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1 Δηζαγωγή 

 

 Η παξνχζα  δηπισκαηηθή δηαηξηβή δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαζθεπή 

θαη κειέηε  Σηξαηεγηθψλ Φαξηνθπιαθίσλ. 

  Η θαηαζθεπή θαη αλάιπζε ραξηνθπιαθίσλ νπζηαζηηθά μεθίλεζε κε ηελ 

έξεπλα ηνπ Markowitz (1952), ν νπνίνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε 

ζπζηεκαηηθά κε ηε ζεσξία ηνπο. Οπζηαζηηθά έζεζε ηεο βάζεηο γηα ηελ 

κεηέπεηηα έξεπλα θαη έδσζε ην έλαπζκα γηα πνιιέο κειέηεο. Μεγάιε ζπκβνιή 

είρε θαη ν Merton φπνπ έδσζε λέεο βάζεηο πξνθεηκέλνπ λα μεθχγεη ε ηφηε 

ππάξρνπζα έξεπλα απφ ην ππφδεηγκα κέζνπ δηαθχκαλζεο. 

 Με ηνλ φξν Σηξαηεγηθά Φαξηνθπιάθηα ελλννχκε ραξηνθπιάθηα κε  

κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα επέλδπζεο, ηα νπνία  ελζσκαηψλνπλ ηνλ 

παξάγνληα απνζηξνθήο θηλδχλνπ ηνπ επελδπηή γ. Δπηπιένλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νπζία 2 ραξηνθπιάθηα , ην έλα ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζηηο γλσζηέο αξρέο ηνπ Markowitz  θαη έλα hedging 

ραξηνθπιάθην ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ αλάινγα κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ν θάζε επελδπηήο πηζηεχεη φηη 

αληηκεησπίδεη.  

 H πξψηε έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ήηαλ ησλ Brennan, Schwartz, 

Lagnado to 1997 φπνπ θαη γηα πξψηε θνξά παξνπζηάζηεθε ν ζπγθεθξηκέλνο 

φξνο. 

Ξεθηλάκε ηελ αλάιπζε καο παξνπζηάδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο 

θαηαζθεπήο ραξηνθπιαθίνπ θαη θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο θαζψο θαη ζρέζεηο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ κειέηε καο. Έπεηηα παξνπζηάδνληαη άξζξα θαη 

κειέηεο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Τέινο ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαπηχμνπκε έλα 

παξφκνην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν θαη λα βγάινπκε ηα δηθά καο ζπκπεξάζκαηα 

ηα νπνία ζα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ κειεηψλ. 
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2 Θεωρία  επηιογής ταρηοθσιαθίοσ 

 

2.1 Eπηιογή ταρηοθσιαθίοσ κε βρατστρόληο ορίδοληα 

 

Αλάιπζε κέζνπ-δηαθχκαλζεο 

 

Ξεθηλάκε ηελ αλάιπζε καο κε ην θιαζηθφ πξφβιεκα επηινγήο 

ραξηνθπιαθίνπ. Έλαο επελδπηήο ηε δεδνκέλε ζηηγκή t έρεη δηαζέζηκα πξνο 

επηινγή δχν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Έλα ζηνηρείν ρσξίο θίλδπλν (risk free) 

θαζψο θαη έλα κε θίλδπλν (risky asset). Γλσξίδεη ηελ κειινληηθή απφδνζε γηα 

ην ρξνληθφ ζεκείν t+1 φηη είλαη Rf,t+1 θαη  Rt+1  γηα ην ζηνηρείν ρσξίο θίλδπλν θαη 

ην ζηνηρείν κε θίλδπλν αληίζηνηρα. Δπηπιένλ ην risky asset έρεη κέζε απφδνζε 

EtRt+1 θαη δηαθχκαλζε ζ2
t. 

Ο επελδπηήο επελδχεη έλα πνζνζηφ αt απφ ην ραξηνθπιάθην ζην risky 

asset. Σπλεπψο ε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζα είλαη : 

    𝑅𝑝 ,𝑡+1 = 𝑎𝑡𝑅𝑡+1 +  1 − 𝑎𝑡 𝑅𝑓 ,𝑡+1 = 𝑅𝑓 ,𝑡+1 + 𝑎𝑡(𝑅𝑡+1 − 𝑅𝑓 ,𝑡+1            (1) 

Η κέζε απφδνζε ζα είλαη: 𝐸𝑡𝑅𝑝 ,𝑡+1 = 𝑅𝑓 ,𝑡+1 + 𝑎𝑡(𝐸𝑡𝑅𝑡+1 − 𝑅𝑓 ,𝑡+1)  θαη ε 

δηαθχκαλζε 𝜎𝑝𝑡
2 = 𝑎𝑡

2𝜎𝑡
2     

Ο ζπλεηφο επελδπηήο πξνηηκάεη έλα ραξηνθπιάθην ρακειήο 

δηαθχκαλζεο θαη πςειήο κέζεο απφδνζεο. Θεσξνχκε φηη ε ζπλάξηεζε κέζνπ 

δηαθχκαλζεο είλαη γξακκηθή. Γηα λα κεγηζηνπνηεζεί απηφο ν γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο έρνπκε ζεηηθφ βάξνο ζηνλ κέζν θαη αξλεηηθφ ζηε δηαθχκαλζε: 

                                max𝑎𝑡
 𝐸𝑡𝑅𝑝 ,𝑡+1 −

𝑘

2
𝜎𝑝𝑡

2                                        (2) 

Αληηθαζηζηψληαο ην κέζν θαη ηε δηαθχκαλζε κε ηα αληίζηνηρα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ φπσο ππνινγίζηεθαλ παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζηελ ζρέζε: 

                              max
𝑎𝑡

𝑎𝑡(𝐸𝑡𝑅𝑡+1 − 𝑅𝑓 ,𝑡+1) −
𝑘

2
𝑎𝑡

2𝜎𝑡
2                           (3) 

Δπηιχνπκε σο πξνο ην πνζνζηφ αt  έρνπκε: 

                                                     𝑎𝑡 =
𝐸𝑡𝑅𝑡+1−𝑅𝑓 ,𝑡+1

𝑘𝜎𝑡
2                                         (4) 
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Τν πνζνζηφ πνπ έρεη επελδπζεί ζην risky asset ζα πξέπεη λα είλαη ίζν 

κε ηελ αλακελφκελε επηπιένλ απφδνζε (risk premium), δηαηξεκέλν κε ηνλ 

ζπληειεζηή k, πνπ ππνδειψλεη ηελ απνζηξνθή πξνο ηελ δηαθχκαλζε. 

Έλαο επηπιένλ ζεκαληηθφο δείθηεο ζηελ αλάιπζε ραξηνθπιαθίσλ είλαη 

ν δείθηεο Sharpe, πνπ νξίδεηαη σο ε κέζε επηπιένλ απφδνζε πξνο ηελ ηππηθή 

απφθιηζε. 

                                              𝑆𝑡 =
𝐸𝑡𝑅𝑡+1−𝑅𝑓 ,𝑡+1

𝜎𝑡
                                    (5) 

Σπλεπψο ε ζρέζε (4) κε ηε βνήζεηα ηνπ δείθηε απηφ κπνξεί λα γξαθεί σο: 

                                                                𝑎𝑡 =
𝑆𝑡

𝑘𝜎𝑡
                                          (6) 

Η κέζε επηπιένλ απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ νξίδεηαη σο S2
t/k θαη ε 

δηαθχκαλζε ηνπ σο S2
t/k

2 .Η ηππηθή απφδνζε St/k θαη ζπλεπψο πξνθχπηεη φηη 

ν δείθηεο Sharpe ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη St.   

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο επεθηαζεί ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζηνηρείσλ κε θίλδπλν, κπνξνχκε λα νξίζνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηηο αλσηέξσ 

ζρέζεηο. Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε κε ηνληζκέλνπο ραξαθηήξεο ππνλνείηαη ε 

χπαξμε δηαλπζκάησλ θαη πηλάθσλ. Με Rt+1  ππνδειψλεηαη έλα δηάλπζκα 

απνδφζεσλ Ν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, EtRt+1  ην δηάλπζκα ησλ κέζσλ 

απνδφζεσλ   θαη κε 2
t.ν πίλαθαο δηαθπκάλζεσλ-ζπλδηαθπκάλζεσλ. Τέινο 

νξίδεηαη σο αt ην δηάλπζκα ησλ πνζνζηψζεσλ ζε θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Η ζρέζε (3) πιένλ γίλεηαη: 

                          max𝑎𝑡
𝑎𝑡

′ (𝐸𝑡𝑅𝑡+1 − 𝑅𝑓 ,𝑡+1𝑙) −
𝑘

2
𝑎𝑡

′  𝑎𝑡𝑡                       (7) 

Ο φξνο i είλαη έλα κνλαδηαίν δηάλπζκα θαη σο (ΔtRt+1 – Rf,t+1i ) 

ππνδειψλεηαη ην δηάλπζκα ησλ ππεξβάιισλ απνδφζεσλ ησλ Ν 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Η δηαθχκαλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πιένλ είλαη 

αt’tαt.. Δπηιχνληαο ηελ ζρέζε (7) έρνπκε : 

                                   𝑎𝑡 =
1

𝑘
 (𝐸𝑡𝑅𝑡+1 − 𝑅𝑓 ,𝑡+1𝑙)

−1
𝑡                             (8) 

Οπζηαζηηθά απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ θάζε επελδπηή είλαη ν βαζκφο 

απνζηξνθήο ζηνλ θίλδπλν πνπ έρεη, θάηη πνπ καο θαλεξψλεη ν φξνο 1/k. Οη 

ζπληεξεηηθνί επελδπηέο έρνπλ πςειφ k θαη έρνληαο κεγαιχηεξε πνζφζησζε 

ζε ζηνηρεία ρσξίο θίλδπλν θαη κηθξφηεξε ζε επηθίλδπλα. Παξφια απηά νη 
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πνζνζηψζεηο αλάκεζα ζην επηθίλδπλα ζηνηρεία παξακέλνπλ ζηαζεξέο φπσο 

θαζνξίδνληαη απφ  ην δηάλπζκα -1
t(ΔtRt+1 – Rf,t+1i ). 

Τέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε ζηνηρείν ρσξίο θίλδπλν, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο έλα ζηνηρείν κε θίλδπλν θαη βάζε απηνχ 

ππνινγίδνληαη νη ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο. Η δηαθχκαλζε πιένλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ είλαη Vart(R0,t+1)=α’ttαt +2 α’tζ0t θαη πιένλ t είλαη ν πίλαθαο 

δηαθχκαλζεο-ζπλδηαθχκαλζεο ησλ λέσλ ππεξβάιισλ απνδφζεσλ ελψ κε ζ0t 

δειψλεηαη ην δηάλπζκα ησλ ζπλδηαθπκάλζεσλ ησλ λέσλ απηψλ απνδφζεσλ. 

Η λέα ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη: 

                          𝑎𝑡 =
1

𝑘
 (𝐸𝑡𝑅𝑡+1 − 𝑅0,𝑡+1𝑙)

−1
𝑡 −  𝜎0𝑡

−1
𝑡                       (9) 

 

Αλάιπζε ρξεζηκφηεηαο (utility function) 

 

Αλ θάλνπκε ηελ ππφζεζε φηη νη επελδπηέο ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ 

σθέιεηα πνπ ζα έρνπλ ζηνλ πινχην ηνπο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ηφηε 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην πξφβιεκα σο:  

                                        max 𝐸𝑡 𝑈(𝑊𝑡+1)                                        (10) 

φπνπ ηζρχεη   

                                               𝑊𝑡+1 = (1 + 𝑅𝑝 ,𝑡+1)𝑊𝑡                                    (11) 

Ο φξνο U(W t+1) είλαη ε ηππηθή θνίιε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο. Η 

θπξηφηεηα ηεο θακπχιεο ππνδειψλεη ηνλ βαζκφ απνζηξνθήο ηνπ επελδπηή 

πξνο ηνλ θίλδπλν, θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ε δεχηεξε παξάγσγνο ηεο 

ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ πινχην. 

Ο ζπληειεζηήο ηεο απφιπηεο απνζηξνθήο σο πξνο ηνλ θίλδπλν είλαη: 

                                           𝐴(𝑊) = −
𝑈 ′′ (𝑊)

𝑈 ′ (𝑊)
                                      (12) 

θαη ππνδειψλεη ην πνζφ πνπ έλαο επελδπηήο ζα πιήξσλε γηα λα απνθχγεη 

ηνλ θίλδπλν ζε κηα επέλδπζε φπνπ ζα επελδχζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ. 

Ο ζπληειεζηήο ζρεηηθήο απνζηξνθήο σο πξνο ηνλ θίλδπλν είλαη: 

                                 𝑅(𝑊) = 𝑊𝐴(𝑊) = −  
𝑊𝑈 ′′ (𝑊)

𝑈 ′ (𝑊)
                            (13) 
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θαη ππνδειψλεη ην πνζνζηφ πινχηνπ πνπ έλαο επελδπηήο ζα ζπζίαδε 

πξνθεηκέλνπ λα κελ εθηεζεί ζηνπο θηλδχλνπο ηεο επέλδπζεο ηνπ. 

Υπάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά είδε επελδπηψλ αλάινγα κε ηε ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο πνπ έρνπλ. 

 Δπελδπηέο πνπ έρνπλ ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηνλ πινχην. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχεη U(W t+1) = α +b 

Wt+1. Κάησ απφ απηή ηελ ππφζεζε ε ζρέζε (10) ηζνχηαη κε ηε 

ζρέζε (2). Η ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ππνδειψλεη 

πςειφ βαζκφ απνζηξνθήο θηλδχλνπ. 

 Δπελδπηέο πνπ έρνπλ εθζεηηθή ζπλάξηεζε U(Wt+1) = -exp(-ζW t+1) 

θαη νη απνδφζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθνινπζνχλ 

θαλνληθή θαηαλνκή. Τν ζ ππνδειψλεη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ απφιπηε απνζηξνθή πξνο ηνλ θίλδπλν 

  Δπελδπηέο κε εθζεηηθή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο φπνπ    

𝑈(𝑊𝑡+1) = (𝑊𝑡+1
1−𝛾

− 1)/(1 − 𝛾)  θαη νη απνδφζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαηαλέκνληαη ινγαξηζκηθά (lognormally). Η ζηαζεξά γ 

ππνδειψλεη ηε ζρεηηθή απνζηξνθή πξνο ηνλ θίλδπλν. 

 

Λνγαξηζκηθφ κνληέιν κε εθζεηηθή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ππνζέζνπκε φηη νη επελδπηέο έρνπλ power utility 

θαη φηη νη απνδφζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαλέκνληαη ινγαξηζκηθά, 

ηφηε  ε ζρέζε (10) κπνξεί λα γξαθεί σο: 

                                       max 𝐸𝑡𝑊𝑡+1
1−𝛾

/(1 − 𝛾)                                   (14) 

Οκνίσο κε ηελ ππφζεζε φηη ν πινχηνο ζηελ επφκελε πεξίνδν είλαη 

αθνινπζεί  ινγαξηζκηθή θαηαλνκή έρνπκε ηε ζρέζε: 

            max log𝐸𝑡𝑊𝑡+1
1−𝛾

= (1 − 𝛾)𝐸𝑡 𝑤𝑡+1 +
1

2
(1 − 𝛾)2𝜎𝑤𝑡

2                   (15) 

ελψ ν πεξηνξηζκφο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζρέζε (11) κεηαηξέπεηαη ζε: 

                                                 𝑤𝑡+1 = 𝑟𝑝 ,𝑡+1 + 𝑤𝑡                                         (16) 

φπνπ rp,t+1=log(1+Rp,t+1). 
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Γηαηξψληαο κε (1-γ) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε (16) κνξθνπνηνχκε ην 

πξφβιεκα σο : 

                                              max 𝐸𝑡𝑟𝑝 ,𝑡+1 +
1

2
(1 − 𝛾)                                (17) 

φπνπ ζ2
pt είλαη ε δηαθχκαλζε ησλ ινγαξηζκηθψλ απνδφζεσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

Δπηπιένλ γλσξίδνπκε φηη ηζρχεη ε ζρέζε : 

                              𝐸𝑡𝑟𝑝 ,𝑡+1 + 𝜎𝑝𝑡
2 /2 = log𝐸𝑡(1 + 𝑅𝑝 ,𝑡+1)                     (18) 

κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κεηαηξέπνπκε ηε ζρέζε (17) ζε : 

                                        max log𝐸𝑡(1 + 𝑅𝑝 ,𝑡+1) −
1

2
𝛾𝜎𝑝𝑡

2                             (19) 

Ο ζπληειεζηήο ηεο ζρεηηθήο απνζηξνθήο ζηνλ θίλδπλν γ, είλαη φκνηνο κε 

ην ζπληειεζηή k φπσο νξίζηεθε ζηελ αλάιπζε κέζνπ-δηαθχκαλζεο.  

 Όηαλ γ=1 ν επελδπηήο έρεη ινγαξηζκηθή ρξεζηκφηεηα θαη επηιέγεη ην 

ραξηνθπιάθην κε ηε κεγαιχηεξε ινγαξηζκηθή απφδνζε. 

 Όηαλ γ>1 ν επελδπηήο θαηαθεχγεη ζε ραξηνθπιάθηα κε κηθξφηεξν 

θίλδπλν. 

 Όηαλ γ<1 ν επελδπηήο θαηαθεχγεη ζε ραξηνθπιάθηα κε πςειφηεξν 

θίλδπλν. 

Δπηπξφζζεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα ππνινγίζνπκε ηε ινγαξηζκηθή 

απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξέπεη λα νξίζνπκε ηηο ινγαξηζκηθέο απνδφζεηο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Έζησ φηη ππάξρνπλ μαλά δπν ζηνηρεία έλα 

κεδεληθνχ θηλδχλνπ θαη έλα κε θίλδπλν. ε ινγαξηζκηθή απφδνζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζα είλαη ν γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ινγαξηζκηθψλ 

απνδφζεσλ ησλ ζηνηρείσλ φπσο ζηε ζρέζε (1) : 

                 𝑟𝑝 ,𝑡+1 − 𝑟𝑓 ,𝑡+1 = 𝑎𝑡(𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑓 ,𝑡+1) +
1

2
𝑎𝑡(1 − 𝑎𝑡)𝜎𝑡

2                 (20) 

Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε  Ν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θίλδπλν  

έρνπκε ησλ πίλαθα δηαθπκάλζεσλ –ζπλδηαθπκάλζεσλ ησλ ινγαξηζκηθψλ 

απνδφζεσλ t θαη ην δηάλπζκα ησλ δηαθπκάλζεσλ ζ2
t . ζπλεπψο ε ζρέζε (20) 

κπνξεί λα γξαθεί σο : 

            𝑟𝑝 ,𝑡+1 − 𝑟𝑓 ,𝑡+1 = 𝑎𝑡
′ (𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑓 ,𝑡+1𝑙) +

1

2
𝑎𝑡

′𝜎𝑡
2 −

1

2
𝑎𝑡

′  𝑎𝑡𝑡             (21) 

Η κέζε απφδνζε κπνξεί είλαη : 
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                        𝐸𝑡𝑟𝑝 ,𝑡+1 − 𝑟𝑓 ,𝑡+1 = 𝑎𝑡(𝐸𝑡𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑓 ,𝑡+1) +
1

2
𝑎𝑡(1 − 𝑎𝑡)               (22) 

Αληηθαζηζηψληαο ζηε ζρέζε (17) έρνπκε: 

       max 𝑎𝑡(𝐸𝑡𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑓,𝑡+1) +
1

2
𝑎𝑡(1 − 𝑎𝑡)𝜎𝑡

2 +
1

2
(1 − 𝛾)𝑎𝑡

2𝜎𝑡
2           (23) 

Δπηιχνπκε θαη ε ιχζε ζρεηηθά κε ηηο πνζνζηψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη : 

                                            𝑎𝑡 =
𝐸𝑡𝑟𝑡+1−𝑟𝑓 ,𝑡+1+𝜎𝑡

2/2

𝛾𝜎𝑡
2                                          (24) 

Σηελ πεξίπησζε Ν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε θίλδπλν ε βέιηηζηε ιχζε είλαη :   

                                 𝑎𝑡 =
1

𝛾
  𝐸𝑡𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑓,𝑡+1𝑙 +

𝜎𝑡
2

2
  −1

𝑡                             (25) 

Δλψ αλ δελ ππάξρεη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρσξίο θίλδπλν θαηαιήγνπκε ζηε 

αθφινπζε βέιηηζηε ιχζε : 

                    𝑎𝑡 =
1

𝛾
 (−1

𝑡 𝐸𝑡𝑟𝑡+1 − 𝑟0,𝑡+1𝑙 + 𝜎𝑡
2/2) +  1 −

1

𝛾
  − 𝜎0𝑡

−1
𝑡            (26) 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη επελδπηέο πξνηηκνχλ ζηνηρεία κε ζεηηθή 

ζπλδηαθχκαλζε ηα νπνία θαζψο απμάλνπλ ηελ αλακελφκελε απφδνζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, αιιά παξάιιεια απμάλνπλ θαη ην επίπεδν θηλδχλνπ. Καζψο 

βέβαηα ην γ απμάλεηαη ηφηε ην βέιηηζην ραξηνθπιάθην ηείλεη πξνο ην 

ραξηνθπιάθην ειάρηζηεο δηαθχκαλζεο. 

 

 

2.2 Δπηιογή ταρηοθσιαθίοσ κε καθροτρόληο ορίδοληα 

 

Δθζεηηθή ζπλάξηεζε πινχηνπ 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη επελδπηέο ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζε Κ 

πεξηφδνπο, ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο παίξλεη ηε κνξθή U(W t+K). Δπηπιένλ 

ζεσξνχκε φηη φινο ν πινχηνο επαλεπελδχεηαη , θαη γηα ην ιφγν απηφ ν 

πεξηνξηζκφο καο γίλεηαη : 

𝑊𝑡+𝐾 = (1 + 𝑅𝑝𝐾 ,𝑡+𝐾)𝑊𝑡 = (1 + 𝑅𝑝 ,𝑡+1)(1 + 𝑅𝑝 ,𝑡+2). . . (1 + 𝑅𝑝 ,𝑡+𝐾)𝑊𝑡  (27) 
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Οπζηαζηηθά ε απφδνζε ησλ Κ πεξηφδσλ είλαη ην γηλφκελν ησλ Κ 

εηήζησλ απνδφζεσλ. Λνγαξηζκίδνληαο  βιέπνπκε φηη ε ινγαξηζκηθή απφδνζε 

ησλ Κ πεξηφδσλ είλαη ην άζξνηζκα ησλ Κ εηήζησλ απνδφζεσλ : 

                              𝑟𝑝𝐾 ,𝑡+𝐾 = 𝑟𝑝 ,𝑡+1+. . . +𝑟𝑝 ,𝑡+𝐾                                    (28) 

Όηαλ ν επελδπηήο έρεη έλαλ καθξνρξφλην νξίδνληα κπνξεί λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζε θάζε πεξίνδν ή 

φρη. 

Σηε δεχηεξε πεξίπησζε ην ραξηνθπιάθην ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα κε 

έλα βξαρπρξφλην κε κέζε απφδνζε ην γηλφκελν ησλ Κ εηήζησλ κέζσλ 

απνδφζεσλ θαη δηαθχκαλζε επίζεο ην γηλφκελν ησλ Κ εηήζησλ 

δηαθπκάλζεσλ. 

Σηελ πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζηαζκίζεσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζε θάζε δηαθξηηή ρξνληθή πεξίνδν, ζεσξνχκε φηη νη απνδφζεηο 

είλαη IID φπσο θαη νη αληίζηνηρεο ινγαξηζκηθέο.  

Γηα παξάδεηγκα αλ ζε δπν ρξνληθέο πεξηφδνπο έρνπκε έλα ζηνηρείν 

ρσξίο θίλδπλν θαη ζηνηρεία κε θίλδπλν ηφηε ε απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

είλαη : 

𝑟𝑝2,𝑡+2 − 2𝑟𝑓 =  𝑟𝑝 ,𝑡+1 − 𝑟𝑓 +  𝑟𝑝 ,𝑡+2 − 𝑟𝑓  = 𝑎𝑡(𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑓) +
1

2
𝑎𝑡(1 −

    𝑎𝑡)𝜎2 + 𝑎𝑡+1(𝑟𝑡+2 − 𝑟𝑓) +
1

2
𝑎𝑡+1(1 − 𝑎𝑡+1)𝜎2                                              (29) 

θαη ε δηαθχκαλζε : 

                                        𝑉𝑎𝑟𝑡(𝑟𝑝 ,𝑡 ,𝑡+2) = (𝑎𝑡
2 + 𝑎𝑡+1

2 )𝜎2                               (30) 

κε αt   θαη αt+1 νη δηαθνξεηηθέο ζηαζκίζεηο ηελ θάζε δηαθξηηή πεξίνδν. Σπλεπψο 

ε κέζε απφδνζε ππνινγίδεηαη σο : 

            𝐸𝑡(𝑟𝑝 ,𝑡 ,𝑡+2) +
1

2
𝑉𝑎𝑟𝑡(𝑟𝑝 ,𝑡 ,𝑡+2) = 2𝑟𝑓 + (𝑎𝑡 + 𝑎𝑡+1)(𝐸𝑟 − 𝑟𝑓 + 𝜎2/2)      (31) 

θαη ην πξφβιεκα εο κεγηζηνπνίεζεο παίξλεη ηε κνξθή : 

                         max 𝐸𝑡(𝑟𝑝 ,𝑡 ,𝑡+2) +
1

2
𝑉𝑎𝑟𝑡(𝑟𝑝 ,𝑡 ,𝑡+2) −

𝛾

2
𝑉𝑎𝑟𝑡(𝑟𝑝 ,𝑡 ,𝑡+2)              (32) 
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Σπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο Epstein Zin 

 

Παξά ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην κνληέιν ηεο 

εθζεηηθήο ρξεζηκφηεηαο (power utility) έρεη έλα κεγάιν πεξηνξηζκφ. Τν 

κνληέιν απηφ ζεσξεί φηη ε ειαζηηθφηεηα ηνπ θαηαλαισηή ζην intertemporal 

substitution,ς, είλαη ακνηβαία κε ηνλ ζπληειεζηή ζρεηηθήο απνζηξνθήο πξνο 

ηνλ θίλδπλν γ.  

