρτοφυλάκιο µε 

χαµηλό συντελεστή βήτα τείνει να υποεκτιµά το πραγµατικό βήτα. 

Αυτό το σηµαντικό πρόβληµα, που µπορεί να οδηγήσει σε σφάλµατα 

επιλογής επενδυτικών σχεδίων και σε πιθανές ζηµιές για τον επενδυτή, 

µπορεί να επιλυθεί σε µεγάλο βαθµό µε τον σχηµατισµό χαρτοφυλακίων µε 

ταξινοµηµένα beta’s που έχουν υπολογιστεί από δεδοµένα αξιογράφων µιας 

περιόδου και µετά τον υπολογισµό των συντελεστών βήτα των 

χαρτοφυλακίων για την ακόλουθη περίοδο µε τη χρήση αυτών των 

χαρτοφυλακίων, τα οποία χρησιµοποιούνται για ελέγξουν το υπόδειγµα των 
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δύο παραµέτρων. Με τη χρήση αυτών των δεδοµένων, τα σφάλµατα των 

µεµονωµένων αξιογράφων  µέσα στο χαρτοφυλάκιο είναι σε µεγάλο βαθµό 

τυχαία. Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται σε σηµαντικό βαθµό το πρόβληµα της 

παλινδρόµησης που προέκυπτε.  

Αυτή η µεθοδολογία προτάθηκε από τους Eugene Fama και James 

MacBeth to 1973, αφού αρκετά σηµεία είχαν επισηµανθεί τα προηγούµενα 

χρόνια και από άλλους ερευνητές59, και θα την εφαρµόσουµε για τη µελέτη 

των εµπειρικών µας στοιχείων. 
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Ανάλυση Μεθοδολογίας 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα ασχοληθούµε µε 

δύο αντικείµενα που υπόκεινται στην ανάλυση του κινδύνου των αρνητικών 

αποκλίσεων (downside risk).  

Το πρώτο αντικείµενο αφορά την µελέτη εναλλακτικών µέτρων 

κινδύνου και συγκεκριµένα µε την τυπική απόκλιση (standard deviation), την 

ηµι-τυπική απόκλιση (semideviation), τον συντελεστή βήτα του υποδείγµατος 

CAPM (beta coefficient) και τον συντελεστή downside beta του υποδείγµατος 

D-CAPM και την εξέταση αυτών των µέτρων κινδύνου όσον αφορά τη 

στατιστική σηµαντικότητα και την επεξηγηµατικότητα των αναµενόµενων 

αποδόσεων των αξιογράφων του δείγµατος. Η µελέτη αυτή θα γίνει στο 

πλαίσιο µεµονωµένων αξιογράφων αλλά και χαρτοφυλακίων. Η στατιστική 

σηµαντικότητα υποδηλώνεται από την τιµή t-statistic και η επεξηγηµατικότητα 

από τιµές του R2 και Adj - R2. Συγκεκριµένα, ένας συντελεστής µιας 

παλινδρόµησης είναι στατιστικά σηµαντικός για t-stat > |1,96| και όσο 

µεγαλύτερες οι τιµές των R2 και Adj- R2 τόσο πιο µεγάλος ο βαθµός της 

επεξηγηµατικότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής της παλινδρόµησης. 

Το δεύτερο αντικείµενο µε το οποίο ασχολούµαστε είναι ο έλεγχος της 

ισχύος του µοντέλου D-CAPM για την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου, 

λαµβάνοντας υπόψη το δείγµα µας που αφορά τη χρονική περίοδο 1995-

2010. Ο έλεγχος της ισχύος θα γίνει µε τη χρήση της µεθοδολογίας των 

Fama-McBeth. 

Οι τύποι και οι µέθοδοι υπολογισµού των µέτρων κινδύνου που 

χρησιµοποιούµε είναι οι εξής: 

• 2( ) ( )i iR E Rσ µ= −  είναι η τυπική απόκλιση (standard deviation) 

• 2

, {min[( ),0] }
i i

Rµ µΣ = Ε −  είναι η ηµιτυπική απόκλιση (semideviation) 

• Ο συντελεστής βήτα υπολογίζεται από την παλινδρόµηση των 

αποδόσεων των χαρτοφυλακίων µε τις αποδόσεις του δείκτη αναφοράς 

όπως φαίνεται (µονοπαραγοντικό υπόδειγµα) : 
i i i M i

R a b R u= + +  

• Ο υπολογισµός του downside beta γίνεται µε µία απλή γραµµική 

παλινδρόµηση ανάµεσα στην εξαρτηµένη µεταβλητή 
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min[( ),0]
it i

yt R m= − και στην ανεξάρτητη µεταβλητή 

min[( ),0]
t M t M

x R µ= −  

Να σηµειωθεί ότι αυτοί οι τύποι και αυτές οι µέθοδοι χρησιµοποιούνται 

σε όλη την παρούσα εργασία, τόσο σε επίπεδο µεµονωµένων αξιογράφων 

όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίων και για τα δύο αντικείµενα µελέτης. Τα 

υπολογιστικά προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν είναι το Microsoft Excel 

Office και το πρόγραµµα οικονοµετρικών µελετών EViews 6. 

Ειδικότερα όσον αφορά το πρόγραµµα  EViews 6 και την εκτέλεση των 

παλινδροµήσεων που χρειάστηκαν έγινε χρήση της µεθόδου εκτίµησης 

ελαχίστων τετραγώνων (least square estimators). Με αυτή τη µέθοδο 

επιτυγχάνουµε τους καλύτερους γραµµικούς αµερόληπτους εκτιµητές και 

πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις60: 

• Γραµµικότητα των µοντέλων όπως π.χ. 

0 1 1, 2 2, ,...t t t t tY uκ κβ β β β= + Χ + Χ + + Χ +  (όλες οι παλινδροµήσεις 

που εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσας µελέτης είναι 

γραµµικές) 

• Μηδενικός µέσος στα κατάλοιπα της παλινδρόµησης ( ) 0
t

E u =  

• Οµοσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα της παλινδρόµησης 

var( ) 0
t

u =  

• Γραµµική ανεξαρτησία µεταξύ των καταλοίπων ( ) 0
t s

E u u =  

• Μη ύπαρξη ενδογένειας ,( ) 0
t i t

E X u =  

• Κανονικότητα 2(0, )
t

u N σ∼  

• Σταθερότητα των αγνώστων παραµέτρων 2

0 1, ,..., , )κβ β β σ µέσα 

στο χρόνο 

Ακολουθούν αναλυτικά όλα τα βήµατα για τη µελέτη και των 

αντικειµένων  
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Α΄ ΤΜΗΜΑ:  ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

1η ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Ανάλυση παλινδρόµησης για µεµονωµένα 

αξιόγραφα 

 

Με την ανάλυση παλινδρόµησης θα εξετάσουµε και θα συγκρίνουµε 

εναλλακτικά µέτρα συστηµατικού, συνολικού και downside κινδύνου. Τα µέτρα 

κινδύνου που επιλέξαµε είναι η τυπική απόκλιση, το κλασικό beta, η ηµιτυπική 

απόκλιση (semideviation) και το downside beta. Η εξέταση και η σύγκριση θα 

γίνει όσον αφορά τη στατιστική σηµαντικότητα των προαναφερθέντων µέτρων 

κινδύνου και το βαθµό επεξηγηµατικότητας τους στις αναµενόµενες 

αποδόσεις των αξιογράφων. Οι έλεγχοι για τα σχετικά µέτρα κινδύνου γίνονται 

αρχικά για όλη τη χρονική περίοδο εξέτασης του δείγµατος (1995-2010), 

κατόπιν για την περίοδο 2000-2005 και τέλος για την περίοδο 2005-2010.  

Αρχικά θα εξεταστεί η απλή γραµµική παλινδρόµηση ανάµεσα στην 

αναµενόµενη απόδοση και το κάθε εναλλακτικό µέτρο κινδύνου ξεχωριστά, µε 

τη χρήση των αξιογράφων της αγοράς που επιλέξαµε. Η παλινδρόµηση 

φαίνεται ακολούθως: 

0 1i i i
MR RV uγ γ= + +  

Όπου 
i

MR  είναι η µέση αναµενόµενη απόδοση   και 

           
i

RV  είναι κάθε ένα από τα εναλλακτικά µέτρα κινδύνου που 

εξετάζουµε 

Κάθε µέτρο κινδύνου παλινδροµείται ξεχωριστά µε την απόδοση και 

εξετάζεται ως προς τη στατιστική σηµαντικότητα (t-statistic) και ως προς την 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων ( 2R  και Adjusted 2R ). 

 

Στη συνέχεια εξετάζεται παλινδρόµηση που περιλαµβάνει ένα µέτρο 

κλασικού κινδύνου και ένα µέτρο downside κινδύνου, όπως φαίνεται 

παρακάτω 

 

0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  

Όπου 
i

MR  είναι η µέση αναµενόµενη απόδοση 
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          1i
RV  είναι το µέτρο του κλασικού κινδύνου (τυπική απόκλιση ή 

beta) 

          2i
RV  είναι το µέτρο του downside risk (ηµιτυπική απόκλιση ή 

downside beta) 

Με την εξέταση της παραπάνω παλινδρόµησης επιτυγχάνεται η 

σύγκριση των µέτρων των δύο ειδών κινδύνου άµεσα, καθώς εξετάζονται ανά 

δύο τα µέτρα κλασικού και downside κινδύνου ταυτόχρονα, δηλαδή 

επιτυγχάνεται η άµεση σύγκριση της τυπικής απόκλισης µε την ηµιτυπική 

απόκλιση (semideviation) και του κλασικού beta µε το downside beta. Όλα τα 

µέτρα εξετάζονται, ως προς τη στατιστική σηµαντικότητα και (t-statistic) και ως 

προς την επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων ( 2R και Adjusted 2R ). 

Η τελευταία παλινδρόµηση που εξετάζεται περιλαµβάνει όλα τα µέτρα 

κινδύνου που εξετάζουµε µαζί όπως φαίνεται παρακάτω 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  

Με αυτό τον τρόπο γίνεται µια άµεση σύγκριση της επεξηγηµατικότητας 

και της στατιστικής σηµαντικότητας των εν λόγω µέτρων κινδύνου όσον 

αφορά τις αναµενόµενες αποδόσεις του δείγµατός µας. 

 

2η ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Ανάλυση παλινδρόµησης για χαρτοφυλάκια 

  

 Η µεθοδολογία της ανάλυσης παλινδρόµησης ακολουθεί το ίδιο µοτίβο 

µε την ανάλυση παλινδρόµησης για µεµονωµένα αξιόγραφα. Το µόνο που 

αλλάζει είναι ότι η περίοδος 1995-2010 χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους. Η 

πρώτη χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό των χαρτοφυλακίων και στη 

δεύτερη εφαρµόζεται η µελέτη που έγινε και στα µεµονωµένα αξιόγραφα. 

Ακολουθεί η ανάλυση της µεθοδολογίας ανά περίοδο µελέτης. 

 

1η υποπερίοδος: Σχηµατισµός των χαρτοφυλακίων 

 

 Χρησιµοποιούνται τα πέντε πρώτα χρόνια για τη διαµόρφωση των 

χαρτοφυλακίων προς µελέτη. Συγκεκριµένα, γίνεται η εκτίµηση των 

συντελεστών βήτα όλων των µεµονωµένων αξιογράφων µε την χρήση της 

παλινδρόµησης του µονοπαραγοντικού υποδείγµατος. Κατόπιν, τα αξιόγραφα 
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ταξινοµούνται από αυτό µε τη µεγαλύτερη τιµή beta προς αυτό µε τη 

µικρότερη τιµή beta. Βάσει αυτής της ταξινόµησης χωρίζονται σε ίσα µέρη 

σχηµατίζοντας τα χαρτοφυλάκια προς µελέτη. Συγκεκριµένα, διαχωρίζουµε τα 

315 αξιόγραφα σε χαρτοφυλάκια των δέκα αξιογράφων και καταλήγουµε σε 

31 χαρτοφυλάκια των δέκα αξιογράφων και 1 χαρτοφυλάκιο των πέντε 

αξιογράφων.  