Οη Epstein θαη Zin ην 1989 αλαπηχζζνληαο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ησλ Kreps θαη Porteus θαηέιεμαλ ζηελ  ζπλάξηεζε : 

                        𝑈𝑡 =  (1 − 𝛿)𝐶𝑡

1−𝛾

𝜃 + 𝛿(𝐸𝑡𝑈𝑡+1
1−𝛾

)
1

𝜃 

𝜃

1−𝛾

                          (33) 

φπνπ ζ=(1-γ)/(1-1/ς) θαη δ έλαο πξνεμνθιεηηθφο παξάγνληαο ρξφλνπ. Όηαλ  

γ=1/ς θαη ζ=1 ηφηε ε ζρέζε (33) γίλεηαη γξακκηθή. Τν κνληέιν απηφ κπνξεί 

εχθνια λα πεξηγξαθεί κε ην αθφινπζν δηάγξακκα. 

 

Ο νξηδφληηνο άμνλαο δείρλεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ ς ελψ ν θάζεηνο ηνλ 

ζπληειεζηή ζρεηηθήο απνζηξνθήο πξνο ηνλ θίλδπλν γ. ε ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ππεξβνιή γ=1/ς.  
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Δπηπιένλ νη Epstein θαη Zin  επέδεημαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία δπλακηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ φηη αλ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο φηη ρξεκαηνδνηεί ν επελδπηήο 

απφ ηνλ ππάξρνλ πινχην ηνπ ην ραξηνθπιάθην, ηφηε κπνξνχκε λα 

θαηαιήμνπκε ζε κηα εμίζσζε Euler ηεο κνξθήο : 

 

                          1 = 𝐸𝑡   𝛿  
𝐶𝑡+1

𝐶𝑡
 
−

1

𝜓
 

𝜃

 
1

(1+𝑅𝑝 ,𝑡+1)
 

1−𝜃

(1 + 𝑅𝑖,𝑡+1)                  (34) 

 

φπνπ (1 + Ri,t+1)  είλαη ε ζπλνιηθή απφδνζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ αθφκα θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Αλ ηφζν νη απνδφζεηο φζν θαη ε θαηαλάισζε είλαη 

ινγαξηζκηθέο ηφηε έρνπκε φηη ε ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο ηζνχηαη κε : 

 

                    𝐸𝑡 ∆𝑐𝑡+1 = 𝜓 log𝛿 + 𝜓𝐸𝑡𝑟𝑝 ,𝑡+1 +
𝜃

2𝜓
𝑉𝑎𝑟𝑡 ∆𝑐𝑡+1 − 𝜓𝑟𝑝 ,𝑡+1              (35) 

 

Όηαλ ππάξρεη έλα κφλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε θίλδπλν ηφηε ην 

premium ζε ζρέζε κε ην risk free ζηνηρείν είλαη : 

 

    𝐸𝑡𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑓 ,𝑡+1 +
𝜎𝑡

2

2
= 𝜃

𝐶𝑜𝑣𝑡  𝑟𝑡+1,∆𝑐𝑡+1 

𝜓
+  1 − 𝜃 𝐶𝑜𝑣𝑡 𝑟𝑡+1 , 𝑟𝑝 ,𝑡+1       (36) 

 

 Σε απηή ηελ πεξίπησζε ηα βάξε είλαη ζ θαη 1-ζ αληίζηνηρα. Αλ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θίλδπλν ηφηε ηζρχεη : 

 

                          𝐸𝑡(𝑟𝑡+1 − 𝑟0,𝑡+1𝑙) +
𝜎𝑡

2

2
=

𝜃

𝜓
𝜎𝑐𝑡 +  1 − 𝜃 𝜎𝑝𝑡 − 𝜎0𝑡                        (37)      

     

κε ζ2
t   ην δηάλπζκα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ππεξβάιισλ απνδφζεσλ,  

ζct   ην δηάλπζκα ησλ ζπλαδηαθπκάλζεσλ ησλ ππεξβάιισλ απνδφζεσλ κε 

ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, 

ζpt   ην δηάλπζκα ησλ ζπλαδηαθπκάλζεσλ ησλ ππεξβάιισλ απνδφζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, 
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ζ0t     ην δηάλπζκα ησλ ζπλαδηαθπκάλζεσλ ησλ ππεξβάιισλ απνδφζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή απφδνζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαθνξάο. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ νη απνδφζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη 

IID ηφηε ε θαηαλάισζε είλαη  ζηαζεξή σο πξνο ηνλ πινχην θαη ε 

ζπλαδηαθχκαλζε σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηζνχηαη κε ηε 

ζπλδηαθχκαλζε σο πξνο ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σπλεπψο 

κπνξνχκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ην δεμί κέξνο ηεο ζρέζεο (36) θαη λα έρνπκε : 

 

                  (𝜃/𝜓  + 1 − 𝜃)𝐶𝑜𝑣𝑡 𝑟𝑡+1, 𝑟𝑝 ,𝑡+1 = 𝛾𝐶𝑜𝑣𝑡 𝑟𝑡+1 , 𝑟𝑝 ,𝑡+1                  (38) 

 

 ζρέζε ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ κπσπηθή επηινγή ραξηνθπιαθίνπ. 
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3 Προεγούκελες κειέηες 

 

3.1 Strategic asset allocation 

 

Michael J. Brennan, Eduardi S. Schwartz, Ronald Lagnado 

 

Οη ηξεηο απηνί εξεπλεηέο ήηαλ νη πξψηνη πνπ κε ηε κειέηε ηνπο 

―Strategic asset allocation‖ ην1997 έζεζαλ γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν 

ζηξαηεγηθφ ραξηνθπιάθην. Έσο ηφηε ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή ήηαλ ην tactical 

asset allocation, ην νπνίν βαζηδφηαλ ζε βξαρπρξφλην νξίδνληα θαη 

αθνινπζνχζε κπσπηθέο ζηξαηεγηθέο. Η έξεπλα απηή βαζίζηεθε ζε 

καθξνρξφλην νξίδνληα, ρξεζηκνπνηψληαο ηξία δηαθνξεηηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ζηνηρείν ρσξίο θίλδπλν φπσο κεηξεηά, καθξνπξφζεζκα νκφινγα, 

θαη έλα ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε. Δπηπιένλ ην κνληέιν ππνζέηεη φηη ν 

επελδπηήο δελ έρεη ππνρξεψζεηο ελψ παξάιιεια αγλνεί ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Η επίιπζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επηηπγράλεηαη κε 

ζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππνδείγκαηα πνπ αλέπηπμε ν 

Merton. Τα ζηνραζηηθά απηά κνληέια κπνξνχλ λα αηρκαισηίζνπλ ηελ 

αβεβαηφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο κηα δνκή δέλδξνπ φπνπ ζε θάζε δηαθιάδσζε 

ππάξρνπλ νη κεηαβιεηέο θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία απηέο βξίζθνληαη. 

 

Παξνπζίαζε κνληέινπ 

 

Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηξεηο θχξηεο κεηαβιεηέο, ην 

βξαρππξφζεζκν επηηφθην r , ηελ απφδνζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ l 

θαη ηε κεξηζκαηηθή απφδνζε ησλ κεηνρψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ σο ραξηνθπιάθην κεηνρψλ δ. Μηα ηέηαξηε κεηαβιεηή πνπ 

πξφηεηλαλ αιιά ηειηθά δε ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ ε απφδνζε ελφο νκνιφγνπ κε 

πςειφ θίλδπλν (junk bond). Γλσξίδνληαο ηνλ ζηνραζηηθφ δείθηε απφδνζεο 

ελφο ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ  dS/S ππέζεζαλ φηη ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : 
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𝑑𝑆

𝑆
= 𝜇𝑠 𝑑𝑡 + 𝜎𝑠 𝑑𝑧𝑠                                         (39) 

                                                          𝑑𝑟 = 𝜇𝑟 𝑑𝑡 + 𝜎𝑟 𝑑𝑧𝑟                                          (40)            

                                              𝑑𝑙 = 𝜇𝑙 𝑑𝑡 + 𝜎𝑙 𝑑𝑧𝑙                                            (41)                                                               

                                              𝑑𝛿 = 𝜇𝛿 𝑑𝑡 + 𝜎𝛿 𝑑𝑧𝛿                                         (42)                                                                                                                                     

φπνπ νη παξάκεηξνη κ, ζ είλαη ζπλαξηήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ r,l,δ θαη σο dz 

νξίδνληαη νη πξνζαπμήζεηο (ηincrements) ηεο δηαδηθαζίαο Wiener. Η ζπζρέηηζε 

ησλ ζπληειεζηψλ κεηαμχ ησλ πξνζαπμήζεσλ θαζνξίδεηαη σο ξr,δ θαη νχησ 

θαζεμήο. 

Η ηηκή ησλ νκνιφγσλ γλσξίδνπκε φηη είλαη ζπλάξηεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπο Β(l), θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ιχκαηνο ηνπ Ιην παίξλνπκε σο ζπλνιηθή 

απφδνζε ησλ νκνιφγσλ : 

                        
𝑑𝐵

𝐵
+ 𝑙𝑑𝑡 =  𝑙 −

𝜇 𝑙

𝑙
+

𝜎𝑙
2

𝑙2  𝑑𝑡 −
𝜎𝑙

𝑙
𝑑𝑧𝑙                               (43) 

Έζησ φηη ρ ην πνζνζηφ πνπ επελδχνπκε ζην κεηνρηθφ ραξηνθπιάθην θαη y ην 

πνζνζηφ ζην νκφινγν. Τφηε ε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ πινχην (W) είλαη  

𝑑𝑊

𝑊
=  𝑥

𝑑𝑆

𝑆
+ 𝑦  

𝑑𝐵

𝐵
+ 𝑙𝑑𝑡 + (1 − 𝑥 − 𝑦)𝑟 𝑑𝑡 =  𝑥(𝜇𝑠 − 𝑟) + 𝑦  1 − 𝑟 −

𝜇 𝑙

𝑙
+

𝜎𝑙2𝑙2+𝑟𝑑𝑡+𝑥2𝜎𝑠2+𝑦2𝜎𝑙2𝑙2−2𝑥𝑦𝜎𝑙𝜎𝑠𝜌𝑠𝑙𝑙1/2𝑑𝑧𝑤≡𝜇𝑤𝑑𝑡+𝜎𝑤𝑑𝑧𝑤                  

(44) 
Οξίδνληαο V(r,l,δ,W,η) σο ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα (utility) 

ζχκθσλα κε ηε βειηηζηνπνίεζε γηα ηα ρξνληθέο πεξηφδνπο έρνπκε ηελ 

αθφινπζε εμίζσζε Bellman : 

                                      max𝑥 ,𝑦 𝐸 𝑑𝑉 = 0                                        (45) 

ή 

max𝑥 ,𝑦  𝑉𝑤𝜇𝑤𝑊 + 𝑉𝑟𝜇𝑟 + 𝑉𝑙𝜇𝑙 + 𝑉𝛿𝜇𝛿 − 𝑉𝜏 +
1

2
𝑉𝑤𝑤 𝜎𝑤

2𝑊2 +
1

2
𝑉𝑟𝑟𝜎𝑟

2 +
1

2
𝑉𝑙𝑙𝜎𝑙

2 +

12𝑉𝛿𝛿𝜎𝛿2+𝑉𝑤𝛿𝑊𝜎𝛿𝜎𝑤𝜌𝛿𝑤+𝑉𝑟𝑙𝜎𝑟𝜎𝑙𝜌𝑟𝑙+𝑉𝑟𝛿𝜎𝑟𝜎𝛿𝜌𝑟𝛿+𝑉𝑤𝑟𝑊𝜎𝑟𝜎𝑤𝜌𝑟𝑤+𝑉𝑤𝑙

𝑊𝜎𝑙𝜎𝑤𝜌𝑙𝑤+𝑉𝑙𝛿𝑊𝜎𝑙𝜎𝛿𝜌𝑙𝛿=0                                                                (46) 

Όπσο θαζνξίζηεθε ε ζρέζε (46) έρεη ηέζζεξηο ζηαζεξέο κεηαβιεηέο. 

Με ζθνπφ λα κεησζνχλ ζεσξνχκε ηελ ρξεζηκφηεηα ηζνειαζηηθήο κνξθήο έηζη 

ψζηε : 

𝑉(𝑟, 𝑙, 𝛿,𝑊, 0) =
1

𝛾
𝑊𝛾  
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   γηα γ<1                                                                                                  (47) 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε ζπλάξηεζε V(r,l,δ,W,η) λα κπνξεί λα 

γξαθεί σο  

                                             𝛾−1𝑊𝛾𝑢 𝑟, 𝑙, 𝛿, 𝜏                                            (48)                   

φπνπ                                  𝑢 𝑟. 𝑙. 𝛿, 0 = 1  

θαη  

max𝑥 ,𝑦  𝜇𝑤𝑢 +
1

𝛾
𝜇𝑟𝑢𝑟 +

1

𝛾
𝜇𝑙𝑢𝑙 +

1

𝛾
𝜇𝛿𝑢𝛿 −

1

𝛾
𝑢𝜏 +

1

2
(𝛾 − 1)𝜎𝑤

2𝑢 +
1

2𝛾
𝜎𝑟

2𝑢𝑟𝑟 +

12𝛾𝜎𝑙2𝑢𝑙𝑙+12𝛾𝜎𝛿2𝑢𝛿𝛿+𝜎𝑤𝜎𝑟𝜌𝑟𝑤𝑢𝑟+𝜎𝑤𝜎𝑙𝜌𝑙𝑤𝑢𝑙+𝜎𝑤𝜎𝛿𝜌𝛿𝑤𝑢𝛿+1𝛾𝜎𝑟𝜎𝑙𝜌𝑟𝑙𝑢𝑟𝑙

+1𝛾𝜎𝑟𝜎𝛿𝜌𝑟𝛿𝑢𝑟𝛿+1𝛾𝜎𝑙𝜎𝛿𝜌𝑙𝛿𝑢𝑙𝛿=0                                                                    

(49) 

φπνπ 

                                              𝜎𝑤𝜎𝑟𝜌𝑟𝑤 ≡ 𝜎𝑤𝑟 = 𝑥𝜎𝑠𝜎𝑟𝜌𝑟𝑠 − 𝑦
𝜎𝑙

𝑙
𝜎𝑟𝜌𝑟𝑙 , 

𝜎𝑤𝜎𝑙𝜌𝑙𝑤 ≡ 𝜎𝑤𝑙 = 𝑥𝜎𝑠𝜎𝑙𝜌𝑙𝑠 − 𝑦
𝜎𝑙

2

𝑙
, 

                                              𝜎𝑤𝜎𝛿𝜌𝛿𝑤 ≡ 𝜎𝑤𝛿 = 𝑥𝜎𝑠𝜎𝛿𝜌𝑠𝛿 − 𝑦
𝜎𝑙

𝑙
𝜎𝛿𝜌𝛿𝑙                     (50) 

Αληηθαζηζηψληαο γηα κw, θαηαιήγνπκε  

max𝑥 ,𝑦  𝑢  𝑥 𝜇𝑠 − 𝑟 + 𝑦  𝑙 − 𝑟 −
𝜇 𝑙

𝑙
+

𝜎𝑙
2

𝑙2  + 𝑟 +
1

2
 𝛾 − 1  𝑥2𝜎𝑠

2 + 𝑦2 𝜎𝑙
2

𝑙2 −

2𝑥𝑦𝜎𝑠𝜎𝑙𝜌𝑠𝑙𝑙+𝑢𝑟1𝛾𝜇𝑟+𝑥𝜎𝑠𝑟−𝑦𝑙𝜎𝑟𝑙+𝑢𝑙1𝛾𝜇𝑙+𝑥𝜎𝑠𝑙−𝑦𝑙𝜎𝑙2+𝑢𝛿1𝛾𝜇𝛿+𝑥𝜎𝑠𝛿−𝑦𝑙𝜎𝑙𝛿

−1𝛾𝑢𝜏+1𝛾12𝑢𝑟𝑟𝜎𝑟2+12𝑢𝑙𝑙𝜎𝑙2+12𝑢𝛿𝛿𝜎𝛿2+𝑢𝑟𝑙𝜎𝑟𝑙+𝑢𝑟𝛿𝜎𝑟𝛿+𝑢𝑙𝛿𝜎𝑙𝛿=0(51) 

Οη ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο (51) καο 

δείρλνπλ ηελ βέιηηζηε ιχζε γηα ηεο πνζνζηψζεηο ρ* ,y* 

𝑥∗ =
1

 𝛾−1  𝜎𝑠𝑙
2 −𝜎𝑠

2𝜎𝑙
2 

 
𝜎𝑙

2

𝑙
 𝜇𝑠 − 𝑟 + 𝜎𝑠𝑙  𝑙 − 𝑟 −

𝜇 𝑙

𝑙
+

𝜎𝑙
2

𝑙2  +
𝑢𝑟

𝑙𝑢
 𝜎𝑠𝑟𝜎𝑙

2 − 𝜎𝑟𝑙𝜎𝑠𝑙 +

𝑢𝛿𝑙𝑢𝜎𝑠𝛿𝜎𝑙2−𝜎𝑙𝑠𝜎𝑙𝛿                                                                                        

(52) 
𝑦+ =

𝑙2

 𝛾−1  𝜎𝑠𝑙
2 −𝜎𝑠

2𝜎𝑙
2 

 
𝜎𝑠𝑙

𝑙
 𝜇𝑠 − 𝑟 + 𝜎𝑠

2  𝑙 − 𝑟 −
𝜇 𝑙

𝑙
+

𝜎𝑙
2

𝑙2  +
𝑢𝑟

𝑙𝑢
 𝜎𝑠𝑟𝜎𝑠𝑙 − 𝜎𝑟𝑙𝜎𝑠

2 +

𝑢𝛿𝑙𝑢𝜎𝑠𝛿𝜎𝑠𝑙−𝜎𝑠2𝜎𝑙𝑠+𝑢𝑙𝑙𝑢𝜎𝑠𝑙2−𝜎𝑙2𝜎𝑠2                                                             

(53) 
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Η ζηνραζηηθή δηαδηθαζία 

 Πξνθεηκέλσ λα εθηηκήζνπλ ηηο ζηνραζηηθέο εμηζψζεηο (39)-(42) νη 

Michael J. Brennan, Eduardi S. Schwartz, Ronald Lagnado έθαλαλ ηηο 

αθφινπζεο ππνζέζεηο. Θεψξεζαλ φηη νη απνδφζεηο είλαη γξακκηθέο 

ζπλαξηήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ φπσο θαη ην drift ηνπο, ελψ ε δηαθχκαλζε ηνπο 

σο πνζνζηφ ηεο αληίζηνηρεο ησλ κεηαβιεηψλ. Σπλεπψο νη ζρέζεηο κπνξνχλ 

λα μαλαγξαθνχλ σο : 

                                    
𝑑𝑆

𝑆
=  𝑎𝑠1 + 𝑎𝑠2𝛿 + 𝑎𝑠3𝑟 + 𝑎𝑠4𝑙 𝑑𝑡 + 𝜎𝑠𝑑𝑧𝑠                        (54) 

                                    𝑑𝑟 =  𝑎𝑟1 + 𝑎𝑟2𝛿 + 𝑎𝑟3𝑟 + 𝑎𝑟4𝑙 𝑑𝑡 + 𝑟𝜎𝑟𝑑𝑧𝑟                      (55) 

                                    𝑑𝑙 = 𝑙 𝑎𝑙1 + 𝑎𝑙2𝛿 + 𝑎𝑙3𝑟 + 𝑎𝑙4𝑙 𝑑𝑡 + 𝑙𝜎𝑙𝑑𝑧𝑙                        (56) 

                               𝑑𝛿 =  𝑎𝛿1 + 𝑎𝛿2𝛿 + 𝑎𝛿3𝑟 + 𝑎𝛿4𝑙 𝑑𝑡 + 𝛿𝜎𝛿𝑑𝑧𝛿                 (57) 

           Ωο δεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπάξηνο 1972 έσο 

Γεθέκβξηνο 1991, ε κεληαία ζηαζκηζκέλε απφδνζε ηνπ δείθηε αγνξάο CRSP 

γηα ην κεηνρηθφ ραξηνθπιάθην, ε κεληαία απφδνζε ησλ US T-Bills γηα ην 

ζηνηρείν κεδεληθνχ θηλδχλνπ, θαη ε κεληαία απφδνζε ζηε ιήμε ησλ πην 

καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ηεο ακεξηθάληθεο θπβέξλεζεο. 

Δπηιχνληαο πήξαλ ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ζην κνληέιν ηνπο 

ψζηε λα επηιπζεί κε ηηο ζρέζεηο πνπ θαζνξίζηεθαλ αλσηέξσ. 

 
Απνηειέζκαηα 

Τν κνληέιν φπσο ην αλέπηπμαλ ην επέιπζαλ γηα 2 ραξηνθπιάθηα, έλα 

βξαρππξφζεζκν (δηάξθεηα έλαο κήλαο) θαη έλα καθξνπξφζεζκν (δηάξθεηα 20 

ρξφληα). Τν ζπκπεξάζκαηα  ζηα νπνία θαηέιεμαλ ήηαλ φηη ν ρξφλνο 

επέλδπζεο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ βέιηηζηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Οη καθξνπξφζεζκνη επελδπηέο πξνηηκνχλ λα επελδχνπλ ζε 

κεηνρέο θαη νκφινγα ζε ζρέζε κε ηνπο βξαρππξφζεζκνπο, ψζηε λα είλαη 

πξνζηαηεπκέλνη ζε δξακαηηθέο αιιαγέο επηηνθίσλ, ελψ παξάιιεια νη 

απνδφζεηο ζε κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ηείλνπλ πξνο ην κέζν, γεγνλφο πνπ 

θάλεη ηα ζηνηρεία απηά ιηγφηεξα επηθίλδπλα. 
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3.2 Long-Term Portfolio Choice 

Campbell and Viceira (2002) 

 

Σε κηα παξφκνηα έξεπλα κε ηελ αληίζηνηρε ησλ  Michael J. Brennan, 

Eduardi S. Schwartz, Ronald Lagnado νη John Y. Campbell θαη Luis M. 

Viceira, αλέπηπμαλ κηα παξφκνηα ζεσξία γηα καθξνπξφζεζκα ραξηνθπιάθηα. 

Γηα λα απινπνηήζνπλ ην κνληέιν ηνπο έθαλαλ ηελ ππφζεζε φηη νη απνδφζεηο 

ησλ ζηνηρείσλ θαηαλέκνληαη ινγαξηζκηθά θαη κε ζηαζεξή δηαθχκαλζε θαη 

ζπλδηαθχκαλζε, γεγνλφο πνπ δελ είλαη απφιπηα ζχκθσλν κε ηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα. Δπίζεο ζεψξεζαλ φηη νη επελδπηέο έρνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

πινχην θαη δελ πξνζηίζεληαη εηζνδήκαηα απφ εξγαζία, ελψ παξάιιεια 

θαηαλαιψλνπλ θαη έλα κέξνο ηνπ πινχηνπ. Τέινο ζεσξνχλ φηη ν επελδπηήο 

αθνινπζεί κηα ζπλάξηεζε Epstein-Zin κε ζπληειεζηή απνζηξνθήο θηλδχλνπ γ 

θαη ζηαζεξή ειαζηηθφηεηα ηεο intertemporal substitution ς. 

Η αλάιπζε ηνπο δηαρσξίζηεθε ζε 2 κνληέια : 

o Μνληέιν κε ζηαζεξέο κεηαβιεηέο θαη αζθάιηζηξα 

θηλδχλνπ. 

o Μνληέιν κε θακπχιε επηηνθίσλ  

Μνληέιν κε ζηαζεξέο κεηαβιεηέο θαη αζθάιηζηξα θηλδχλνπ 

Οη Campbell θαη Viceira μεθηλάλ ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ηνπο κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ ρξεκαηνδφηεζεο (budget). Σε έλα κνληέιν πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηελ θαηαλάισζε ν πεξηνξηζκφο απηφ παίξλεη ηελ κνξθή : 

                             𝑊𝑡+1 =  1 + 𝑅𝑝 ,𝑡+1  𝑊𝑡 − 𝐶𝑡                                (58) 

Τν βαζηθφ πξφβιεκα κε ηνλ πεξηνξηζκφ είλαη ε κε γξακκηθφηεηα ηνπ 

θαζψο ε θαηαλάισζε  είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πινχηνπ. Γειαδή ν επελδπηήο 

επαλεπελδχεη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηνλ πινχην πνπ έρεη απφ ηελ επέλδπζε 
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αθαηξψληαο ηελ θαηαλάισζε πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σχκθσλα κε ηελ εξγαζίαο ηνπ Campbell (1993) κπφξεζαλ λα 

πξνζεγγίζνπλ απηφ ηνλ πεξηνξηζκφ. Γηαίξεζαλ ηε ζρέζε (58) κε Wt  

                                                
𝑊𝑡+1

𝑊𝑡
=  1 + 𝑅𝑝 ,𝑡+1  1 −

𝐶𝑡

𝑊𝑡
                                 (59) 

θαη ινγαξηζκίδνληαο έρνπκε : 

                                  ∆𝑤𝑡+1 = 𝑟𝑝 ,𝑡+1 + log 1 − 𝑒𝑥𝑝 𝑐𝑡 − 𝑤𝑡                         (60) 

Ο δεχηεξνο φξνο ηεο δεμηάο ηζφηεηαο ηεο ζρέζεο (60) είλαη κηα κε γξακκηθή 

ζπλάξηεζε ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ δείθηε θαηαλάισζε/πινχηνο. Θεψξεζαλ φηη 

απηφο ν φξνο δελ είλαη ηφζν επκεηάβιεηνο νπφηε κε ηε ρξήζε πξψηνπ 

βαζκνχ αλαπηχγκαηνο Taylor θαηέιεμαλ ζηε ζρέζε : 

                                    ∆𝑤𝑡+1 = 𝑘 + 𝑟𝑝 ,𝑡+1 +  1 −
1

𝜌
  𝑐𝑡 − 𝑤𝑡                       (61) 