Παρακάτω φαίνονται τα χαρτοφυλάκια που σχηµατίστηκαν από τη 

διαδικασία που προαναφέρθηκε 

 

Portfolio1 Portfolio2 Portfolio3 Portfolio4 Portfolio5 

STAN(P) HIW(P) AHT(P) IMG(P) BODY(P) 

PSIN(P) BCB(P) BAY(P) SDR(P) CAY(P) 

HSBA(P) BRW(P) TT.(P) GHT(P) CNE(P) 

BARC(P) AIE(P) AGS(P) SDRC(P) RTBN(P) 

CLC(P) RBS(P) OSG(P) FTC(P) ITV(P) 

SVS(P) SERC(P) WPP(P) RSA(P) CKSN(P) 

SGE(P) ISYS(P) BRWN(P) EDPR(P) PFG(P) 

CWC(P) MISY(P) LOG(P) UKM(P) JNPR(P) 

SFR(P) BDEV(P) AAL(P) BA.(P) RIO(P) 

CBG(P) ASD(P) BBA(P) BLWY(P) UBM(P) 

 

Portfolio6 Portfolio7 Portfolio8 Portfolio9 Portfolio10 

RDW(P) ANTO(P) TLW(P) DMGT(P) RR.(P) 

AV.(P) BVM(P) AMEC(P) PSN(P) AZN(P) 

GTL(P) HAS(P) JMAT(P) ELM(P) HLMA(P) 

VOD(P) SHI(P) HWDN(P) LRD(P) CPI(P) 

WOS(P) AGA(P) NTG(P) KLR(P) NXT(P) 

ECOM(P) UMC(P) UNIQ(P) SEA(P) RDSB(P) 

KWL(P) RENT(P) MTO(P) BKG(P) MGGT(P) 

COB(P) GSK(P) LGEN(P) BT.A(P) EMG(P) 

GKN(P) TMW(P) CHRY(P) BNZL(P) DIA(P) 

DTZ(P) NMBR(P) MSLH(P) MMC(P) SPT(P) 
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Portfolio11 Portfolio12 Portfolio13 Portfolio14 Portfolio15 

TPK(P) RM.(P) THNN(P) BRAM(P) GBG(P) 

DVO(P) AVS(P) SN.(P) BLKL(P) YULC(P) 

PAG(P) SMIN(P) SNR(P) PSON(P) SXS(P) 

SNLR(P) ERM(P) ACAL(P) RCDO(P) WTB(P) 

PFL(P) TATE(P) SPRX(P) INCH(P) REL(P) 

IMI(P) RNK(P) MGCR(P) SKS(P) BBY(P) 

PRU(P) SDY(P) PTY(P) CPR(P) SKP(P) 

SIV(P) BHY(P) MGNS(P) TNI(P) DLAR(P) 

DGE(P) LAD(P) BP.(P) JDW(P) RPS(P) 

AND(P) CLIN(P) SMDS(P) FOUR(P) CFX(P) 

 

Portfolio16 Portfolio17 Portfolio18 Portfolio19 Portfolio20 

SMWH(P) JJB(P) GMG(P) RB.(P) RSHW(P) 

ULVR(P) LMI(P) ARBB(P) JTL(P) DPLM(P) 

CAR(P) BAB(P) BRAG(P) PMO(P) BG.(P) 

KGF(P) DTG(P) MKLW(P) STVG(P) TSCO(P) 

REX(P) AVON(P) VOLX(P) MOSB(P) SHB(P) 

LOWB(P) HTG(P) WSP(P) CKN(P) DLN(P) 

BRSN(P) HBR(P) JSG(P) WEIR(P) MLIN(P) 

IRV(P) FCAM(P) GAW(P) SCPA(P) GNK(P) 

DWSN(P) HEAD(P) RES(P) CHTR(P) CSLT(P) 

ICP(P) RPC(P) RTRK(P) MTC(P) CARM(P) 

 

Portfolio21 Portfolio22 Portfolio23 Portfolio24 Portfolio25 

CSCG(P) NSR(P) HOME(P) AIEA(P) BMY(P) 

OXFD(P) MARS(P) FCON(P) ALXN(P) RTN(P) 

DXNS(P) FDL(P) SUS(P) SSE(P) PZC(P) 

HRO(P) CHW(P) TRI(P) NFDS(P) CAL(P) 

VER(P) TW.(P) CSRT(P) HAVE(P) HAR(P) 

SGC(P) FPT(P) BPI(P) NEX(P) WKP(P) 

CIU(P) CRDA(P) GPOR(P) API(P) FLLRA(P) 
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CHH(P) GRNT(P) MKS(P) GFRD(P) APG(P) 

HLCL(P) GPG(P) SMP(P) ABF(P) LAS(P) 

CPL(P) AIP(P) DSC(P) CLI(P) GOG(P) 

 

Portfolio26 Portfolio27 Portfolio28 Portfolio29 Portfolio30 

MKAY(P) DNO(P) TTG(P) ABCR(P) TCSC(P) 

PHTM(P) CML(P) NICL(P) LAND(P) ALUM(P) 

SGRO(P) VTC(P) LOOK(P) BLND(P) SBRY(P) 

MORW(P) QRT(P) ALY(P) OCNW(P) MNZS(P) 

TITH(P) VLK(P) FENR(P) CGS(P) APF(P) 

WNER(P) FSHR(P) EPR(P) HILS(P) HYNS(P) 

MTRX(P) LNCT(P) TET(P) GREG(P) HSV(P) 

PVAR(P) HMSNO(P) MDY(P) WGB(P) THRP(P) 

UU.(P) BATS(P) PDG(P) DVW(P) RNO(P) 

BSY(P) CRE(P) CMRG(P) CRPR(P) SVT(P) 

 

Portfolio31 Portfolio32 

CWK(P) HAMP(P) 

PNN(P) RWD(P) 

AML(P) HRN(P) 

DJAN(P) AMS(P) 

UTV(P) AMR(P) 

CIN(P)  

MNGS(P)  

NVA(P)  

JHD(P)  

UKC(P)  
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2η υποπερίοδος: Εκτίµηση των υπό εξέταση µέτρων κινδύνου   

 

 Για τη δεύτερη υποπερίοδο που αποτελείται από το υπόλοιπο χρονικό 

διάστηµα της µελέτης µας (2000-2010), υπολογίζονται οι µηνιαίες αποδόσεις 

των χαρτοφυλακίων που προαναφέραµε. Συγκεκριµένα, µε βάση τις τιµές των 

µεµονωµένων αξιόγραφων που απαρτίζουν το κάθε χαρτοφυλάκιο 

υπολογίζουµε την τιµή του κάθε χαρτοφυλακίου για κάθε χρονική στιγµή που 

έχουµε στοιχεία (µηνιαία βάση) ως τον µέσο όρο των τιµών των αξιογράφων 

(θεωρούµε ότι τα σταθµά είναι ίσα). Κατόπιν υπολογίζουµε τις αποδόσεις των 

χαρτοφυλακίων µε βάση τις τιµές που προέκυψαν από τον υπολογισµό που 

προαναφέρθηκε.  

Ακολούθως, υπολογίζονται τα τέσσερα µέτρα κινδύνου που µελετούµε 

για κάθε ένα χαρτοφυλάκιο που σχηµατίσαµε µε τη χρήση των τύπων και των 

µεθόδων που προαναφέρθηκαν.  

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των  παλινδροµήσεων που 

αναλύθηκαν προηγουµένως στην 1η µεθοδολογία που αναφερόταν στα 

µεµονωµένα αξιόγραφα. Να σηµειώσουµε ότι οι αντίστοιχες παλινδροµήσεις 

εκτελούνται για τη χρονική περίοδο 2000-2010, 2000-2005 και 2005-2010, 

δηλαδή η 2η υποπερίοδος 2000-2010 χωρίζεται σε δύο πενταετίες. Η µελέτη 

σε επίπεδο χαρτοφυλακίων και για αυτές τις πενταετίες γίνεται µε σκοπό τη 

σύγκριση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν σε επίπεδο µεµονωµένων  

αξιογράφων µε τα αποτελέσµατα σε επίπεδο χαρτοφυλακίων για κοινές 

περιόδους εξέτασης. 
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Β΄ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ D-CAPM 

  

Όπως προαναφέρθηκε, το δεύτερο τµήµα της παρούσας εργασίας 

ασχολείται µε τον έλεγχο της ισχύος του υποδείγµατος D-CAPM για την αγορά 

του Ηνωµένου Βασιλείου για την ίδια χρονική περίοδο µελέτης, δηλαδή 1995-

2010. Για τον συγκεκριµένο έλεγχο θα ακολουθήσουµε τη γνωστή 

µεθοδολογία των Fama-McBeth η ανάλυση της οποίας ακολουθεί. 

 

Μεθοδολογία Fama-MacBeth προσαρµοσµένη στα πλαίσια της 

παρούσας µελέτης  

 

Έχουµε επιλέξει 315 µετοχές της αγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου για 

την περίοδο των 15 ετών (1995-2010) και λαµβάνουµε τις µηνιαίες τιµές και 

αποδόσεις. 

Η µεθοδολογία των Fama-MacBeth βασίζεται σε τέσσερα στάδια: 

• Χωρίζουµε την περίοδο των δεκαπέντε ετών σε τρεις υποπεριόδους 

των πέντε ετών. Στη δική µας περίπτωση έχουµε τις εξής 

υποπεριόδους: 1-1-1995 έως 31-12-1999, 1-1-2000 έως 31-12-2004 

και 1-1-2005 έως 31-12-2009 

• Πηγαίνουµε στην πρώτη υποπερίοδο (1-1-1995 έως 31-12-1999) και 

υπολογίζουµε τους συντελεστές d-βήτα για τις τριακόσιες δεκαπέντε 

µετοχές του δείγµατός µας σύµφωνα µε την  απλή γραµµική 

παλινδρόµηση ανάµεσα στην εξαρτηµένη µεταβλητή 

min[( ),0]
it i

yt R m= − και στην ανεξάρτητη µεταβλητή 

min[( ),0]
t M t M

x R µ= −  

• Κατόπιν κατατάσσουµε τους συντελεστές downside beta από το 

µεγαλύτερο προς το µικρότερο. Με βάση την κατάταξη αυτή, 

δηµιουργούµε τριάντα ένα χαρτοφυλάκια ανά δέκα µετοχές και το 

τριακοστό δεύτερο µε πέντε αξιόγραφα, ξεκινώντας από αυτή που έχει 

το µεγαλύτερο downside beta προς αυτή που έχει το µικρότερο. 

Εποµένως, το πρώτο χαρτοφυλάκιο θα έχει τις δέκα µετοχές µε τα 
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µεγαλύτερα downside βήτα και το τελευταίο τις πέντε µετοχές µε τους 

µικρότερους συντελεστές downside beta. 

Τα χαρτοφυλάκια που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή παρατίθενται 

ακολούθως: 

 

Portfolio1 Portfolio2 Portfolio3 Portfolio4 Portfolio5 

CNE(P) BARC(P) NMBR(P) SGE(P) AGA(P) 

SFR(P) CBG(P) BBY(P) ASD(P) LOWB(P) 

STAN(P) HWDN(P) BLKL(P) AGS(P) BBA(P) 

SEA(P) HIW(P) AAL(P) RIO(P) AMS(P) 

BVM(P) TT.(P) SHI(P) INCH(P) BRWN(P) 

HSBA(P) UKM(P) IMG(P) LOG(P) ANTO(P) 

CLC(P) CWC(P) DWSN(P) GHT(P) BRW(P) 

PSIN(P) BDEV(P) BCB(P) SDRC(P) ALY(P) 

GTL(P) TLW(P) SVS(P) AHT(P) PAG(P) 

BAY(P) UKC(P) ISYS(P) SDR(P) CKSN(P) 

 

Portfolio6 Portfolio7 Portfolio8 Portfolio9 Portfolio10 

WPP(P) THNN(P) LRD(P) COB(P) REL(P) 

AIE(P) RTN(P) UBM(P) MGGT(P) ACAL(P) 

PFL(P) ELM(P) MOSB(P) BLWY(P) FCAM(P) 

MISY(P) MLIN(P) HTG(P) DVO(P) JJB(P) 

SMDS(P) PMO(P) MTC(P) JMAT(P) OSG(P) 

SKP(P) RR.(P) HLMA(P) PSN(P) TMW(P) 

HAVE(P) BKG(P) CHH(P) JNPR(P) RSA(P) 

MMC(P) BA.(P) JDW(P) DLAR(P) LMI(P) 

ERM(P) ITV(P) DTZ(P) APG(P) UNIQ(P) 

SERC(P) RBS(P) RNK(P) AV.(P) SIV(P) 

 

Portfolio11 Portfolio12 Portfolio13 Portfolio14 Portfolio15 

CHTR(P) SNLR(P) MGCR(P) CHRY(P) NTG(P) 

PFG(P) EDPR(P) LAD(P) MSLH(P) DIA(P) 
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BODY(P) AMEC(P) CFX(P) CPR(P) UMC(P) 

GNK(P) NEX(P) BNZL(P) NXT(P) FDL(P) 

RTBN(P) FSHR(P) CAY(P) RDSB(P) AVON(P) 

HEAD(P) KWL(P) AND(P) IMI(P) RDW(P) 

CARM(P) SNR(P) ALUM(P) RNO(P) BHY(P) 

TW.(P) SDY(P) DTG(P) MDY(P) TPK(P) 

DMGT(P) RENT(P) MTO(P) REX(P) BRSN(P) 

KLR(P) HRO(P) OXFD(P) PTY(P) API(P) 

 

Porttfolio16 Portfolio17 Portfolio18 Portfolio19 Portfolio20 

CLIN(P) WOS(P) QRT(P) RM.(P) TTG(P) 

RSHW(P) SMIN(P) MGNS(P) GSK(P) MNGS(P) 

SCPA(P) VER(P) WGB(P) FOUR(P) GMG(P) 

HAS(P) ICP(P) SPT(P) TATE(P) CPI(P) 

DGE(P) AVS(P) FTC(P) WEIR(P) RCDO(P) 

BRAG(P) GAW(P) VOD(P) EMG(P) CPL(P) 

ARBB(P) BPI(P) SPRX(P) CRDA(P) RB.(P) 

BRAM(P) STVG(P) WSP(P) GFRD(P) GPG(P) 

AIP(P) MARS(P) PSON(P) FPT(P) IRV(P) 

GKN(P) TITH(P) WTB(P) SN.(P) BAB(P) 

 

Portfolio21 Portfolio22 Portfolio23 Portfolio24 Portffolio25 

VTC(P) JSG(P) CAR(P) SKS(P) SMP(P) 

ECOM(P) CIU(P) ABCR(P) AZN(P) HILS(P) 

LGEN(P) CHW(P) TNI(P) GOG(P) SUS(P) 

ALXN(P) BP.(P) TET(P) SXS(P) CSCG(P) 

CMRG(P) CKN(P) PRU(P) CRE(P) BT.A(P) 

YULC(P) BATS(P) CSRT(P) FCON(P) TCSC(P) 

PHTM(P) BMY(P) HBR(P) CAL(P) SSE(P) 

RPC(P) ABF(P) RTRK(P) HOME(P) LOOK(P) 

MKS(P) NFDS(P) DLN(P) AIEA(P) FENR(P) 

SGC(P) DPLM(P) SMWH(P) RES(P) NICL(P) 
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Portfolio26 Portfolio27 Portfolio28 Portfolio29 Portffolio30 

KFG(P) ULVR(P) TRI(P) UTV(P) APF(P) 

LAS(P) DXNS(P) TSCO(P) MTRX(P) AMR(P) 

DSC(P) HLCL(P) GRNT(P) CLI(P) WNER(P) 

BG.(P) CSLT(P) NVA(P) MORW(P) HRN(P) 

HAMP(P) VLK(P) PZC(P) HYNS(P) SVT(P) 

RPS(P) GBG(P) OCNW(P) UU.(P) PNN(P) 

IPR(P) FLLRA(P) JLT(P) JHD(P) GREG(P) 

VOLX(P) GPOR(P) MNZS(P) BSY(P) AML(P) 

MKLW(P) CWK(P) CGS(P) BLND(P) DNO(P) 

SHB(P) PDG(P) NSR(P) DJAN(P) LNCT(P) 

 

Portfolio31 Portfolio32 

LAND(P) THRP(P) 

SBRY(P) CIN(P) 

CML(P) DVW(P) 

WKP(P) CRPR(P) 

HMSNO(P) HSV(P) 

SGRO(P)  

PVAR(P)  

MKAY(P)  

HAR(P)  

RWD(P)  

 

• Κατόπιν, πηγαίνουµε στη δεύτερη υποπερίοδο (1-1-2000 έως 31-12-

2004). Υπολογίζουµε τους συντελεστές downside beta µε τα δεδοµένα 

της δεύτερης υποπεριόδου για τα χαρτοφυλάκια που έχουµε 

σχηµατίσει µε τη διαδικασία που ακολουθήσαµε για την πρώτη 

υποπερίοδο (1-1-1995 έως 31-12-1999). Συγκεκριµένα, αρχικά 

υπολογίζουµε µε τα µηνιαία στοιχεία που έχουµε συλλέξει τα downside 

betas των µεµονωµένων αξιόγραφων. Κατόπιν, υπολογίζουµε τα 

downside betas των χαρτοφυλακίων που έχουµε σχηµατίσει µε την 
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κατάταξη των downside betas της πρώτης υποπεριόδου ως τον 

σταθµικό µέσο των downside betas των αξιογράφων. Υποθέτουµε ότι 

τα σταθµά είναι ίσα. Έτσι, καταλήγουµε σε νέους συντελεστές 

downside beta για τα χαρτοφυλάκιά µας. Αυτός ο εκ νέου υπολογισµός 

των συντελεστών downside beta γίνεται µε σκοπό τη µείωση των 

σφαλµάτων κατά των υπολογισµών τους.  

• Στη συνέχεια προχωρούµε και στην τρίτη υποπερίοδο που 

σχηµατίσαµε και ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα. ∆ιατηρούµε τα 

χαρτοφυλάκια που έχουµε σχηµατίσει ήδη µε βάση τα downside betas 

της πρώτης υποπεριόδου,  και υπολογίζουµε για τα χαρτοφυλάκια 

αυτά την αναµενόµενη απόδοση τους, χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα 

της τρίτης περιόδου. Συγκεκριµένα, παλινδροµούµε τις µέσες 

(αναµενόµενες) αποδόσεις των χαρτοφυλακίων  της τρίτης περιόδου µε 

τους συντελεστές downside beta που έχουµε υπολογίσει µε βάση τα 

στοιχεία της δεύτερης περιόδου. Εποµένως, έχουµε την ακόλουθη 

διαστρωµατική παλινδρόµηση για τα τριάντα δύο χαρτοφυλάκια που 

δηµιουργήσαµε. 

0 1( )
p p pt

E R b eγ γ= + +  

 

Για να ισχύσει το D-CAPM θα πρέπει να ισχύει  

1. 0 f
Rγ =  

2. 1 ( )
M f

R Rγ = Ε −  

 

Συνεπώς, αφού λάβουµε το αποτέλεσµα της τελικής διαστρωµατικής 

παλινδρόµησης συγκρίνουµε τα coefficients που βρίσκουµε από την 

παλινδρόµηση µε το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και το market risk premium. Σαν 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο λαµβάνουµε τον µέσο όρο του µηνιαίου Treasury Bill 

για το Ηνωµένο Βασίλειο για την τρίτη υποπερίοδο εξέτασης. Για τον 

υπολογισµό του market risk premium χρησιµοποιούµε τον δείκτη αναφοράς 

που χρησιµοποιούµε σε όλη την παρούσα εργασία, δηλαδή τον FTSE-100 

λαµβάνοντας και για αυτόν τα µηνιαία στοιχεία αποδόσεων που αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο την τρίτη υποπερίοδο (1-1-2005 έως 31-12-2009). 

 Εκτός από τη σύγκριση των coefficients που υπολογίσαµε βάσει της 
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παλινδρόµησης για να ελέγξουµε την ισχύ του µοντέλου D-CAPM στην 

πραγµατική αγορά (πάντα µόνο για το Ηνωµένο Βασίλειο και για την περίοδο 

1995-2010), µας ενδιαφέρει και η σηµασία του υποδείγµατος από 

οικονοµετρικής άποψης. ∆ηλαδή, εκτός από την ισχύ του στην πραγµατική 

αγορά, ελέγχουµε και την ισχύ, στήριξη και σηµαντικότητά του και από 

στατιστικής-οικονοµετρικής άποψης. Εποµένως, ελέγχουµε την στατιστική 

σηµαντικότητα και επεξηγηµατικότητα των συντελεστών µε τη χρήση των 

τιµών t-statistic και adjusted 2R . Επίσης, ελέγχουµε το µοντέλο µας όσον 

αφορά την ετεροσκεδαστικότητα µε τα tests που είναι διαθέσιµα µέσω του 

οικονοµετρικού πακέτου e-views. Λέµε ότι µια τυχαία µεταβλητή 

χαρακτηρίζεται από ετεροσκεδαστικότητα όταν διαχρονικά παρουσιάζει 

µεταβολές στη διακύµανσή της61. Στα χρηµατοοικονοµικά η 

ετεροσκεδαστικότητα εµφανίζεται στις τιµές µετοχών και οµολόγων. Το 

επίπεδο της µεταβλητότητας αυτών των αξιογράφων δεν µπορεί να 

προβλεφθεί από κάποια χρονική περίοδο και µετά. 62 Όσον αφορά την 

αυτοσυσχέτιση, αυτή είναι µία µαθηµατική αναπαράσταση του βαθµού στον 

οποίο µία σειρά δεδοµένων µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου εξαρτάται 

από µια σειρά δεδοµένων του ίδιου χαρακτηριστικού για µια συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο ή και περισσότερες στο παρελθόν (lags)     

Η αυτοσυσχέτιση πολλές φορές αναφέρεται και σαν γραµµική συσχέτιση.63 

Επί της ουσίας η αυτοσυσχέτιση ανάµεσα στις αποδόσεις αξιογράφων µπορεί 

να µας δώσει ένα µοτίβο πάνω στο οποίο µπορούµε να στηριχθούµε για να 

προβλέψουµε µελλοντικές αποδόσεις (forecasting). Τα tests που 

χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα µέσω 

του e-views είναι τa  Langrange Multiplier Test (LM Test), Ljung-Box Q-

Statistics (correlogram). Έλεγχο όσον αφορά την αυτοσυσχέτιση δεν κάνουµε 

γιατί η ανάλυσή µας είναι cross section. Τα αντίστοιχα tests για τον έλεγχο 

ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας είναι τα White Heteroskedasticity Test, 

Langrange Multiplier Test (ARCH LM Test) και Ljung-Box Q-Statistics 

(squared residuals). 
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Την παραπάνω µελέτη οι Fama-MacBeth την εφάρµοσαν για 300 

µετοχές σχηµατίζοντας τριάντα χαρτοφυλάκια των δέκα αξιογράφων. Με αυτή 

τη µελέτη έλεγξαν την ισχύ του κλασικού CAPM, συγκρίνοντας τα coefficients 

που προέκυψαν από την παλινδρόµηση µε τα πραγµατικά στοιχεία και    

βρήκαν ότι 0 f
Rγ >  και 1 ( )

M f
R Rγ < Ε − . Οπότε, το CAPM δεν ισχύει και 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι εκτός του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αναµενόµενες 

αποδόσεις. Συνεπώς, ο συντελεστής βήτα δεν είναι ο µόνος παράγοντας που 

επηρεάζει τις αναµενόµενες αποδόσεις. Όλες οι µελέτες έχουν βρει θετική 

γραµµική σχέση ανάµεσα στο βήτα και στην αναµενόµενη απόδοση αλλά η 

σχέση του CAPM δεν είναι ακριβής.    