κε  k θαη ξ παξακέηξνπο γξακκηθφηεηαο. Η παξάκεηξνο ξ ηζνχηαη κε : 

                                              𝜌 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 𝑐 − 𝑤                         (62)              

ελψ φηαλ  ν ιφγνο  θαηαλάισζε/πινχηνο είλαη ζηαζεξφο ηφηε ξ=(W-C)/W 

δειαδή σο δείθηεο επαλεπελδπκέλνπ πινχηνπ πξνο ζπλνιηθνχ πινχηνπ. Η 

παξάκεηξνο k νξίδεηαη σο : 

                                      𝑘 = log 𝜌 +  1 − 𝜌 log 1 − 𝜌 /𝜌                                   (63) 

Απφ ηνλ πεξηνξηζκφ (60) παξήγαγαλ ηνλ λέν πεξηνξηζκφ  

                                  ∆𝑤𝑡+1 = ∆𝑐𝑡+1 +  𝑐𝑡 − 𝑤𝑡 −  𝑐𝑡+1 − 𝑤𝑡+1                          (64) 

Δμηζψλνληαο ηηο ζρέζεηο (63) θαη (64) έρνπκε κηα δηαθνξηθή εμίζσζε ε 

νπνία κε ηελ ππφζεζε  lim𝑗→∞ 𝜌𝑗  𝑐𝑡+𝑗 − 𝑤𝑡+𝑗 = 0   καο δίλεη :  

                𝑐𝑡 − 𝑤𝑡 =  𝜌𝑗  𝑟𝑝 ,𝑡+𝑗 − ∆𝑐𝑡+𝑗  
∞
𝑗 =1 +

𝜌𝑘

1−𝜌
                             (65)  
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ππνδειψλνληαο φηη έλαο πςειφο δείθηεο θαηαλάισζε/πινχηνπ πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη είηε απφ πςειέο απνδψζεηο είηε απφ ρακειφ ξπζκφ αχμεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο. Γεληθεχνληαο θαηέιεμαλ  

                            𝑐𝑡 − 𝑤𝑡 = 𝐸𝑡  𝜌𝑗  𝑟𝑝 ,𝑡+𝑗 − ∆𝑐𝑡+𝑗  
∞
𝑗=1 +

𝜌𝑘

1−𝜌
                     (66)       

θαη  κε ηε βνήζεηα ησλ ζρέζεσλ (61) θαη (64) 

𝑐𝑡+1 − 𝐸𝑡𝑐𝑡+1 =  𝐸𝑡+1 − 𝐸𝑡  𝜌𝑗∞
𝑗=0 𝑟𝑝 ,𝑡+1+𝑗 −  𝐸𝑡+1 − 𝐸𝑡  𝜌𝑗∞

𝑗=0 ∆𝑐𝑡+1+𝑗      (67) 

πνπ δείρλεη φηη κηα απξνζδφθεηε αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ζήκεξα πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη ζε απξνζδφθεηε αχμεζε ηνπ πινχηνπ, ή ζε πςειέο κειινληηθέο 

απνδφζεηο, ή ζε κειινληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. 

 Πξνρσξψληαο ην κνληέιν ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζρέζε (35) ηεο 

ζπλάξηεζεο Epstein-Zin κε ζθνπφ λα βγάινπλ ηελ θαηαλάισζε απφ ην 

κνληέιν 

𝐸𝑡 ∆𝑐𝑡+1 =  𝜓 log𝛿 + 𝜓 𝐸𝑡𝑟𝑝 ,𝑡+1 +
𝜃

2𝜓
𝑉𝑎𝑟𝑡 ∆𝑐𝑡+1 − 𝜓𝑟𝑝 ,𝑡+1    

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθχκαλζε είλαη ζηαζεξή γξάθεηαη ε παξαπάλσ 

ζρέζε σο : 

                                                      𝐸𝑡 ∆𝑐𝑡+1 = 𝜇 + 𝜓𝐸𝑡𝑟𝑝 ,𝑡+1                                  (68) 

κε κ λα πεξηιακβάλεη ηελ ρξνληθή πξνηίκεζε θαη ηελ επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζηελ θαηαλάισζε.  

 Σπλδπάδνληαο ηηο ζρέζεηο (66)  θαη (68) βξήθαλ φηη 

                                      𝑐𝑡 − 𝑤𝑡 =  1 − 𝜓  𝐸𝑡  𝜌𝑗 𝑟𝑝 ,𝑡+𝑗 +
𝜌 𝑘−𝜇 

1−𝜌

∞
𝑗=1                   (69) 

θαη φηη αλ ς<1 νη πςειφηεξεο απνδφζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ νδεγνχλ ζε 

πςειή κειινληηθή θαηαλάισζε θαη ην αληίζηξνθν γηα ς>1. 

 Με ηε βνήζεηα ηεο (69) ε (67) κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή 

         𝑐𝑡+1 − 𝐸𝑡𝑐𝑡+1 = 𝑟𝑝 ,𝑡+1 − 𝐸𝑡𝑟𝑝 ,𝑡+1 +  1 −  𝜓  𝐸𝑡+1 − 𝐸𝑡  𝜌𝑗∞
𝑗=0 𝑟𝑝 ,𝑡+1+𝑗     (70) 

Σχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζρέζε νη ινγαξηζκηθέο απνδφζεηο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ πξέπεη λα λαη θαλνληθέο θαη νκνζθεδαζηηθέο. Η ζρέζε απηή 

κπνξεί επηπιένλ λα καο ππνδειψζεη φηη ε ζπλδηαθχκαλζε κε ηελ 

θαηαλάισζε κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηε ζπλδηαθχκαλζε κε ηηο 
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απνδφζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.  Φξεζηκνπνηψληαο επηπξνζζέησο ηε ζρέζε 

(36) θαηαιήγνπκε  

     𝐸𝑡𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑓 ,𝑡+1 +
𝜎𝑡

2

2
= 𝛾𝐶𝑜𝑣𝑡 𝑟𝑡+1, 𝑟𝑝 ,𝑡+1 +  𝛾 − 1 𝐶𝑜𝑣𝑡 𝑟𝑡+1 ,  𝐸𝑡+1 −

                                              𝐸𝑡 𝑗=0∞𝜌𝑗𝑟𝑝,𝑡+1+𝑗                                               (71) 

Σε κνληέιν κε έλα ζηνηρείν κε θίλδπλν ππέζεζαλ φηη                     

Covt(rt+1, rp,t+1)= αtζ
2
t    νπφηε επηιχνληαο θαηέιεμαλ ζηελ πνζφζησζε α ζην 

επηθίλδπλν ζηνηρείν. 

𝑎 =
1

𝛾

𝐸𝑡𝑟𝑡+1−𝑟𝑓 ,𝑡+1+
𝜎𝑡

2

2

𝜎𝑡
2 +  1 −

1

𝛾
 

𝐶𝑜𝑣𝑡 𝑟𝑡+1 ,− 𝐸𝑡+1−𝐸𝑡   𝜌 𝑗∞
𝑗 =0 𝑟𝑓 ,𝑡+1+𝑗 

𝜎𝑡
2              (72) 

Γεληθεχνληαο γηα  πνιιαπιά ζηνηρεία κε θίλδπλν (risky asset) φξηζαλ 

πίλαθα δηαθχκαλζεο ζπλδηαθχκαλζεο ππεξβάιισλ απνδφζεσλ t θαη 

δηάλπζκα δηαθπκάλζεσλ ζ2
t. Δπηπιένλ φξηζαλ δηάλπζκα ζht πνπ πεξηέρεη ηεο 

ζπλδηαθπκάλζεηο θάζε risky asset κε αιιαγέο ζηα κειινληηθά επηηφθηα. 

        𝜎𝑡 ≡ 𝐶𝑜𝑣𝑡 𝑟𝑡+1, − 𝐸𝑡+1 − 𝐸𝑡  𝜌𝑗∞
𝑗=0 𝑟𝑓 ,𝑡+1+𝑗                               (73) 

Σπλδπάδνληαο ηηο 2 ζρέζεηο έρνπκε 

          𝑎𝑡 =
1

𝛾
  𝐸𝑡𝑟𝑡+1 − 𝑟𝑓 ,𝑡+1𝑙 +

𝜎𝑡
2

2
 +  1 −

1

𝛾
 −1

𝑡  𝜎𝑡
−1
𝑡                      (74) 

 

 

Μνληέιν κε term structure ησλ επηηνθίσλ 

 

 Μεηά ηελ κειέηε ησλ Campbell θαη Viceira (2001) κπφξεζαλ λα 

πξνζζέζνπλ ζην πθηζηάκελν κνληέιν  ηα απνπιεζσξηζκέλα νκφινγα 

(ηinflation indexed consol). Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ ζηνραζηηθφ 

παξάγνληα πξνεμφθιεζεο (SDF) Mt+1.  

Λνγαξηζκίδνληαο  θαη ζεσξψληαο κηα ππνζεηηθή πξνζδνθία ηελ 

πεξίνδν t σο x t  θαη έλα ζνθ ηελ πεξίνδν t+1, u m,t+1   

                                           −𝑚𝑡+1 = 𝑥𝑡 + 𝑢𝑚 ,𝑡+1                                          (75) 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα δηαδηθαζία AR(1)  

                                 𝑥𝑡+1 =  1 − 𝜑𝑥 𝜇𝑥 + 𝜑𝑥𝑥𝑡 + 휀𝑥 ,𝑡+1                           (76) 

                                    𝑢𝑚 ,𝑡+1 = 𝛽𝑚𝑥 휀𝑥 ,𝑡+1 + 휀𝑚 ,𝑡+1                                   (77) 
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Η απφδνζε ελφο νκνιφγνπ γηα κηα πεξίνδν ππνινγίζηεθε σο  

                       𝑟1,𝑡+1 = − log𝐸𝑡  𝑀𝑡+1 = 𝐸𝑡  −𝑚𝑡+1 −
1

2
𝑉𝑎𝑟𝑡 𝑚𝑡+1           (78) 

θαη ζπλδπάδνληαο ηηο αλσηέξσ ζρέζεηο θαηέιεμαλ  

                                               𝑟1,𝑡+1 = 𝑥𝑡 −
1

2
 𝛽𝑚𝑥

2 𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑚

2                                   (79) 

κε ζ 2
ρ = Var t (ε x,t+1) θαη  ζ 2

m = Var t (ε m,t+1). Τα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα 

αθινπζνχλ  ηελ κεηαβιεηή x t   πξνζαξκνζκέλα κε κηα ζηαζεξά ψζηε λα 

αθνινπζνχλ κηα δηαδηθαζία AR(1) κε επηκνλή θ. 

Καηέιεμαλ φηη ε ηδαληθή ζηάζκηζε γηα απνπιεζσξηζκέλα νκφινγα είλαη 

                                         𝑎𝑛 =
1

𝛾
 
−𝛽𝑚𝑥

𝐵𝑛−1
 +  1 −

1

𝛾
  

1

𝐵𝑛−1
  

𝜌

1−𝜌𝜑𝑥
                           (80) 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 Γηα ηελ εξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ σο δεδνκέλα απφ US T-Bills σο 

risk free assets, νκφινγα ηεο ακεξηθάληθήο αγνξάο, ζηαζκηζκέλε απφδνζε 

ησλ δεηθηψλ NYSE, AMEX θαη NASDAQ ζχκθσλα κε ηα αξρεία πνπ 

δηαηίζεληαη ζην CRSP. Γηα ηνλ πιεζσξηζκφ πήξαλ δεδνκέλα απφ ηνλ  CPI γηα 

ηελ πεξίνδν 1958-1996. 

 Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα ε ππεξβάιινπζα απφδνζε ησλ νκνιφγσλ είλαη 1% ζε ζρέζε κε  ην 

ηξηκεληαίν T-Bill κε ηππηθή απφθιηζε 11% ελψ νη κεηνρέο είραλ απφδνζε 

ζρεδφλ 7 % κε ηππηθή απφθιηζε 16%. Σπλεπψο νη επελδπηέο φζν κεησλφηαλ ε 

απνζηξνθή ηνπο ζηνλ θίλδπλν επέλδπαλ ζηηο κεηνρέο. Σην δηάζηεκα 1983-

1996 ηα νκφινγα είραλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο απνδφζεηο ηνπο. 

 Οη Campbell θαη Viceira εθηηκνχλ φκσο φηη νη επελδπηέο, γηα 

καθξνρξφλην νξίδνληα επέλδπζεο πξέπεη λα επηιέγνπλ νκφινγα θαζψο 

απέδεημαλ φηη έλα inflation indexed νκφινγν είλαη πην αζθαιέο αθφκα θαη απφ 

ηα κεηξεηά. Οπζηαζηηθά πξνζηαηεχνπλ ηνπο επελδπηέο απφ δξαζηηθέο 

κεηαβνιέο ζηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα θαζψο θαη απφ ηνλ πιεζσξηζκφ. 
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3.3 Long-Term portfolio Choice in a VAR Model 

Campbell and Viceira (2002) 

 

Σε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπο νη  Campbell θαη Viceira 

πξνζπάζεζαλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο βέιηηζηεο θαηαλνκήο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηε βνήζεηα ελφο κνληέινπ VAR (Vector 

AutoRegressive). 