 Συνεπώς, µε τη χρήση της µεθοδολογίας Fama-McBeth για την  µελέτη 

του D-CAPM θα εξετάσουµε κατά πόσο ισχύουν τα ίδια αποτελέσµατα στα 

οποία κατέληξαν για το κλασικό CAPM.                                             
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Κεφάλαιο 4ο: Εµπειρική µελέτη - Αποτελέσµατα 

 

Χαρακτηριστικά της έρευνας 

 

Αγορά: Ηνωµένο Βασίλειο 

 

∆είκτης 

αναφοράς  

FTSE – 100 (Ηνωµένο Βασίλειο) 

∆είγµα: Αξιόγραφα που διαπραγµατεύονται στην χρηµατιστηριακή 

αγορά του Λονδίνου και περιλαµβάνονται στη βάση 

δεδοµένων DATASTREAM. Πρόκειται για όλα τα 

αξιόγραφα για τα οποία η εν λόγω βάση δεδοµένων 

παρέχει συνεχείς τιµές για τη χρονική περίοδο προς 

εξέταση και τα οποία παρουσιάζουν επαρκή 

εµπορευσιµότητα 

 

Περίοδοι 

µελέτης:  

 

• 1995 – 2010 

• 2000-2010 

• 2000-2005 

• 2005-2010 

Μέγεθος 

δείγµατος  

315 αξιόγραφα 

 

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των µεµονωµένων αξιογράφων και 

των χαρτοφυλακίων όσον αφορά τη µελέτη του πρώτου και του δεύτερου 

αντικειµένου της παρούσας εργασίας µας  θα κάνουµε µία σύντοµη 

επισκόπηση του δείκτη αναφοράς FTSE–100, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 

κατάρτισής του και την πορεία του κατά τη διάρκεια της συνολικής περιόδου 

µελέτης. 
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Σύντοµη επισκόπηση του δείκτη αναφοράς FTSE-10064 

 

Η εταιρία FTSE UK Index Series έχει σχεδιαστεί για να αναπαραστήσει 

την απόδοση των βρετανικών εταιριών, παρέχοντας στους επενδυτές ένα 

περιεκτικό και αναλυτικό πακέτο δεικτών που µετρούν την απόδοση όλων των 

τοµέων της χρηµατιστηριακής αγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου.65 

Ο δείκτης FTSE-100 αποτελείται από τις εταιρίες µε την πιο υψηλή 

κεφαλαιοποίηση (blue chips) και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 81% της 

αγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου. Χρησιµοποιείται εκτενώς σαν βάση για 

επενδυτικά προϊόντα, όπως είναι τα παράγωγα Ο δείκτης διαχειρίζεται από 

την FTSE Group, µια ανεξάρτητη εταιρία που γεννήθηκε σαν από τους 

Financial Times και το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Υπολογίζεται και 

δηµοσιεύεται κάθε δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Ο FTSE-100 χρησιµοποιείται, 

επίσης, ευρέως σαν δείκτης αναφοράς για τη Βρετανική κεφαλαιαγορά. Οι 

εταιρίες που αποτελούν τον δείκτη καθορίζονται κάθε τρίµηνο και οι 

µεγαλύτερες εταιρίες που ανήκουν στον FTSE 250 Index προωθούνται στον 

FTSE-100 εάν η κεφαλαιοποίησή τους τις τοποθετεί στις ενενήντα καλύτερες 

του FTSE-100. 

Όλες οι εταιρίες που συνιστούν τον δείκτη πρέπει να είναι σύµφωνες µε 

κάποιες προϋποθέσεις που καθορίζονται από την εταιρία  FTSE Group. 

Ανάµεσα σε αυτές τις προϋποθέσεις είναι ότι οι µετοχές πρέπει να 

αποτιµώνται σε ευρώ ή στερλίνα, να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις 

εθνικότητας, να έχουν ελεύθερη διαπραγµάτευση και επαρκή ρευστότητα.  Με 

µερικές µόνο ιστορικές εξαιρέσεις, οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στον 

δείκτη, θα πρέπει βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας να περιέχεται στο όνοµά 

τους η κατάληξη plc (που υποδηλώνει το νοµικό τους πρόσωπο σαν public 

limited company). 

Η διαπραγµάτευση αρχίζει τις 8 το πρωί και τελειώνει στις 16:30 µετά 

το µεσηµέρι. 
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Στο διάγραµµα που ακολουθεί, φαίνεται η πορεία του δείκτη για τη 

χρονική περίοδο µελέτης 1995-2010.  

FTSE100 (1995-2010)
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Παρατηρούµε ότι µέσα σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια η τιµή του δείκτη 

παρουσίασε αρκετές διακυµάνσεις. Στις αρχές του 1995 ξεκινά µε τιµή λίγο 

πάνω από τις 3.000 µονάδες για να παρουσιάσει µια σταθερή ανοδική πορεία 

µέχρι τις αρχές του 1998. Από το 1998 µέχρι τις αρχές του 2000 όπου 

παρατηρείται το µέγιστο σηµείο κοντά στις 7.000 µονάδες έχει ανοδική πορεία 

µε αρκετές εναλλαγές σε ανόδους και καθόδους.  Από τις αρχές του 2000 

µέχρι τις αρχές του 2003 ο δείκτης βιώνει συνεχόµενες καθόδους φτάνοντας 

κοντά στις 3.700 µονάδες. Κατόπιν και µέχρι τα τέλη του 2007 παρουσιάζει 

ανάκαµψη αγγίζοντας τις 6.800 µονάδες. Ακολούθησε κατακόρυφη πτώση 

µέχρι τις αρχές του 2009 µε τον δείκτη να πέφτει στις 3.800 µονάδες. Κατόπιν 

και µέχρι σήµερα παρατηρείται µια άνοδος αλλά µε διακυµάνσεις µε τον δείκτη 

να φτάνει στις 6.000 µονάδες.   

Αφού αναφερθήκαµε στα χαρακτηριστικά και την πορεία του δείκτη 

FTSE-100, ο οποίος χρησιµοποιείται σαν δείκτης αναφοράς σε όλη την 

παρούσα εργασία, µπορούµε να προχωρήσουµε στην ανάλυση των 

εµπειρικών αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των 
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στοιχείων που συγκεντρώθηκαν µε τη µεθοδολογία που αναλύθηκε στο 

κεφάλαιο που προηγήθηκε. 

 ΑΝΑΛΥΣΗ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

Στο Α΄ Τµήµα της παρούσας εργασίας, όπως έχουµε ήδη αναφέρει στο 

κεφάλαιο της µεθοδολογίας, ασχολούµαστε µε τον έλεγχο της σχέσης της 

µέσης απόδοσης και των µέτρων κλασικού και downside κινδύνου που 

έχουµε επιλέξει σε επίπεδο µεµονωµένων αξιογράφων αλλά και 

χαρτοφυλακίων.  Ακολουθούν τα αποτελέσµατα της µελέτης µας 

1η ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Ανάλυση παλινδρόµησης για µεµονωµένα 

αξιόγραφα66 

• ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1995-2010 

Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα αποτελέσµατα των απλών 

παλινδροµήσεων της µέσης απόδοσης µε κάθε ένα µέτρο κινδύνου ξεχωριστά 

για την περίοδο 1995-2010 ( 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + ). Εξετάζοντας µεµονωµένα 

κάθε µέτρο κινδύνου  παρατηρούµε ότι όλα παρουσιάζονται στατιστικά 

σηµαντικά µε εξαίρεση το beta. Επίσης, βάσει του R2 και του Adj-R2 

παρατηρούµε ότι τη µεγαλύτερη επεξηγηµατική δύναµη την παρουσιάζει η 

τυπική απόκλιση (standard deviation), ακολουθεί η ηµι-τυπική απόκλιση 

(semideviation) και κατόπιν το downside beta αλλά µε µεγάλη διαφορά σε 

σχέση µε τα προηγούµενα δύο µέτρα κινδύνου. Επίσης, παρατηρούµε ότι όλα 

τα µέτρα σχετίζονται µε αρνητική σχέση µε τη µέση απόδοση. 

 

Πίνακας 1: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα  

Περίοδος 1995-2010 

Μέτρο Κινδύνου 

(
i

RV ) 

0γ  1γ  R2 Adj-R2 

Standard 

Deviation 

0.012818 

(10.19798)* 

-0.100519 

(-9.813477)* 

0.235288 0.232845 

Semideviation 0.012285 

(9.729120)* 

-0.130717 

(-9.330631)* 

0.217619 0.2151119 
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Beta 0.002392 

(2.179971)* 

-0.001393 

(-1.275497) 

0.005171 

 

0.001992 

d-beta 0.007486 

(5.361833)* 

-0.004957 

(-4.805111)* 

0.068699 0.065724 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσµατα της ταυτόχρονης 

παλινδρόµησης ενός µέτρου κλασικού κινδύνου και downside κινδύνου µε τη 

µέση απόδοση ( 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + + ). Παρατηρούµε ότι η ηµιτυπική 

απόκλιση (semideviation) φαίνεται µη στατιστικά σηµαντική ενώ η τυπική 

απόκλιση είναι στατιστικά σηµαντική. Όσον αφορά τα betas και τα δύο είναι 

στατιστικά σηµαντικά. Όσον αφορά την επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων η 

προσθήκη του µέτρου downside κινδύνου δεν προσθέτει κάτι επιπλέον αλλά 

τα µέτρα που έχουν το µεγαλύτερο βαθµό επεξηγηµατικότητας είναι η 

standard deviation µε τη semideviation.  

 

Πίνακας 2: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

µεµονωµένα αξιόγραφα 

Περίοδος 1995-2010 

Ζεύγη µέτρων 

κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  R2 Adj-R2 

Stand.Dev/Semid

ev 

0.012750 

(10.12342)* 

-0.146142 

(-2.836202)* 

0.062947 

(0.903451) 

0.237283 0.232394 

Beta/d-beta 0.010328 

(7.532786)* 

0.014455 

(6.781657)* 

-0.017463 

(-8.391134)* 

0.188343 0.183140 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 3 φαίνονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για τη χρονική περίοδο 1995-

2010. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όταν εξετάζονται όλα τα µέτρα 

κινδύνου ταυτόχρονα, τα µέτρα του downside κινδύνου είναι στατιστικά µη 

σηµαντικά αλλά η επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων φτάνει στο µεγαλύτερο 
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βαθµό της συγκρινόµενη µε όλες τις παλινδροµήσεις που εξετάστηκαν 

προηγούµενα  

 

Πίνακας 3: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για µεµονωµένα αξιόγραφα 

Περίοδος 1995-2010 
Μέτρα 
κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  3γ  4γ  Adj-R2
 

St.Dev/Semd

ev/Beta/Dbeta 

0.011861 

(8.83261)* 

-0.117038 

(-2.26486)* 

0.015193 

(0.19756) 

0.005828 

(2.24696)* 

-0.002919 

(-0.83862) 

0.258026 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

• ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2000-2005 

 

Στον Πίνακα 4 φαίνονται τα αποτελέσµατα των απλών 

παλινδροµήσεων της µέσης απόδοσης µε κάθε ένα µέτρο κινδύνου ξεχωριστά 

για την περίοδο 2000-2005 ( 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + ). Εξετάζοντας µεµονωµένα 

κάθε µέτρο κινδύνου  παρατηρούµε ότι όλα παρουσιάζονται στατιστικά 

σηµαντικά. Επίσης, βάσει του R2 και του Adj-R2 παρατηρούµε ότι τη 

µεγαλύτερη επεξηγηµατική δύναµη την παρουσιάζει η ηµι-τυπική απόκλιση 

(semideviation), ακολουθεί η τυπική απόκλιση (standard deviation), το beta 

και κατόπιν το downside beta. Σε σχέση µε την εξέταση των µέτρων σε όλη τη 

δεκαπενταετία, παρατηρούµε ότι την πενταετία που εξετάζουµε τώρα τα µέτρα 

κινδύνου εξηγούν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τη µέση απόδοση των µετοχών  

Επίσης, παρατηρούµε ότι όλα τα µέτρα σχετίζονται µε αρνητική σχέση µε τη 

µέση απόδοση. 

Πίνακας 4: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα  

Περίοδος 2000-2005 

Μέτρο Κινδύνου 

(
i

RV ) 

0γ  1γ  R2 Adj-R2 

Standard 

Deviation 

0.022428 

(14.13929)* 

-0.186478 

(-14.97161)* 

0.417294 0.415432 

Semideviation 0.022433 

(14.91774)* 

-0.259201 

(-15.88714)* 

0.446411 0.444642 
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Beta 0.013802 

(11.35607)* 

-0.013920 

(-12.99250)* 

0.350360 0.348284 

d-beta 0.018674 

(11.41985)* 

-0.015472 

(-12.12793)* 

0.319694 0.317520 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 5 φαίνονται τα αποτελέσµατα της ταυτόχρονης 

παλινδρόµησης ενός µέτρου κλασικού κινδύνου και downside κινδύνου µε τη 

µέση απόδοση ( 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + + ). Παρατηρούµε ότι η ηµιτυπική 

απόκλιση (semideviation) είναι στατιστικά σηµαντική ενώ η τυπική απόκλιση 

δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Όσον αφορά τα betas, το beta είναι στατιστικά 

σηµαντικό ενώ το downside beta παρουσιάζεται µη στατικά σηµαντικό. Όσον 

αφορά την επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων η προσθήκη του µέτρου 

downside κινδύνου δεν προσθέτει κάτι επιπλέον αλλά τα µέτρα που έχουν το 

µεγαλύτερο βαθµό επεξηγηµατικότητας είναι η standard deviation µε τη 

semideviation.  

Πίνακας 5: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

µεµονωµένα αξιόγραφα 

Περίοδος 2000-2005 

Ζεύγη µέτρων 

κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  R2 Adj-R2 

Stand.Dev/Semid

ev 

0.021955 

(14.17786)* 

0.081609 

(1.272218) 

-0.366896 

(-4.256025)* 

0.449268 0.445737 

Beta/d-beta 0.014807 

(7.870638)* 

-0.011918 

(-3.904051)* 

-0.002488 

(-0.700405) 

0.351380 0.347222 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 
Στον Πίνακα 6 φαίνονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για τη χρονική περίοδο 2000-

2005. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όταν εξετάζονται όλα τα µέτρα 

κινδύνου ταυτόχρονα, όλα τα µέτρα κινδύνου είναι στατιστικά σηµαντικά εκτός 

από τη τυπική απόκλιση(standard deviation) αλλά η επεξηγηµατικότητα των 

αποδόσεων φτάνει στο µεγαλύτερο βαθµό της συγκρινόµενη µε όλες τις 

παλινδροµήσεις που εξετάστηκαν προηγούµενα για την ίδια χρονική περίοδο.  
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Πίνακας 6: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για µεµονωµένα αξιόγραφα 

Περίοδος 2000-2005 
Μέτρα 
κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  3γ  4γ  Adj-R2
 

St.Dev/Semd

ev/Beta/Dbeta 

0.017078 

(10.4034)* 

0.020588 

(0.34307) 

-0.323327 

(-3.86279)* 

-0.019940 

(-7.28976)* 

0.023325 

(6.01950)* 

0.524662 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

• ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2005-2010 

 

Στον Πίνακα 7 φαίνονται τα αποτελέσµατα των απλών 

παλινδροµήσεων της µέσης απόδοσης µε κάθε ένα µέτρο κινδύνου ξεχωριστά 

για την περίοδο 2005-2010 ( 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + ). Εξετάζοντας µεµονωµένα 

κάθε µέτρο κινδύνου  παρατηρούµε ότι όλα παρουσιάζονται στατιστικά 

σηµαντικά. Επίσης, βάσει του R2 και του Adj-R2 παρατηρούµε ότι τη 

µεγαλύτερη επεξηγηµατική δύναµη την παρουσιάζει η τυπική απόκλιση 

(standard deviation), ακολουθεί η ηµιτυπική απόκλιση (semideviation), το beta 

και κατόπιν το downside beta. Σε σχέση µε την εξέταση των µέτρων σε όλη τη 

δεκαπενταετία, παρατηρούµε ότι την πενταετία που εξετάζουµε τώρα τα µέτρα 

κινδύνου εξηγούν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τη µέση απόδοση των µετοχών 

αλλά σε µικρότερο βαθµό από την πενταετία 2000-2005. Επίσης, 

παρατηρούµε ότι όλα τα µέτρα συνδέονται µε αρνητική σχέση µε τη µέση 

απόδοση 

Πίνακας 7: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα  

Περίοδος 2005-2010 

Μέτρο Κινδύνου 

(
i

RV ) 

0γ  1γ  R2 Adj-R2 

Standard 

Deviation 

0.019667 

(11.06568)* 

-0.193206 

(-14.46680)* 

0.400714 0.398800 

Semideviation 0.018432 

(10.52549)* 

-0.249198 

(-13.98889)* 

0.384693 0.382727 

Beta 0.000415 

(0.237710) 

-0.004104 

(-2.934649)* 

0.026778 0.023669 
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d-beta 0.008959 

(4.496932)* 

-0.009431 

(-7.159819)* 

0.140731 0.137985 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 8 φαίνονται τα αποτελέσµατα της ταυτόχρονης 

παλινδρόµησης ενός µέτρου κλασικού κινδύνου και downside κινδύνου µε τη 

µέση απόδοση ( 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + + ). Παρατηρούµε ότι η ηµιτυπική 

απόκλιση (semideviation) δεν είναι στατιστικά σηµαντική ενώ η τυπική 

απόκλιση είναι στατιστικά σηµαντική. Όσον αφορά τα betas, το beta και το 

downside beta είναι στατιστικά σηµαντικά. Όσον αφορά την 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων η προσθήκη του µέτρου downside 

κινδύνου δεν προσθέτει κάτι επιπλέον αλλά τα µέτρα που έχουν το 

µεγαλύτερο βαθµό επεξηγηµατικότητας είναι η standard deviation µε τη 

semideviation.  

Πίνακας 8: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

µεµονωµένα αξιόγραφα 

Περίοδος 2005-2010 

Ζεύγη µέτρων 

κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  R2 Adj-R2 

Stand.Dev/Semid

ev 

0.019687 

(11.03236)* 

-0.204304 

(-2.892615)* 

0.014879 

(0.160029) 

0.400763 0.396922 

Beta/d-beta 0.011534 

(6.141939)* 

0.018788 

(7.292944)* 

-0.026033 

(-10.08050)* 

0.265878 0.261172 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 9 φαίνονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για τη χρονική περίοδο 2005-

2010. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όταν εξετάζονται όλα τα µέτρα 

κινδύνου ταυτόχρονα, όλα τα µέτρα κινδύνου είναι στατιστικά σηµαντικά εκτός 

από τη ηµιτυπική απόκλιση(semideviation) και τον συντελεστή βήτα. Η 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων φτάνει στο µεγαλύτερο βαθµό της 

συγκρινόµενη µε όλες τις παλινδροµήσεις που εξετάστηκαν προηγούµενα για 

την ίδια χρονική περίοδο. 
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Πίνακας 9: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για µεµονωµένα αξιόγραφα 

Περίοδος 2005-2010 
Μέτρα 
κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  3γ  4γ  Adj-R2
 

St.Dev/Semd

ev/Beta/Dbeta 

0.017512 

(9.81344)* 

-0.150634 

(-2.16536)* 

-0.167815 

(-1.61600) 

0.000395 

(0.13157) 

0.008453 

(1.92181)* 

0.435566 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

2η ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Ανάλυση παλινδρόµησης για χαρτοφυλάκια67 

 

• ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2000-2010 

 

Στον Πίνακα 10 φαίνονται τα αποτελέσµατα των απλών 

παλινδροµήσεων της µέσης απόδοσης µε κάθε ένα µέτρο κινδύνου ξεχωριστά 

για την περίοδο 2000-2010 ( 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + ). Εξετάζοντας µεµονωµένα 

κάθε µέτρο κινδύνου  παρατηρούµε ότι όλα τα µέτρα παρουσιάζονται 

στατιστικά σηµαντικά. Επίσης, βάσει του R2 και του Adj-R2 παρατηρούµε ότι 

τη µεγαλύτερη επεξηγηµατική δύναµη την παρουσιάζει η τυπική απόκλιση 

(standard deviation), ακολουθεί η ηµιτυπική απόκλιση (semideviation), το beta 

και κατόπιν το downside beta. Επίσης, παρατηρούµε ότι όλα τα µέτρα 

συνδέονται µε αρνητική σχέση µε τη µέση απόδοση. 

 

Πίνακας 10: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια  

Περίοδος 2000-2010 

Μέτρο Κινδύνου 

(
i

RV ) 

0γ  1γ  R2 Adj-R2 

Standard 

Deviation 

0.008860 

(3.302027)* 

-0.129851 

(-3.476080)* 

0.287125 0.263363 

Semideviation 0.008975 

(3.210549)* 

-0.171946 

(-3.371051)* 

0.274731 0.250556 

Beta 0.007111 

(2.685544)* 

-0.007504 

(-2.851662)* 

0.213259 

 

0.187034 
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d-beta 0.008368 

(2.573866)* 

-0.008529 

(-2.688176)* 

0.194118 0.167255 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 11 φαίνονται τα αποτελέσµατα της ταυτόχρονης 

παλινδρόµησης ενός µέτρου κλασικού κινδύνου και downside κινδύνου µε τη 

µέση απόδοση ( 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + + ). Παρατηρούµε ότι κανένα από 

τα µέτρα κινδύνου που εξετάζουµε δεν παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντικό. 

Όσον αφορά την επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων η προσθήκη του µέτρου 

downside κινδύνου δεν προσθέτει κάτι επιπλέον αλλά τα µέτρα που έχουν το 

µεγαλύτερο βαθµό επεξηγηµατικότητας είναι η standard deviation µε τη 

semideviation. Επίσης, παρατηρούµε ότι η απόδοση συνδέεται µε αρνητική 

σχέση µε τα µέτρα κλασικού κινδύνου και µε θετική σχέση µε τα µέτρα 

downside risk. 

Πίνακας 11: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  

χαρτοφυλάκια 

Περίοδος 2000-2010 

Ζεύγη µέτρων 

κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  R2 Adj-R2 

Stand.Dev/Semid

ev 

0.008770 

(3.096231)* 

-0.154783 

(-0.719940) 

0.034291 

(0.117821) 

0.287466 

 

0.238326 

Beta/d-beta 0.007053 

(1.947026) 

-0.007713 

(-0.840313) 

0.000260 

(0.023765) 

0.213274 0.159017 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 12 φαίνονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για τη χρονική περίοδο 2000-

2010. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όταν εξετάζονται όλα τα µέτρα 

κινδύνου ταυτόχρονα, κανένα από αυτά δεν προκύπτει να είναι στατιστικά 

σηµαντικό. Η επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων φτάνει στο µεγαλύτερο 

βαθµό της συγκρινόµενη µε όλες τις παλινδροµήσεις που εξετάστηκαν 

προηγούµενα για την ίδια χρονική περίοδο. Επίσης, κι εδώ παρατηρούµε ότι η 
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απόδοση έχει θετική σχέση µε τα µέτρα downside risk και αρνητική µε τα 

µέτρα κλασικού κινδύνου. 

 

Πίνακας 12: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για χαρτοφυλάκια 

Περίοδος 2000-2010 
Μέτρα 
κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  3γ  4γ  Adj-R2
 

St.Dev/Semd

ev/Beta/Dbeta 

0.006140 

(1.80860) 

-0.214649 

(-1.00049) 

0.052932 

(0.17146) 

-0.016954 

(-1.82760) 

0.022228 

(1.63865) 

0.272045 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

• ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2000-2005 

 

Στον Πίνακα 13 φαίνονται τα αποτελέσµατα των απλών 

παλινδροµήσεων της µέσης απόδοσης µε κάθε ένα µέτρο κινδύνου ξεχωριστά 

για την περίοδο 2000-2005 ( 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + ). Εξετάζοντας µεµονωµένα 

κάθε µέτρο κινδύνου  παρατηρούµε ότι όλα τα µέτρα παρουσιάζονται 

στατιστικά σηµαντικά. Επίσης, βάσει του R2 και του Adj-R2 παρατηρούµε ότι 

τη µεγαλύτερη επεξηγηµατική δύναµη την παρουσιάζει το beta, ακολουθεί η 

ηµιτυπική απόκλιση, η τυπική απόκλιση (standard deviation) και κατόπιν το 

downside beta. Ακόµη, όλα τα µέτρα κινδύνου παρουσιάζουν τον µεγαλύτερο 

βαθµό επεξηγηµατικότητας των αποδόσεων για αυτή την πενταετία. Τέλος, 

παρατηρούµε ότι όλα τα µέτρα συνδέονται µε αρνητική σχέση µε τη µέση 

απόδοση. 