Φξεζηκνπνίεζαλ έλα ζηνηρείν κε θίλδπλν σο ζεκείν αλαθνξάο κε 

απφδνζε r 0,t+1   θαη έλα δηάλπζκα κε n ππεξβάιισλ απνδφζεηο ζε ζρέζε κε ην 

ζεκείν αλαθνξάο r t+1 – r 0,t+1
i . Δπηπιένλ κε ην δηάλπζκα st+1 πεξηιακβάλνπλ 

κεηαβιεηέο πξφβιεςεο φπσο ν δείθηεο κέξηζκα /ηηκή ησλ κεηνρψλ . Με ηα 

ηξία απηά δεδνκέλα θαηαζθεχαζαλ έλα δηάλπζκα m x1 to z t+1  

                                       𝑧𝑡+1 ≡  

𝑟0,𝑡+1

𝑟𝑡+1 − 𝑟0,𝑡+1𝑙

𝑠𝑡+1

                                    (81) 

Φξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία VAR(1) θαηέιεμαλ ζηε ζρέζε  

                                                  𝑧𝑡+1 = 𝛷0 + 𝛷1𝑧𝑡 + 𝑣𝑡+1                              (82) 

φπνπ Φ0 έλα m x 1 δηάλπζκα κεηαβιεηψλ   Φ1  έλαο m x m πίλαθαο 

ζπληειεζηψλ θιίζεο (slope coefficients)  θαη v t+1  έλα m x 1 δηάλπζκα απφ ζνθ 

ζηηο κεηαβιεηέο πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηνλ ζφξπβν γχξσ απφ απηέο, 

 Οη ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη είλαη φηη ππάξρεη νκνζθεδαζηηθφηεηα θαη φηη 

νη αγνξέο είλαη πιήξεηο. 

 Σπλδπάδνληαο μαλά ηηο εμηζψζεηο ηνπ κνληέινπ  Epstein-Zin  ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο  θαηέιεμαλ ζηηο 

αθφινπζεο ζρέζεηο  

𝑐𝑡 − 𝑤𝑡 = −𝜌 𝜓 log 𝛿 − 𝜌𝑥𝑝 ,𝑡 + 𝜌 1 −  𝜓 𝐸𝑡 𝑟𝑝 ,𝑡+1 + 𝜌𝑘 + 𝜌𝐸𝑡 𝑐𝑡+1 − 𝑤𝑡+1  (83) 

                                      𝐸𝑡 𝑟𝑡+1 − 𝑟0,𝑡+1𝑙 +
𝜎𝑡

2

2
=

𝜃

𝜓
𝜎𝑐−𝑤 ,𝑡 + 𝛾𝜎𝑝 ,𝑡 − 𝜎0,𝑡                 (84) 

θαη νπζηαζηηθά  ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηελ κνληεινπνίεζαλ κε ηελ 

απιή ζρέζε 

                                                                   𝑎𝑡 = 𝑎0 + 𝐴1𝑧𝑡                                          (85) 



23 

 

23 

 

Ωο δεδνκέλα γηα ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν εηήζηα 

φζν θαη ηξηκεληαία.  

Τα εηήζηα αθνξνχζαλ ηνλ δείθηε S&P 500 γηα ην ραξηνθπιάθην 

κεηνρψλ, έλα ζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην νκνιφγσλ πνπ ήηαλ 

ραξαθηεξηζκέλα σο ΑΑΑ απφ ηελ Moody’s, ην εμακεληαίν θπβεξλεηηθφ 

γξακκάηην θαη ησλ δείθηε ηηκψλ παξαγσγνχ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. Η εμεηαδφκελε δηάξθεηα ήηαλ απφ ην 1890 εσο ην 1995. 

Γηα ηα ηξηκεληαία, σο risk free asset ζεψξεζαλ ην ηξηκεληαίν US T-Bill, 

έλα ζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην ησλ δεηθηψλ NYSE, NASDAQ θαη AMEX γηα 

ηηο κεηνρέο, σο νκφινγα ηα πεληαεηή θξαηηθά . 

Δπηπιένλ ππνιφγηζαλ ην κνληέιν γηα γ = 1 ,2, 5, 20 δ= 0,92 θαη ς=1 ή 

ς=1/γ. 

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν απμαλφηαλ ε απνζηξνθή πξνο ηνλ 

θίλδπλν γ, νη επελδπηέο πξνηηκνχζαλ λα επελδχνπλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πινχηνπ ηνπο ζε  ζηνηρεία ρσξίο θίλδπλν θάηη αλακελφκελν. Δπηπιένλ ζε 

εηήζηα βάζε απεδείρζε φηη νη επελδπηέο πξνηηκνχλ έλα πην ηζνξξνπεκέλν 

ραξηνθπιάθην κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ, ελψ ζε ηξηκεληαία ππήξρε ξνπή πξνο 

ηηο κεηνρέο, Απηφ νθείιεηαη ζηελ πνιχ πςειή ζπζρέηηζε ησλ ππεξβάιισλ 

απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ δπν απηψλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε επίπεδν 

ηξηκεληαίαο αλάιπζεο. 
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3.4 A Multivariate Model of Strategic Asset Allocation 

Campbell, Chan, Viceira (2003) 

 

Δλ ζπλερεία ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπο ην 2003 κε ηε ζχκπξαμε 

ηνπ Chan  ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην κνληέιν θαη κε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο  

            𝑈 𝐶𝑡 , 𝐸𝑡 𝑈𝑡+1  =   1 − 𝛿 𝐶𝑡

1−𝛾

𝜃 + 𝛿  𝐸𝑡 𝑈𝑡+1
1−𝛾  

1

𝜃
 

𝜃

1−𝛾

      (86)   

φπνπ C ε θαηαλάισζε γ>0 θαη ς>0 , κε δ ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο 

κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο θαη ζ=(1-γ)/(1-ς-1 ). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ ρξεκαηνδφηεζεο θαη κε βέιηηζην 

δείθηε θαηαλάισζεο/πινχηνπ  

                                      𝑉𝑡 ≡
𝑈𝑡

𝑊𝑡
=  1 − 𝛿 

−
𝜓

1−𝜓  
𝐶𝑡

𝑊𝑡
 

1

1−𝜓
                               (87) 

κε ηνλ δείθηε C/W λα πιεζηάδεη ην (1-δ) φζν ην ς πιεζηάδεη ην 1. 

Ο ινγάξηζκνο ηεο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη : 

                               𝑟𝑝 ,𝑡+1 = 𝑟1,𝑡+1 + 𝑎𝑡
′ 𝑥𝑡+1 +

1

2
𝑎𝑡

′  𝜎𝑥
2 −  𝑎𝑡𝑥𝑥                       (88) 

θαη  ρρ  ν πίλαθαο δηαθχκαλζεο ζπλδηαθχκαλζεο ησλ ππεξβάιισλ 

απνδφζεσλ. 

Ο ινγάξηζκνο ηνπ πεξηνξηζκνχ είλαη 

                                           ∆𝑤𝑡+1 ≈ 𝑟𝑝 ,𝑡+1 +  1 −
1

𝜌
  𝑐𝑡 − 𝑤𝑡 + 𝑘                         (89) 

Σην ηέινο ζπλδπάδνληαο ηεο ζρέζεο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ ζηε 

ζπλάξηεζε Epstein-Zin   θαηέιεμαλ ζηε ζρέζε  

𝑎𝑡 =
1

𝛾
  𝐸𝑡 𝑥𝑡+1 +

1

2
𝑉𝑎𝑟𝑡 𝑥𝑡+1 +  1 − 𝛾 𝜎1𝑥 +

1

𝛾
−1
𝑥𝑥   −

𝜃

𝜓
 𝜎𝑐−𝑤 ,𝑡 −−1

𝑥𝑥

𝜎1,𝑐−𝑤,𝑡𝑙                                                                                                      (90) 

Ξαλαηξέρνληαο ην κνληέιν κε ηα ίδηα δεδνκέλα θαηέιεμαλ ζην ίδην 

ζπκπέξαζκα κε ηελ πξνεγνχκελε εξεπλά ηνπο. 
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3.5 The  Term Structure of the Risk-Return Tradeoff 

Campbell and Viceira (2005) 

 

Σπλερίδνληαο ηηο κειέηεο ηνπο ζην ζέκα νη Campbell θαη Viceira γηα λα 

επαιεζεχζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν πξνεγνπκέλσλ κειεηψλ ηνπο ζηε 

λέα απηή κειέηε ηνπο πξφζζεζαλ ηνλ παξάγνληα ηνπ θηλδχλνπ ηνπο ζην 

κνληέιν, ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ θαηαζθεπή ελφο βέιηηζηνπ ραξηνθπιαθίνπ σο 

πξνο ηνλ θίλδπλν (Global Minimum Variance portfolio GMV). Γηα ηελ 

απινπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηνπο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην γεγνλφο φηη νη 

επελδπηέο κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ θαη ζε άιιεο επελδχζεηο. 

Βαζηζκέλνη ζην ήδε ππάξρσλ κνληέιν VAR θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ίδηα δεδνκέλα, πξνρψξεζαλ ζε αλάιπζε γηα θαηαζθεπή ραξηνθπιαθίσλ κε 

δηαθνξεηηθφ επελδπηηθφ νξίδνληα ( ηξίκελν, 1,5,10,25,50,100 ρξφληα). 

Τα επηπξφζζεηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ήηαλ απφξξνηα απηήο ηεο κειέηεο 

ηνπο είλαη ηα αθφινπζα: 

Οη ηηκέο ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ είλαη επκεηάβιεηεο ζηνλ 

πιεζσξηζκφ. Έλα ζεηηθφ ζνθ ζηνλ πιεζσξηζκφ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

απφδνζε ησλ νκνιφγσλ, θαη ε πηζαλφλ κεγάιε πεξίνδνο πςεινχ 

πιεζσξηζκνχ πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα απμήζεη ηελ κεηαβιεηφηεηα ζηηο ηηκέο 

ησλ νκνιφγσλ. Μηα ζηξαηεγηθή πξνζηαζίαο απφ ηνλ πιεζσξηζκφ ζα είλαη ε 

επέλδπζε ζε βξαρπρξφληα νκφινγα. Απέδεημαλ φηη ηα καθξνρξφληα νκφινγα 

κπνξνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα είλαη πην επηθίλδπλα αθφκα θαη απφ έλα 

ραξηνθπιάθην κεηνρψλ.   

Σε κεγάινο νξίδνληεο επέλδπζεο, απέδεημαλ φηη ε πην ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή είλαη ν δείθηεο κέξηζκα/ηηκήο θαζψο έρεη ηε κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα ζην κνληέιν ηνπο. Ο δείθηεο απηφο κπνξεί λα πξνβιέςεη πςειέο 

απνδφζεηο κεηνρψλ θαη  ρακειέο απνδφζεηο νκνιφγσλ θαη ην αληίζηξνθν. 

Τέινο αλαξσηήζεθαλ αλ φλησο κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ ην US T-Bill 

σο έλα πξαγκαηηθφ risk free asset. Καηέιεμαλ φηη ν επελδπηήο κπνξεί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη κφλν γηα κηθξφ ρξνληθφ νξίδνληα επέλδπζεο. Γηα κεγαιχηεξεο 

πεξηφδνπο πξνηείλνπλ έλα καθξνρξφλην νκφινγν κεδεληθνχ θνππνληνχ, ην 
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νπνίν λα είλαη απνπιεζσξηζκέλν, κε ιήμε ηε ζηηγκή πνπ επηζπκεί λα 

ξεπζηνπνηήζεη ην ραξηνθπιάθην ηνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλα 

ηέηνην νκφινγν, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελφο κηθξνχ ραξηνθπιαθίνπ 

καθξνρξφλησλ νκνιφγσλ κε κηθξή ζπκκεηνρή κεηνρψλ θαη T-Bills. 

Οπζηαζηηθά γηα λα πεηχρνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο, 

πξνρψξεζαλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ελφο δεχηεξνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ, κε νκφινγα πεληαεηνχο δηάξθεηαο θαη κεηνρέο θαζψο θαη T-

Bills . 

Τα ηειηθά απνηειέζκαηα απέδεημαλ φηη γηα βξαρππξφζεζκα 

ραξηνθπιάθηα πνπ λα είλαη βειηηζηνπνηεκέλα πξνο ηνλ θίλδπλν, ε ζχζηαζε 

ηνπο πεξηιακβάλεη θπξίσο   T-Bills κε κηθξά πνζνζηά ζε κεηνρέο θαη νκφινγα. 

Αληηζέησο θαζψο ν νξίδνληαο επέλδπζεο κεγαιψλεη ηα T-Bills γίλνληαη φιν θαη 

πην επηθίλδπλα ελψ νη επελδπηέο θαηαθεχγνπλ ζε νκφινγα θαη κεηνρέο, κε ηηο 

κεηνρέο λα είλαη θπξίαξρεο φζν κεγαιψλεη ν επελδπηηθφο νξίδνληαο. 
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3.6 Dynamic Portfolio Selection by Augmenting the 
Asset   Space 

Michael Brandt, Pedro Santa Clara (2006) 

 

Οη Brandt θαη Santa Clara πξνζπάζεζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν λα 

επεθηείλνπλ ηνλ ρψξν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζε 

απηφλ θαη ραξηνθπιάθηα ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε έλα βέιηηζην ραξηνθπιάθην. 