 

Πίνακας 13: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια  

Περίοδος 2000-2005 

Μέτρο Κινδύνου 

(
i

RV ) 

0γ  1γ  R2 Adj-R2 

Standard 

Deviation 

0.014068 

(5.999311)* 

-0.203815 

(-6.631070)* 

0.594436 0.580917 

Semideviation 0.015383 

(6.479203)* 

-0.298633 

(-7.088248)* 

0.626137 0.613675 
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Beta 0.013637 

(6.460591)* 

-0.015001 

(-7.226110)* 

0.635110 0.622947 

d-beta 0.016468 

(5.986684)* 

-0.017517 

(-6.461324)* 

0.581874 0.567936 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 14 φαίνονται τα αποτελέσµατα της ταυτόχρονης 

παλινδρόµησης ενός µέτρου κλασικού κινδύνου και downside κινδύνου µε τη 

µέση απόδοση ( 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + + ). Παρατηρούµε ότι µόνο ο 

συντελεστής βήτα παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντικός. Όσον αφορά την 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων η προσθήκη του µέτρου downside 

κινδύνου δεν προσθέτει κάτι επιπλέον. Επί της ουσίας και οι δύο 

παλινδροµήσεις δείχνουν τον ίδιο βαθµό επεξηγηµατικότητας των 

αποδόσεων. Επίσης, παρατηρούµε ότι η απόδοση συνδέεται µε αρνητική 

σχέση µε το beta και µε τα µέτρα downside risk ενώ εµφανίζεται θετική σχέση 

µε την τυπική απόκλιση. 

 

Πίνακας 14: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  

χαρτοφυλάκια 

Περίοδος 2000-2005 

Ζεύγη µέτρων 

κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  R2 Adj-R2 

Stand.Dev/Semid

ev 

0.016072 

(6.371213)* 

0.182774 

(0.841333) 

-0.557125 

(-1,796340) 

0.635045 0.609875 

Beta/d-beta 0.013924 

(4.819947)* 

-0.014041 

(-2.063064)* 

-0.001231 

(-0.148297) 

0.635387 0.610241 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 15 φαίνονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για τη χρονική περίοδο 2000-

2005. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όταν εξετάζονται όλα τα µέτρα 

κινδύνου ταυτόχρονα, στατιστικά σηµαντικό είναι µόνο το beta. Η 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων φτάνει στο µεγαλύτερο βαθµό της 
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συγκρινόµενη µε όλες τις παλινδροµήσεις που εξετάστηκαν προηγούµενα για 

την ίδια χρονική περίοδο. Επίσης, κι εδώ παρατηρούµε ότι η απόδοση έχει 

θετική σχέση µε την τυπική απόκλιση και το d-beta και αρνητική σχέση µε την 

ηµιτυπική απόκλιση και το beta. 

 

Πίνακας 15: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για χαρτοφυλάκια 

Περίοδος 2000-2005 
Μέτρα 
κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  3γ  4γ  Adj-R2
 

St.Dev/Semd

ev/Beta/Dbeta 

0.013891 

(4.98928)* 

0.046351 

(0.23059) 

-0.305762 

(-1.04066) 

-0.017019 

(-2.65815)* 

0.015056 

(1.58377) 

0.685775 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

• ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2005-2010 

 

Στον Πίνακα 16 φαίνονται τα αποτελέσµατα των απλών 

παλινδροµήσεων της µέσης απόδοσης µε κάθε ένα µέτρο κινδύνου ξεχωριστά 

για την περίοδο 2005-2010 ( 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + ).Παρατηρούµε ότι όλα τα 

µέτρα συνδέονται µε αρνητική σχέση µε τη µέση απόδοση. Εξετάζοντας 

µεµονωµένα κάθε µέτρο κινδύνου  παρατηρούµε ότι κανένα από αυτά δεν  

παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντικό. Επίσης, βάσει του R2  παρατηρούµε ότι 

η επεξηγηµατικότητά τους όσον αφορά τις αποδόσεις είναι ελάχιστη και 

µάλιστα το Adj- R2 είναι αρνητικό, που σηµαίνει ότι τα κάθε ένα από τα µέτρα 

κινδύνου που εξετάζονται δεν εξηγούν τις µέσες αποδόσεις για την περίοδο 

2005-2010. Αυτό το αποτέλεσµα είναι αναµενόµενο καθώς σε αυτήν την 

πενταετία εµφανίζεται η µεγάλη οικονοµική κρίση που προέκυψε από 

παράγοντες που δεν είχαν προβλεφθεί. 

Πίνακας 16: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια  

Περίοδος 2005-2010 

Μέτρο Κινδύνου 

(
i

RV ) 

0γ  1γ  R2 Adj-R2 

Standard 

Deviation 

0.004305 

(1.068202) 

-0.055627 

(-0.925075) 

0.027734 -0.004675 
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Semideviation 0.003189 

(0.839942) 

-0.049690 

(-0.682696) 

0.015298 -0.017525 

Beta 0.002288 

(0.695471) 

-0.001617 

(-0.511033) 

0.008630 -0.024416 

d-beta 0.001345 

(0.358556) 

-0.000643 

(-0.184242) 

0.001130 -0.032165 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Στον Πίνακα 17 φαίνονται τα αποτελέσµατα της ταυτόχρονης 

παλινδρόµησης ενός µέτρου κλασικού κινδύνου και downside κινδύνου µε τη 

µέση απόδοση ( 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + + ). Παρατηρούµε ότι κανένα µέτρο 

κινδύνου δεν παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντικό. Όσον αφορά την 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων η προσθήκη του µέτρου downside 

κινδύνου δεν προσθέτει κάτι επιπλέον. Επί της ουσίας και οι δύο 

παλινδροµήσεις δείχνουν τον ίδιο βαθµό επεξηγηµατικότητας των αποδόσεων 

ενώ παρατηρούµε ότι ο βαθµός επεξηγηµατικότητας των µέσων αποδόσεων 

είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τις απλές παλινδροµήσεις που προηγήθηκαν 

(αν και παραµένει µικρός). Συνεπώς, οι µέσες αποδόσεις εξηγούνται σε 

µεγαλύτερο βαθµό όταν συνδυάζεται ένα µέτρο κλασικού και downside 

κινδύνου σε σχέση µε την περίπτωση που εξετάζεται κάθε µέτρο κινδύνου 

ξεχωριστά. Επίσης, παρατηρούµε ότι η απόδοση συνδέεται µε αρνητική 

σχέση µε τα κλασικά µέτρα κινδύνου και µε θετική µε τα µέτρα downside risk. 

Πίνακας 17: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  

χαρτοφυλάκια 

Περίοδος 2005-2010 

Ζεύγη µέτρων 

κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  R2 Adj-R2 

Stand.Dev/Semid

ev 

0.005880 

(1.415407) 

-0.507177 

(-1.464935) 

0.551273 

(1.323888) 

0.083146 0.019915 

Beta/d-beta -0.001515 

(-0.372711) 

-0.023731 

(-1.608765) 

0.024862 

(1.533282) 

0.82971 0.019728 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 
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Στον Πίνακα 18 φαίνονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για τη χρονική περίοδο 2005-

2010. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι όταν εξετάζονται όλα τα µέτρα 

κινδύνου ταυτόχρονα, στατιστικά σηµαντικό είναι µόνο το d-beta. Η 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων φτάνει στο µεγαλύτερο βαθµό της 

συγκρινόµενη µε όλες τις παλινδροµήσεις που εξετάστηκαν προηγούµενα για 

την ίδια χρονική περίοδο. Επίσης, παρατηρούµε ότι η απόδοση έχει αρνητική 

σχέση µε τα µέτρα κλασικού κινδύνου και θετική σχέση µε τα µέτρα downside 

κινδύνου. 

Πίνακας 18: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για χαρτοφυλάκια 

Περίοδος 2005-2010 
Μέτρα 
κινδύνου 

0γ  1γ  2γ  3γ  4γ  Adj-R2
 

St.Dev/Semd

ev/Beta/Dbeta 

0.001705 

(0.38250) 

-0.371069 

(-1.09310) 

0.086565 

(0.19174) 

-0.026799 

(-1.79645) 

0.043775 

(2.18214)* 

0.109581 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

 

Β΄ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ D-CAPM 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας,  ο έλεγχος 

της ισχύος του υποδείγµατος D-CAPM  που ορίζεται ως εξής: 

( ) [ ( ) ] D

j f M f jE R R E R R β= + −  

Όπου ( )
j

E R η αναµενόµενη απόδοση του αξιογράφου ή 

χαρτοφυλακίου  

f
R το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

( )
M

E R η µέση απόδοση του δείκτη αναφοράς  

D

jβ  το downside beta 

Στην παρούσα µελέτη, ( )
j

E R  είναι η µέση απόδοση και D

jβ  το 

downside beta όπως τα εκτιµήσαµε µε την µεθοδολογία Fama-McBeth, 
f

R  

θεωρούµε τον µέσο όρο του µηνιαίου Treasury Bill για το Ηνωµένο Βασίλειο 
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για την τρίτη υποπερίοδο εξέτασης (
f

R =3,943184%)68 και ( )
M

E R  η µέση 

απόδοση για την τρίτη υποπερίοδο του FTSE-100. 

Η παλινδρόµηση η οποία εκτελείται είναι η ακόλουθη: 

0 1( ) D

p p ptE R uγ γ β= + +  

Το αποτέλεσµα που λαµβάνουµε µε τη χρήση  του EViews6 φαίνεται 

παρακάτω69: 

Πίνακας 19: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1( ) D

p p ptE R uγ γ β= + +  για τα 

χαρτοφυλάκια που σχηµατίστηκαν µε τη χρήση της µεθοδολογίας Fama-McBeth 

D-CAPM µε τη Μεθοδολογία Fama-McBeth 
Μέτρο 

κινδύνου 
0γ  1γ  R2

 Adj-R2
 

D

jβ  0.072666 

(0.519076) 

-0.042076 

(-0.355069) 

0.004185 -0.029009 

*οι τιµές t-statistics εµφανίζονται στην παρένθεση. Η κριτική τιµή για επίπεδο 

εµπιστοσύνης 5% είναι :1,96 

 

Από το αποτέλεσµα της παλινδρόµησης βλέπουµε ότι η σταθερά της 

παλινδρόµησης και η ανεξάρτητη µεταβλητή D

jβ  δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικές. Επίσης, ο βαθµός επεξηγηµατικότητας είναι πολύ µικρός. Αυτό 

µπορεί να οφείλεται ακριβώς στις διαφορετικές φάσεις που βρέθηκε η 

οικονοµία του Ηνωµένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετίας που 

εξετάζουµε αλλά κυρίως στην κρίση που ταλαιπώρησε το Ηνωµένο Βασίλειο 

(µαζί µε την παγκόσµια οικονοµία) για την τριετία 2007-2009 και προήλθε από 

παράγοντες κινδύνου που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν. Άλλωστε, η 

πολύ µικρή συνεισφορά του downside beta στην εξήγηση των αναµενόµενων 

αποδόσεων των χαρτοφυλακίων που σχηµατίσαµε καταδεικνύει ότι υπάρχουν 

και άλλοι επιπλέον παράγοντες κινδύνου που τις εξηγούν και δεν έχουν 

συµπεριληφθεί στο µοντέλο που εξετάζουµε. 

Ακολούθως, προχωρούµε στη σύγκριση των συντελεστών 0γ  και 1γ  µε 

το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και το market risk premium που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου για την πενταετία 

                                                 
 
 



∆ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Ανάλυση της σχέσης µέσης απόδοσης και βήτα 
κάνοντας χρήση της ηµιδιακύµανσης» 

 

 

130

2005 - 2010. Όπως έχει ήδη αναφερθεί,  
f

R =0,03943184 είναι ο µέσος όρος 

του µηνιαίου Treasury Bill. Το market risk premium είναι ( )
M

E R -
f

R = 

=0,000848 - 0,03943184= -0,0331.  

Από την πραγµατοποίηση της παλινδρόµησης έχουµε 0γ  = 0,072666 

και 1γ = -0,042076. Συνεπώς, ισχύει,   

• 0 f
Rγ > και 

• 1 ( )
M f

E R Rγ < −  

Εποµένως, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το D-CAPM για την 

περίοδο εξέτασης και την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου δεν ισχύει και 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αναµενόµενες 

αποδόσεις και αυτοί οι παράγοντες δεν έχουν συµπεριληφθεί στο D-CAPM. 

Να σηµειωθεί ότι στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Fama-McBeth στη 

µελέτη τους για την ισχύ του CAPM και µάλιστα µε τις ίδιες σχέσεις ανάµεσα 

στα coefficients της παλινδρόµησης και στους συντελεστές του υποδείγµατος. 

Συνεπώς, αποδεικνύεται, από τα πραγµατικά στοιχεία της αγοράς και 

από οικονοµετρικής άποψης, ότι το D-CAPM δεν εξηγεί επαρκώς τις 

αναµενόµενες αποδόσεις των αξιογράφων. 

 

Στη συνέχεια προχωρούµε στα κατάλληλα tests για τον έλεγχο 

ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας στο υπόδειγµά µας. Όπως προαναφέραµε, 

δεν γίνεται έλεγχος για ύπαρξη αυτοσυσχέτισης γιατί δεν ορίζεται στο πλαίσιο 

της cross section analysis που κάνουµε στην παρούσα εργασία. Τα test αυτά 

παρατίθενται ακολούθως: 

Ελέγχουµε το υπόδειγµά µας για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας.  

Αρχικά, εκτελούµε το  White Heteroskedasticity Test. Από το 

αποτέλεσµα του test συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

καθώς η µηδενική υπόθεση για οµοσκεδαστικότητα στηρίζεται ισχυρά 

(Prob=0.5594 > 0.05). 
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Εικόνα 1: White Heteroskedasticity Test για ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας για την 

παλινδρόµηση 0 1( ) D

p p ptE R uγ γ β= + +  

  

Κατόπιν, πάλι για τον έλεγχο της ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας 

προχωρούµε στο Langrange Multiplier Test (ARCH LM Test). Από το 

αποτέλεσµα του test συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

καθώς η µηδενική υπόθεση για οµοσκεδαστικότητα στηρίζεται ισχυρά 

(Prob=0.5062 > 0.05). 
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Εικόνα 2: Langrange Multiplier Test (ARCH LM Test) για την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας στην παλινδρόµηση 0 1( ) D

p p ptE R uγ γ β= + +  

 

Τέλος, εκτελούµε το Ljung-Box Q-Statistics (squared residuals) που 

ουσιαστικά είναι το correlogram των τετραγώνων των σφαλµάτων της 

παλινδρόµησης. Από το αποτέλεσµα του test συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα καθώς η µηδενική υπόθεση για οµοσκεδαστικότητα 

στηρίζεται ισχυρά αφού όλες οι τιµές του prob είναι µεγαλύτερες από 0.05. 
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Εικόνα 3: Ljung-Box Q-Statistics (squared residuals) για την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας στην παλινδρόµηση 0 1( ) D

p p ptE R uγ γ β= + +  

 

 

Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα tests για την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας, το µοντέλο 0 1( ) D

p p ptE R uγ γ β= + +  χαρακτηρίζεται από 

οµοσκεδαστικότητα. 

Συνοψίζοντας, το µοντέλο µας χαρακτηρίζεται από οµοσκεδαστικότητα. 
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Κεφάλαιο 5ο: ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούµε συνοπτικά στα βασικά και γενικά 

συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας, συγκριτικά και µε τις µελέτες που 

έχουν προηγηθεί και θα προχωρήσουµε σε κάποιες προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα στο µέλλον. 

 

Συµπεράσµατα όσον αφορά την µελέτη των εναλλακτικών 

µέτρων κινδύνου 

 

• Μελέτη σε επίπεδο µεµονωµένων αξιογράφων  

 

Όταν τα υπό εξέταση µέτρα κινδύνου µελετώνται ανεξάρτητα 

παρατηρείται ότι σχεδόν πάντα είναι στατιστικά σηµαντικά, ανεξάρτητα από 

την περίοδο εξέτασης. Όταν εξετάζονται ανά ζεύγη ή ταυτόχρονα όλα µαζί, 

δεν παρατηρείται κάποιο συγκεκριµένο µοτίβο επανάληψης µέσα στο χρόνο 

για τη στατιστική σηµαντικότητα των µέτρων κινδύνου. Επίσης, όσον αφορά 

το βαθµό επεξηγηµατικότητας των αναµενόµενων αποδόσεων παρατηρούµε 

ότι η τυπική απόκλιση και η ηµι-τυπική απόκλιση (semideviation) αποδίδουν 

πολύ καλύτερα σε σχέση µε το beta και το d-beta. Ακόµη, βλέπουµε ότι όσο 

προσθέτουµε µέτρα κινδύνου στην παλινδρόµησή µας  τόσο αυξάνεται ο 

βαθµός επεξηγηµατικότητας των αναµενόµενων αποδόσεων 

λαµβάνοντας µάλιστα το µέγιστο βαθµό της όταν συµµετέχουν όλα τα υπό 

εξέταση µέτρα κινδύνου στην παλινδρόµηση, γεγονός που µας καταδεικνύει 

ότι υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τις αποδόσεις και δεν 

τους έχουµε λάβει υπόψη µας.  

Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει η έρευνα των Diacogiannis, 

Milonakis & Artavanis (2010)70 για το Ηνωµένο Βασίλειο, µε τη διαφορά ότι τα 

µέτρα downside κινδύνου εξηγούν σταθερά καλύτερα τις αναµενόµενες 

αποδόσεις, για τις χρονικές περιόδους εξέτασης, οι οποίες όµως δεν 

ταυτίζονται µε τις περιόδους εξέτασης της παρούσας εργασίας.  
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• Μελέτη σε επίπεδο χαρτοφυλακίων 

 

Σε επίπεδο χαρτοφυλακίων, όταν τα µέτρα κινδύνου εξετάζονται 

µεµονωµένα, παρουσιάζονται όλα στατιστικά σηµαντικά, µε εξαίρεση τη 

χρονική περίοδο 2005-2010. Όταν εξετάζονται από κοινού, τα µέτρα κινδύνου 

παρουσιάζονται µη στατιστικά σηµαντικά, µε εξαίρεση το beta. Όσον αφορά 

τον βαθµό επεξηγηµατικότητας κινδύνου καταλήγουµε στα ίδια 

συµπεράσµατα µε τη µελέτη µας όταν αυτή γίνεται σε επίπεδο µεµονωµένων 

αξιογράφων, δηλαδή όσο προσθέτουµε µέτρα κινδύνου, τόσο αυξάνει η 

επεξηγηµατικότητα των αναµενόµενων αποδόσεων. Στην περίπτωση 

εξέτασης των µέτρων κινδύνου ανά ζεύγη, όσον αφορά την 

επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων δεν παρατηρείται η υπεροχή του ζεύγους 

standard deviation/semideviation.  

Στην αντίστοιχη µελέτη τους οι Diacogiannis, Milonakis & Artavanis 

(2010) δεν καταλήγουν σε ξεκάθαρα συµπεράσµατα, καθώς τα αποτελέσµατα 

δίνουν ανάµικτα µηνύµατα όπως και στην παρούσα µελέτη. 

 

• Η ιδιαίτερη περίπτωση της χρονικής περιόδου 2005-2010 

  

Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η συγκεκριµένη χρονική 

περίοδος, αφού περιλαµβάνει την κρίση που εµφανίστηκε το 2007 και άλλαξε 

τα δεδοµένα της παγκόσµιας οικονοµίας όπως τα γνωρίζαµε µέχρι τότε, 

θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει µια ιδιαίτερη αναφορά στα αποτελέσµατα αυτής 

της περιόδου.  

Σε επίπεδο χαρτοφυλακίων παρατηρούµε τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Όταν τα µέτρα κινδύνου εξετάζονται µεµονωµένα, όλα είναι 

στατιστικά µη σηµαντικά και δεν εξηγούν καθόλου τις 

αναµενόµενες αποδόσεις (οριακά θετικές τιµές R2 και αρνητικές 

τιµές Adj-R2) 

2. Όταν τα µέτρα κινδύνου εξετάζονται ανά ζεύγη, πάλι 

παρουσιάζονται στατιστικά µη σηµαντικά αλλά µε (οριακά) 

αυξηµένη επεξηγηµατικότητα (οριακά θετικές τιµές Adj-R2) 
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3. Όταν παλινδροµούνται ταυτόχρονα όλα τα µέτρα κινδύνου µε 

τις αναµενόµενες αποδόσεις γίνεται στατιστικά σηµαντικό το 

downside beta και η επεξηγηµατικότητα αυξάνεται σηµαντικά 

(Adj-R2 10%≈ ). 

 

Εποµένως, σε αυτή την «ταραγµένη» χρονική περίοδο η µόνη 

µεταβλητή κινδύνου που παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική είναι το 

downside beta. Επίσης, το γεγονός ότι µε την προσθήκη των 

µεταβλητών κινδύνου αυξάνεται η επεξηγηµατικότητα των αποδόσεων 

συµβάλει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν παράγοντες που εξηγούν τις 

αναµενόµενες αποδόσεις, εκτός αυτών που συµπεριλάβαµε στη µελέτη 

µας.   

 

Συµπεράσµατα όσον αφορά τον έλεγχο της ισχύος του 

υποδείγµατος D-CAPM 

 

 Στο πλαίσιο του ελέγχου της ισχύος του υποδείγµατος D-CAPM , που 

ορίζεται ως ( ) [ ( ) ] D

j f M f jE R R E R R β= + − , προχωρήσαµε στη διαστρωµατική 

παλινδρόµηση 0 1( ) D

p p ptE R uγ γ β= + +  σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των Fama-

McBeth. Το βασικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήξαµε είναι ότι κατά την 

περίοδο εξέτασης (1995-2010) το D-CAPM δεν ισχύει, τόσο από 

οικονοµετρικής όσο και από άποψης πραγµατικών στοιχείων της οικονοµίας. 

 

Συγκεκριµένα, το D

jβ  αποδεικνύεται στατιστικά µη σηµαντικό και 

παρουσιάζει ελάχιστη επεξηγηµατικότητα. Επιπλέον, συγκρίνοντας τα 

coefficients της παλινδρόµησης µε τα 
f

R  και ( )
M f

E R R−  καταλήγουµε στις 

εξής σχέσεις: 

1. 0 f
Rγ > και 

2. 1 ( )
M f

E R Rγ < −  

Στις ίδιες σχέσεις είχαν καταλήξει οι Fama-McBeth για την εξέταση της 

ισχύος του CAPM. 
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Οπότε το D-CAPM δεν ισχύει για την αγορά του Ηνωµένου 

βασιλείου κατά τη χρονική περίοδο 1995-2010 καθώς δεν εξηγεί 

επαρκώς τις αναµενόµενες αποδόσεις των αξιογράφων. Συνεπώς, θα 

πρέπει να συµπεριληφθούν και άλλοι παράγοντες κινδύνου που δεν 

έχουν ληφθεί υπόψη για να εξηγηθούν οι αναµενόµενες αποδόσεις. 

 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η µελέτη που προηγήθηκε πραγµατοποιήθηκε για την αγορά του 

Ηνωµένου Βασιλείου, για τη χρονική περίοδο 1995-2010, µε τη χρήση 

µηνιαίων στοιχείων αποδόσεων µετοχών που διαπραγµατεύονται στο 

Χρηµατιστήριο του Λονδίνου.  

Μια µελλοντική, αντίστοιχη έρευνα, για την µελέτη της ισχύος του D-

CAPM µπορεί να γίνει για αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ιταλία, 

η Ισπανία και η Ελλάδα ή αναπτυσσόµενων χωρών . Πρόκειται για αγορές µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά της οικονοµίας του Ηνωµένου 

Βασιλείου, που είναι αναπτυγµένη και βιοµηχανοποιηµένη. Επίσης, θα 

µπορούσε να γίνει αντίστοιχη µελέτη µε τη χρήση εβδοµαδιαίων στοιχείων για 

µικρότερο χρονικό διάστηµα ή µηνιαίων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, 

πάντα όµως µε τη χρήση τριών υποπεριόδων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία 

Fama-McBeth. Ακόµη, θα µπορούσε γίνει ο έλεγχος µε τη χρήση 

περισσότερων χαρτοφυλακίων (π.χ. χαρτοφυλάκια των πέντε αξιογράφων).  

Όσον αφορά τη µελέτη των εναλλακτικών µέτρων κινδύνου, θα 

µπορούσε και αυτή να πραγµατοποιηθεί για άλλες αγορές ή µε τη χρήση 

εβδοµαδιαίων στοιχείων και για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Επίσης, θα 

µπορούσε να γίνει µελέτη ανά κλάδο οικονοµίας για τις αντίστοιχες χώρες 

(π.χ. βιοµηχανικός κλάδος, κλάδος τηλεπικοινωνιών, κλάδος εταιριών νέων 

τεχνολογιών κ.λ.π.). ή ακόµα να γίνει διαχωρισµός των εταιριών, των οποίων 

οι αποδόσεις των µετοχών χρησιµοποιούνται, µε βάση την κεφαλαιοποίηση 

(π.χ. µεγάλης, µεσαίας, µικρής κεφαλαιοποίησης). Στη µελέτη αυτή, σε 

επίπεδο χαρτοφυλακίων, θα µπορούσαν, επίσης, να χρησιµοποιηθούν πιο 

πολλά χαρτοφυλάκια που να περιέχουν λιγότερα αξιόγραφα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Α΄ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

 

Εξίσωση 1: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για µεµονωµένα αξιόγραφα (1995-

2010) 

 

Εξίσωση 2: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= beta (1995-2010) 
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Εξίσωση 3: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= d-beta (1995-2010) 

 
 

Εξίσωση 4 : Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= semideviation (1995-2010) 
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Εξίσωση 5: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= standard deviation (1995-2010) 

 
 

 

Εξίσωση 6: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

µεµονωµένα αξιόγραφα όπου RV1i=standard deviation και RV2i=semideviation (1995-
2010) 
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Εξίσωση 7: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

µεµονωµένα αξιόγραφα όπου RV1i = beta και RV2i = d-beta (1995-2010) 

 
 
 

Εξίσωση 8: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για µεµονωµένα αξιόγραφα (2000-

2005) 
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Εξίσωση 9: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= beta (2000-2005) 
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MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= d-beta (2000-2005) 
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Εξίσωση 11: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= semideviation (2000-2005) 

 
 

Εξίσωση 12: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= standard deviation (2000-2005) 
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Εξίσωση 13: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

µεµονωµένα αξιόγραφα όπου RV1i = beta και RV2i = d-beta (2000-2005) 

 
 

Εξίσωση 14: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

µεµονωµένα αξιόγραφα όπου RV1i=standard deviation και RV2i=semideviation (2000-
2005) 
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Εξίσωση 15: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για µεµονωµένα αξιόγραφα (2005-

2010) 

 
 

Εξίσωση 16: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= beta (2005-2010) 
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Εξίσωση 17: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= d-beta (2005-2010) 

 
 
 

 

Εξίσωση 18: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

µεµονωµένα αξιόγραφα όπου RV1i=standard deviation και RV2i=semideviation (2005-
2010) 
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Εξίσωση 19: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

µεµονωµένα αξιόγραφα όπου RV1i = beta και RV2i = d-beta (2005-2010) 

 
 

 

Εξίσωση 20: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= semideviation (2005-2010) 
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Εξίσωση 21: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για µεµονωµένα 

αξιόγραφα όπου RVi= standard deviation (2005-2010) 
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Εξίσωση 22: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για χαρτοφυλάκια (2000-2010) 
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Εξίσωση 23: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= standard deviation (2000-2010) 

 

 
 

 

Εξίσωση 24: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= semideviation (2000-2010) 
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Εξίσωση 25: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= beta (2000-2010) 

 

 
 

 

Εξίσωση 26: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= d-beta (2000-2010) 
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Εξίσωση 27: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

χαρτοφυλάκια όπου RV1i=standard deviation και RV2i=semideviation (2000-2010) 

 

 
 

Εξίσωση 28: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

χαρτοφυλάκια όπου RV1i = beta και RV2i = d-beta (2000-2010) 
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Εξίσωση 29: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για χαρτοφυλάκια (2000-2005) 

 
 

Εξίσωση 30: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= beta (2000-2005) 
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Εξίσωση 31: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= d-beta (2000-2005) 

 

 
 

 

Εξίσωση 32: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

χαρτοφυλάκια όπου RV1i=standard deviation και RV2i=semideviation (2000-2005) 
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Εξίσωση 33: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

χαρτοφυλάκια όπου RV1i = beta και RV2i = d-beta (2000-2005) 

 

 
 

 

Εξίσωση 34: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= semideviation (2000-2005) 
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Εξίσωση 35: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= semideviation (2000-2005) 

 

 
 

 

Εξίσωση 36: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 

0 1 1 2 2 3 1 4 2i ai ai bi bi i
MR RV RV RV RV uγ γ γ γ γ= + + + + +  για χαρτοφυλάκια (2005-2010) 
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Εξίσωση 37: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= beta (2005-2010) 

 

 
 

 

Εξίσωση 38: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= d-beta (2005-2010) 
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Εξίσωση 39: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

χαρτοφυλάκια όπου RV1i=standard deviation και RV2i=semideviation (2005-2010) 

 

 
 

 

Εξίσωση 40: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1 1 2 2i i i i
MR RV RV uγ γ γ= + + +  για 

χαρτοφυλάκια όπου RV1i = beta και RV2i = d-beta (2005-2010) 
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Εξίσωση 41: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= semideviation (2005-2010) 

 

 
 

 

Εξίσωση 42: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1i i i
MR RV uγ γ= + + για χαρτοφυλάκια 

όπου RVi= semideviation (2005-2010) 
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Β΄ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ D-CAPM 

 

Εξίσωση 43: Εκτίµηση της παλινδρόµησης 0 1( ) D

p p ptE R uγ γ β= + +  για τα 

χαρτοφυλάκια που σχηµατίστηκαν µε τη χρήση της µεθοδολογίας Fama-McBeth 

 
 
 
Πίνακας 20: Αξιόγραφα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την εµπειρική µελέτη της 
παρούσας διπλωµατικής 

FOUR(P) 
ABCR(P) ADN(P) ACAL(P) AMS(P) AGS(P) AGA(P) AIP(P) AIEA(P) APG(P) 

ALXN(P) 
ALUM(P) AMEC(P) AML(P) AAL(P) APF(P) AIE(P) ANTO(P) API(P) ARBB(P) 

AMR(P) 
ALY(P) AHT(P) ABF(P) AZN(P) AVS(P) AV.(P) AVON(P) ASD(P) BAB(P) 

BA.(P) 
BBY(P) BARC(P) BRAG(P) BDEV(P) BBA(P) BCB(P) BVM(P) BLWY(P) BRSN(P) 

BKG(P) 
BG.(P) BLKL(P) BMY(P) BODY(P) BHY(P) BP.(P) BRAM(P) BRW(P) BAY(P) 

BATS(P) 
BLND(P) BPI(P) BSY(P) BRWN(P) BT.A(P) BNZL(P) CWC(P) CNE(P) CIU(P) 

CPI(P) 
CAL(P) CSCG(P) CAR(P) CPR(P) CARM(P) CGS(P) CPL(P) CAY(P) CHTR(P) 

CMRG(P) 
CHW(P) CHRY(P) CHH(P) CIN(P) CKN(P) CLC(P) CLIN(P) CBG(P) CLI(P) 

CML(P) 
COB(P) CFX(P) CSRT(P) CKSN(P) CSLT(P) CWK(P) CRE(P) CRDA(P) CRPR(P) 

DJAN(P) 
DMGT(P) DTG(P) DWSN(P) DLAR(P) DVW(P) DLN(P) DSC(P) DVO(P) DGE(P) 

DIA(P) 
DPLM(P) DXNS(P) DNO(P) DTZ(P) ECOM(P) EDPR(P) ELM(P) ERM(P) FCAM(P) 

FENR(P) 
FTC(P) FDL(P) FSHR(P) FPT(P) FCON(P) FLLRA(P) GFRD(P) GMG(P) GAW(P) 

GBG(P) 
GKN(P) GSK(P) GOG(P) GRNT(P) GPOR(P) GNK(P) GREG(P) GHT(P) GTL(P) 

 

GPG(P) 
HLMA(P) HMSNO(P) HAMP(P) HAR(P) HAVE(P) HYNS(P) HAS(P) HEAD(P) HLCL(P) 

HILS(P) 
HIW(P) HBR(P) HOME(P) HSV(P) HRN(P) HWDN(P) HRO(P) HSBA(P) HTG(P) 
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IMG(P) 
IMI(P) INCH(P) ICP(P) IPR(P) IRV(P) ISYS(P) ITV(P) JHD(P) JLT(P) 

JJB(P) 
JMAT(P) JSG(P) JNPR(P) KLR(P) KWL(P) KGF(P) LAD(P) LRD(P) LAND(P) 

LGEN(P) 
LNCT(P) LOG(P) LAS(P) LMI(P) LOOK(P) LOWB(P) EMG(P) MMC(P) MNGS(P) 

MKS(P) 
MSLH(P) MARS(P) MKAY(P) MDY(P) MGGT(P) MNZS(P) MTRX(P) MISY(P) MTO(P) 

MLIN(P) 
MGCR(P) MGNS(P) MORW(P) MOSB(P) MTC(P) MKLW(P) NEX(P) NSR(P) NXT(P) 

NICL(P) 
NMBR(P) NFDS(P) NTG(P) NVA(P) OCNW(P) OSG(P) OXFD(P) PAG(P) PTY(P) 

PSON(P) 
PDG(P) PNN(P) PSN(P) PHTM(P) PVAR(P) PFL(P) PMO(P) PFG(P) PRU(P) 

PSIN(P) 
PZC(P) QRT(P) RNK(P) RTBN(P) RB.(P) RDW(P) REL(P) RSHW(P) RNO(P) 

RENT(P) 
RTN(P) REX(P) RCDO(P) RIO(P) RM.(P) RWD(P) RR.(P) RTRK(P) RBS(P) 

RDSB(P) 
RPC(P) RPS(P) RSA(P) RES(P) SUS(P) SGE(P) SBRY(P) SVS(P) SCPA(P) 

SDR(P) 
SDRC(P) SSE(P) SEA(P) SGRO(P) SNR(P) SERC(P) SFR(P) SVT(P) SHB(P) 

SKS(P) 
SHI(P) SNLR(P) SKP(P) SN.(P) SMDS(P) SMIN(P) SXS(P) SDY(P) SPRX(P) 

SPT(P) 
SMP(P) SIV(P) SGC(P) STAN(P) STVG(P) TATE(P) TW.(P) TSCO(P) THNN(P) 

THRP(P) 
TMW(P) TITH(P) TCSC(P) TPK(P) TET(P) TRI(P) TNI(P) TTG(P) TT.(P) 

TLW(P) 
UKC(P) UKM(P) UMC(P) ULVR(P) UNIQ(P) UBM(P) UU.(P) UTV(P) VER(P) 

VLK(P) 
VTC(P) VOD(P) VOLX(P) WGB(P) WNER(P) WEIR(P) JDW(P) SMWH(P) WTB(P) 

WOS(P) 
WKP(P) WPP(P) WSP(P) YULC(P) 
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