Δπηιχνπλ ην πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ζε έλα βήκα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερληθέο δπλακηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Μνληεινπνηνχλ ηα πνζνζηά ησλ 

ζηνηρείσλ σο ζπλαξηήζεηο κεηαβιεηψλ, θαη βξίζθνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ επελδπηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ ππφςε ηηο κεηαβνιέο κεηαβιεηψλ θαη πσο αιιειεπηδξνχλ κε ην 

ραξηνθπιάθην. 

Ξεθηλάλε ηε κειέηε ηνπο νξίδνληαο ηε κεηαβιεηή  x t =ζ zt     κε x t  ην 

δηάλπζκα ησλ απνδφζεσλ,  zt  ην δηάλπζκα ησλ ζηαζεξψλ κεηαβιεηψλ θαη ζ 

έλαο πίλαθαο ζπληειεζηψλ. Δπηπιένλ νξίδεη σο Rf
t    σο ηελ απφδνζε ηνπ risk 

free ζηνηρείνπ, θαη rt+1 =Rt+1 - R
f
t   σο ην δηάλπζκα ππεξβάιισλ απνδφζεσλ Ν 

ζηνηρείσλ . 

Οη αξρηθέο ζρέζεηο βειηηζηνπνίεζεο φπσο έρνπλ αλαθεξζεί θαη απφ 

άιινπο   εξεπλεηέο είλαη 

max
𝑥𝑡

𝐸𝑡  𝑥𝑡
𝑇𝑟𝑡+1 −

𝛾

2
𝑥𝑡

𝑇𝑟𝑡+1𝑟𝑡+1
𝑇 𝑥𝑡  

                           𝑥 =
1

𝛾
  𝑟𝑡+1𝑟𝑡+1

𝑇𝑇−1
𝑡=1  −1  𝑟𝑡+1

𝑇−1
𝑡=1   

Όκσο αθνχ    x t =ζ zt   έρνπκε 

                            max𝜃 𝐸𝑡   𝜃𝑧𝑡 
𝑇𝑟𝑡+1 −

𝛾

2
 𝜃𝑧𝑡 

𝑇𝑟𝑡+1𝑟𝑡+1
𝑇  𝜃𝑧𝑡                   (91) 

Καη ρξεζηκνπνηψληαο γξακκηθή άιγεβξα έδεημαλ φηη 

                            𝜃𝑧𝑡 
𝑇𝑟𝑡+1 = 𝑧𝑡

𝑇𝜃𝑇𝑟𝑡+1 = 𝑣𝑒𝑐 𝜃 𝑇 𝑧𝑡 ⊗ 𝑟𝑡+1                  (92)               

Καηέιεμαλ ζηε βέιηηζηε ιχζε γηα κηα πεξίνδν  

            𝑥 =
1

𝛾
   𝑧𝑡𝑧𝑡

𝑇 𝑇
𝑡=0 ⊗  𝑟𝑡+1𝑟𝑡+1

𝑇   −1  𝑧𝑡 ⊗ 𝑟𝑡+1
𝑇
𝑡=0                (93) 

ελψ γεληθεχνληαο γηα Η πεξηφδνπο 
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                     𝑥 =
1

𝛾
  𝑟 𝑡→𝑡+𝐻𝑟 𝑡→𝑡+𝐻

𝑇𝑇−𝐻
𝑡=1  −1  𝑟 𝑡→𝑡+𝐻

𝑇−𝐻
𝑡=1                    (94)  

κε ππεξβάιινπζα απφδνζε ραξηνθπιαθίνπ 

𝑟𝑡→𝑡+𝐻
𝑝

=

 𝑥𝑡+𝑗
𝑇𝐻−1

𝑗=0  𝑅𝑡+𝑖
𝑓

𝑟𝑡+𝑗+1
𝐻−1
𝑖=0
𝑖≠𝑗

+

  𝑥𝑡+𝑗
𝑇  𝑅𝑡+𝑖

𝑓
𝑟𝑡+𝑗+1𝑥𝑡+𝑘

𝑇𝐻−1
𝑖=0
𝑖≠𝑗

𝐻−1
𝑘=0
𝑘≠𝑗

𝐻−1
𝑗=0  𝑅𝑡+𝑖

𝑓
𝑟𝑡+𝑘+1

𝐻−1
𝑖=0
𝑖≠𝑘

… +  𝑥𝑡+𝑗
𝑇𝐻−1

𝑗=0 𝑟𝑡+𝑗+1     (95) 

Δπηιχνληαο ηεο παξαπάλσ ζρέζεηο κε ηε βνήζεηα ελφο VAR κνληέινπ 

θαηέιεμαλ ζηηο βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο. 

Ωο δεδνκέλα ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηηο κεηνρέο ηνλ ζηαζκηζκέλν δείθηε 

αγνξά ηεο CRSP, γηα νκφινγα ηνλ δείθηε καθξνρξφλησλ νκνιφγσλ απφ ηελ 

Ibbotson Associates θαη σο risk free ην κεληαίν T-Bill. Δπίζεο πήξαλ ηνλ 

δείθηε Dividend Price (DP) σο ηε δηαθνξά ηνπ ινγαξίζκνπ ησλ κεξηζκάησλ 

ησλ κεηνρψλ κε ην ινγάξηζκν ησλ ηηκψλ ηνπο, αιιά θαη ην δπν spreads. Τν 

term spread δείρλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ δεθαεηψλ θαη εηήζησλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ, θαη ην default spread πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ΒΑΑ θαη ΑΑΑ 

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ. Θεψξεζαλ γ=5 θαζψο θαη φηη αλαπξνζαξκνγέο ζηε 

ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θάζε κήλα , ηξίκελν θαη έηνο. 

Απέδεημαλ φηη γηα κεληαία ε ηξηκεληαία αλαπξνζαξκνγή νη επελδπηέο 

επηιέγνπλ λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζε κεηνρέο. 

Αληίζεηα φζν ν ρξφλνο αλαπξνζαξκνγήο κεγαιψλεη, νη επελδπηέο δίλνπλ 

κεγαιχηεξν βάξνο ζηα νκφινγα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα 

κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ε κεηαβιεηφηεηα ησλ κεηνρψλ αλεβαίλεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ελψ αληίζηνηρα ησλ νκνιφγσλ κεηψλεηαη. 

Τέινο ηζρπξίδνληαη φηη κε ηε κέζνδν ηνπο κπνξνχλ νη επελδπηέο λα 

θαηαζθεπάζνπλ ραξηνθπιάθηα κε ρακειφηεξε δηαθχκαλζε θαη επλννχλ 

θπξίσο ηνπο ζπληεξεηηθνχο επελδπηέο. 
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3.7 Strategic asset allocation with liabilities: 

Beyond stocks and bonds 

Hoevenaars, Molenaar, Schotman, Steenkamp (2008) 

 

Η κειέηε ησλ Hoevenaars, Molenaar, Schotman θαη Steenkamp 

πξνζζέηεη δπν λέεο δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία. 

Η πξψηε αθνξά ηελ εμέηαζε θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα ραξηνθπιάθην φπσο εκπνξεχκαηα θαη 

αθίλεηα. Η δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ζηελ χπαξμε ππνρξεψζεσλ πνπ κπνξεί 

λα έρεη ν επελδπηήο. Γηα ην ιφγν απηφ εζηίαζαλ ηηο έξεπλεο ηνπο ζε 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ επελδπηή. Ωο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ ζεσξνχλ κφλν ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ κεηαβνιή ζηα 

επηηφθηα. Βαζηδφκελνη ζηηο κειέηεο ησλ Campbell θαη Viceira (2005a) 

πξνζπάζεζαλ λα αλαθαιχςνπλ πνην απφ ηα ππφ εμέηαζε πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία είλαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο θαη γηα 

δηάθνξνπο επελδπηηθνχο νξίδνληεο ελψ αγλφεζαλ ζέκαηα θνξνινγίαο. 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαηαζθεχαζαλ δπν δηαθνξεηηθά 

ραξηνθπιάθηα, έλα ειάρηζηεο δηαθχκαλζεο θαη έλα αληηζηαζκηζηηθφ 

ραξηνθπιάθην ππνρξεψζεσλ. 

Οξίδνπλ σο δείθηε ρξεκαηνδφηεζεο F ην πειίθν πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πξνο ππνρξεψζεσλ. Λνγαξηζκίδνληαο έρνπκε σο απφδνζε ηνπ 

δείθηε απηνχ ηελ δηαθνξά απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ. Με ηε βνήζεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί 

θαη θπξίσο βαζηδφκελνη μαλά ζηηο κειέηεο ησλ  Campbell θαη Viceira 

θαηέιεμαλ ζηηο εμήο ζρέζεηο : 

𝑟𝐹,𝑡+𝜏
 𝜏 =  𝑟𝐹,𝑡+𝑗 = 𝑎𝑡

 𝜏 ′  𝑥𝐴,𝑡+𝜏
 𝜏 +

𝜏

2
𝜎𝐴

2 𝜏
𝑗 =1 −

𝜏

2
𝑎𝑡

 𝜏 ′  𝑎𝑡
 𝜏 − 𝑥𝐿,𝑡+𝑟

 𝜏 
𝐴𝐴       (96) 

𝑎𝑡
 𝜏 =

1

𝛾
  1 −

1

𝛾
  +

 𝜏 
𝐴𝐴

1

𝛾
 𝐴𝐴  

−1

 𝜇𝑡
 𝜏 +

1

2
𝜎𝐴

2 −  1 − 𝛾 𝜎𝐴𝐿
 𝜏             (97)  

κε ην δηάλπζκα ησλ πνζνζηψλ λα δηαηξείηαη ζε 2 λέα δηαλχζκαηα : 

ην δηάλπζκα ηνπ θεξδνζθνπηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 
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               𝑎𝑆,𝑡
 𝜏 =

1

𝛾
  1 −

1

𝛾
  +

 𝜏 
𝐴𝐴

1

𝛾
 𝐴𝐴  

−1

 𝜇𝐴,𝑡
 𝜏 +

1

2
𝜎𝐴

2                      (98) 

θαη ην δηάλπζκα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αληηζηάζκηζεο ππνρξεψζεσλ 

                       𝑎𝐻
 𝜏 =  1 −

1

𝛾
   1 −

1

𝛾
  +

 𝜏 
𝐴𝐴

1

𝛾
 𝐴𝐴  

−1

𝜎𝐴𝐿
 𝜏 

                  (99) 

Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζαλ κηα κέζνδν VAR γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Ωο δεδνκέλα ρξεζηκνπνίεζαλ ηξηκεληαία ζηνηρεία απφ ηελ ακεξηθαληθή 

αγνξά . Γηα νκφινγα θαη κεηνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ην 1952, 

γηα εκπνξεχκαηα απφ ην 1970, γηα αθίλεηα απφ ην 1972, ελψ γηα hedge funds 

απφ ην 1990. Ωο νκφινγα ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηθνζαεηήο ζηαζεξήο απφδνζεο 

ιήμεο, θαη ηξίκελν T-Bill, γηα ην ραξηνθπιάθην κεηνρψλ απφ ηνπο δείθηεο 

NYSE, AMEX, NASDAQ θαη ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Τνξφλην.   

Φξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο : ηελ πξαγκαηηθή 

απφδνζε ηνπ T-Bill, ην ινγάξηζκν ηνπ δείθηε κέξηζκα/ηηκή ηνπ S&P 

Composite, ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ ρσξίο θνππφλη κε ην 

T-Bill, θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ νκνιφγσλ ΒΑΑ θαη ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ 

ρσξίο θνππφλη. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ νκνιφγσλ θαη ησλ κεηνρψλ 

ζπλέπεζαλ κε απηά ηεο κειέηεο ησλ Campbell θαη Viceira (2005a) ζρεηηθά κε 

ηελ δηαθχκαλζε ηνπο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. 

Δπίζεο έδεημαλ φηη ηα T-Bill είλαη ρξήζηκα ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ γηα φια ηνπο ρξνληθνχο νξίδνληεο επέλδπζεο. Δπίζεο  ε 

ζπζρέηηζε κεηνρψλ θαη πηζηψζεσλ είλαη ίδηα κε ηελ ζπζρέηηζε κεηνρψλ θαη 

νκνιφγσλ. Η πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο απμάλεη φζν κεηψλνληαη νη ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ. Τα νκφινγα κεγάιεο δηάξθεηαο είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηηο κεηαβνιέο 

επηηνθίσλ. Τα εκπνξεχκαηα είλαη αξλεηηθψο ζπζρεηηζκέλα κε νκφινγα θαη 

κεηνρέο, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηε δηαθνξνπνίεζε. 

Δπηπιένλ ηα T-Bill είλαη πνιχ επαίζζεηα ζε κεηαβνιέο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αληηζηάζκηζκα ζηνλ 

θίλδπλν απηφ. Αληίζεηα κεηνρέο, νκφινγα, αθίλεηα θαη πηζηψζεηο 

αληηζηαζκίδνπλ θαιά ησλ πιεζσξηζκφ καθξνπξφζεζκα κφλν, ελψ 
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βξαρππξφζεζκα απμάλεηαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπο. Τα εκπνξεχκαηα θηλνχληαη 

καδί κε ηνλ πιεζσξηζκφ θαη γηα απηφ είλαη θαη ειθπζηηθά γηα επέλδπζε θαζψο 

αληηζηαζκίδνπλ πιήξσο ηνλ θίλδπλν. 

Σηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ θαιχηεξν 

αληηζηάζκηζκα  κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ  νη πηζηψζεηο θαη ηα νκφινγα. Τέινο 

ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα hedge funds έρνπλ ηε ρακειφηεξε ζπζρέηηζε κε ηηο 

ππνρξεψζεηο. 

Μεηά ηηο αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο θαηαζθεχαζαλ ηα ραξηνθπιάθηα γηα 

1,5,10,25 έηε κε  γ =5 θαη 20. 

Τα απνηειέζκαηα απέδεημαλ φηη γηα κεγαιχηεξν γ ν επελδπηήο 

ζηξέθεηαη πην πνιχ ζηα Τ-Bill, ελψ φζν ν ρξφλνο κεγαιψλεη ζε κεηνρέο. 

Δπίζεο γηα γ = 5 βιέπνπκε κεγάιεο επελδχζεηο θαη ζε εκπνξεχκαηα 

πηζηψζεηο θαη hedge funds θαη ζηα 2 ραξηνθπιάθηα. Τέινο ζην ραξηνθπιάθην  

ππνρξεψζεσλ ηα T-Bill δελ πξνηηκψληαη,  έρνληαο παξάιιεια κεγάιεο 

επελδχζεηο ζηα ελαιιαθηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελψ φζν κεγαιψλεη ν 

επελδπηηθφο νξίδνληαο απμάλνπλ νη πνζνζηψζεηο ζε κεηνρέο. 
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4 Δκπεηρηθή κειέηε 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα 

βαζηζηνχκε ζηα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη Campbell θαη Viceira. 

Οπζηαζηηθά ζα δεηρζεί φηη αλ νη απνδψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ έλα VAR κνληέιν ,νη επελδπηέο έρνπλ 

ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο Epstein - Zin θαη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζρεηηθά 

κε δαλεηζκφ ή short sale, ηφηε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ν θαζνξηζκφο 

πνζνζηψζεσλ  αλάκεζα ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα ππνινγηζζνχλ 

σο ζπλαξηήζεηο ζηαζεξψλ κεηαβιεηψλ. Οη εμηζψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλ θαη δχζθνιν λα επηιπζνχλ κε αλαιπηηθέο κεζφδνπο, κπνξνχλ εχθνια λα 

επηιπζνχλ κε αξηζκεηηθέο κεζφδνπο.  Δπηπιένλ είλαη αθξηβείο πξνζεγγίζεηο 

γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ειαζηηθφηεηεο πνπ ηείλνπλ ζην έλα. 

  

4.1 Μοληέιο 

 

Θεσξνχκε φηη ην κνληέιν καο είλαη ζε δηαθξηηφ ρξφλν θαη φηη ν 

επελδπηήο αθνινπζεί γηα πάληα ηε ζπλάξηεζε Epstein-Zin . 

Υπάξρνπλ n πεξηνπζηαθά ζηνηρεηά γηα επέλδπζε. Ο επελδπηήο 

δηακνηξάδεη ηνλ επηπιένλ πινχην ηνπ αλάκεζα ζε απηά. Η πξαγκαηηθή 

απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

               𝑅𝑝 ,𝑡+1 =  𝑎𝑖 ,𝑡 𝑅𝑖,𝑡+1 − 𝑅1,𝑡+1 
𝑛
𝑖=2 + 𝑅1,𝑡+1                         (100)   

φπνπ  αi,t είλαη ε ζηάζκηζε θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ i. Σαλ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη έλα βξαρπρξφλην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

φπσο ηα ακεξηθάληθα t-bill ηξηψλ κελψλ ,αλ θαη θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Αλ θαη ζεσξείηαη κεδεληθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ 

βξαρπρξφληεο κεηαβνιέο ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Θεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηθαλνπνηεηηθά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα απηνπαιίλδξνκν 
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κνληέιν δηαλπζκάησλ πξψηεο ηάμεο VAR(1). Απηφ δελ είλαη δεζκεπηηθφ αλ θαη 

ε πξνζζήθε επηπιένλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ζηελ παιηλδξφκεζε ησλ ζεηξψλ 

πξνζζέηεη επηπιένλ πεξηπινθφηεηα ρσξίο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

Ξεθηλψληαο νξίδεηαη έλα δηάλπζκα xt+1 : 

                                 𝑥𝑡+1 ≡  
𝑟2,𝑡+1 − 𝑟1,𝑡+1

𝑟3,𝑡+1 − 𝑟1,𝑡+1

⋮
        (101)                                                      

φπνπ 𝑟𝑖,𝑡+1 ≡ log 𝑅𝑖,𝑡+1 γηα θάζε i, θαη xt+1 είλαη ην δηάλπζκα ησλ 

ινγαξηζκεκέλσλ ππεξβαινπζψλ απνδφζεσλ. Τν r1,t+1 είλαη ην αθίλδπλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ηα ππφινηπα αλαθέξνληαη ζηα ινηπά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία . 

Δπηπιένλ ζην κνληέιν εηζάγνπκε κεηαβιεηέο κε δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο φπσο ν δείθηεο  κέξηζκα/ηηκή, νη νπνίεο απνηεινχλ ην δηάλπζκα 

st+1. Δλψλνληαο θαηαιήγνπκε ζε έλα δηάλπζκα m x 1 zt+1 

                                                     𝒛𝒕+𝟏 ≡  

𝒓𝟏,𝒕+𝟏

𝒙𝒕+𝟏

𝒔𝒕+𝟏

                                         (102) 

Παιηλδξνκψληαο ην δηάλπζκα zt+1  ρξεζηκνπνηψληαο VAR(1) 

θαηαιήγνπκε ζηελ ζρέζε : 

                                               𝒛𝒕+𝟏 = 𝛷0 + 𝛷1𝑧𝑡 + 𝑣𝑡+1 (103)                                                                        

ζπκβνιίδνληαο κε Φν  έλα m x 1 δηάλπζκα intercepts,Φ1  έλαο m x m πίλαθαο 

slope coefficients θαη vt+1 ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο, ηα νπνία 

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. 

𝑣𝑡+1  
𝑖. 𝑖. 𝑑.

~
 𝑁 0, 𝛴𝑢  

 

                        𝛴𝑢 ≡ 𝑽𝒂𝒓𝒕 𝒗𝒕+𝟏 =  
𝝈𝟏

𝟐 𝝈𝟏𝒙
′ 𝝈𝟏𝒔

′

𝝈𝟏𝒙 𝜮𝒙𝒙 𝜮𝒙𝒔
′

𝝈𝟏𝒔 𝜮𝒙𝒔 𝜮𝒔𝒔

                         (104)  

Τν παξαπάλσ κνληέιν κπνξεί λα εξκελεχζεη ηφζν ηελ εμάξηεζε ησλ 

απνδφζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα ηζηνξηθά ηνπο ζηνηρεία, φζν 

θαη απφ ηα άιια ζηνηρεία θαη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζεσξνχκε φηη έρνπλ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα. Θσξείηαη δεδνκέλε ε ππφζεζε ηεο 

νκννζθεδαζηηθφηεηαο. Γεληθψο έρεη απνδεηρηεί απφ ηελ βηβιηνγξαθία φηη νη 
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κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηνλ θίλδπλν, επεξεάδνπλ ηηο 

ζηαζκίζεηο ελφο ραξηνθπιαθίνπ αιιά θαη ηηο αλακελφκελεο απνδφζεηο. 

Μηα βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ κνληέινπ είλαη φηη ν επελδπηήο 

ρξεζηκνπνηεί ηε ζπλάξηεζε Epstein-Zin ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηζρχεη: 

𝑈 𝐶𝑡 , 𝐸𝑡 𝑈𝑡+1  =   1 − 𝛿 𝐶𝑡

1−𝛾

𝜃 + 𝛿  𝐸𝑡 𝑈𝑡+1
1−𝛾  

1

𝜃
 

𝜃

1−𝛾

 (105)                                                                                                                           

νξίδνληαο σο Ct ηελ θαηαλάισζε ηε ρξνληθή ζηηγκή t,  γ >0 ηελ ζρεηηθή 

απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν,  ς ηελ ειαζηηθφηεηα,   δ, φπνπ 0<δ<1, ηνλ ρξνληθφ 

ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο,𝜃 ≡  1 − 𝛾  1 − 𝜓−1    θαη Δ(.) ηηο ππνζεηηθέο 

πξνζδνθίεο. 

Τελ ρξνληθή ζηηγκή t, ν επελδπηήο ρξεζηκνπνηψληαο φιε ηε δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία πξνρσξά ζηε βέιηηζηε θαηαλνκή κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη 

ραξηνθπιαθίνπ. Σπλεπψο αληηκεησπίδεη ηνλ αθφινπζν πεξηνξηζκφ: 

                                            𝑊𝑡+1 =  𝑊𝑡 − 𝐶𝑡 𝑅𝑝 ,𝑡+1             (106)                                                     

φπνπ W ν πινχηνο θάζε ρξνληθή ζηηγκή. 

Οη Epstein θαη Zin ελψλνληαο ηηο δχν αλσηέξσ ζρέζεηο θαηέιεμαλ ζηελ 

αθφινπζε ζρέζε:  

                                𝐸𝑡   𝛿  
𝐶𝑡+1

𝐶𝑡
 
−

1

𝜓
 

𝜃

𝑅𝑝 ,𝑡+1
− 1−𝜃 

𝑅𝑖 ,𝑡+1 = 1                        (107) 

Οη βέιηηζηεο απνθάζεηο ηνπ επελδπηή πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ 

αλσηέξσ ζρέζε. Όηαλ νη επελδπηηθέο επθαηξίεο είλαη ζηαζεξέο, ηφηε ν δείθηεο 

θαηαλάισζεο πινχηνπ είλαη ζηαζεξφο θαη ν επελδπηήο ζπκπεξηθέξεηαη 

ζεσξψληαο φηη ν επελδπηηθφο νξίδνληαο είλαη κφλν κηα πεξίνδνο. Αλ δελ 

ηζρχεη ε παξαπάλσ παξαδνρή ηφηε ε επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ είλαη πξαθηηθά 

αδχλαηε γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ γ θαη ς. 

 

4.2 Δπίισζε ηοσ κοληέιοσ 

 

Η απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηε 

ζρέζε (100) αλ θαη ππνινγίδεηαη βάζε ησλ ηππηθψλ απνδφζεσλ ησλ 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Παξφια απηά είλαη πξνηηκφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ινγαξηζκηθέο απνδψζεηο. Σπλεπψο ε ζρέζε (100) κπνξεί 

λα γξαθεί θαη σο  

                         𝑟𝑝 ,𝑡+1 = 𝑟1,𝑡+1 + 𝑎𝑡
′𝑥𝑡+1 +

1

2
𝑎𝑡

′  𝜎𝑥
2 − 𝛴𝑥𝑥𝑎𝑡                   (108) 

κε 𝜎𝑥
2 ≡ 𝑑𝑖𝑎𝑔 𝛴𝑥𝑥   έλα δηάλπζκα πνπ απνηειείηαη απφ ηελ δηαγψλην ηνπ 

πίλαθα Σρρ   , ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο θαη 

απεηθνλίδεη ηελ δηαθχκαλζε ησλ ππνβαιινπζψλ απνδφζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο ν πεξηνξηζκφο ρξεκαηνδφηεζεο (106) είλαη κε 

γξακκηθφο. Λνγαξηζκίδνληαο ην δείθηε θαηαλάισζεο-πινχηνπ θαηαιήγνπκε 

ζηε ζρέζε: 

                     ∆𝑤𝑡+1 ≈ 𝑟𝑝 ,𝑡+1 +  1 −
1

𝜌
  𝑐𝑡 − 𝑤𝑡 + 𝑘            (109)           

κε 𝜌 ≡ 1 − 𝑒𝑥𝑝 𝐸 𝑐𝑡 − 𝑤𝑡   θαη           𝑘 ≡ log 𝜌 +  1 − 𝜌 log  1 − 𝜌 𝜌  . Όηαλ 

ε θαηαλάισζε είλαη ε βέιηηζηε ην ξ , θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε ζε 

ζρέζε κε ηνλ πινχην, ζεσξείηαη σο ελδνγελήο κεηαβιεηή. 

Σπλερίδνληαο ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ, θαηαιήγνπκε ζε κηα ιχζε ηεο 

κνξθήο: 

                                                        𝑎𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝑧𝑡                                      (110) 

                                            𝑐𝑡 − 𝑤𝑡 = 𝑏0 + 𝐵1
′ 𝑧𝑡 + 𝑧𝑡

′𝐵2𝑧𝑡            (111)                               

Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίιπζε κέζσ ηεο 

κεζφδνπ VAR είλαη γξακκηθά, ε βέιηηζηε θαηαλάισζε έρεη ηεηξαγσληθή 

κνξθή. Οη πίλαθεο  Αν, Α1, bo   , B1 θαη  B2 έρνπλ δηαζηάζεηο (n-1) x1,(n-1) x m , 

1 x1, m x1 θαη m x m. 

Γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ξνπέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο (109) θαη (110) θαηαιήγνπκε ζηελ 

θάησζη εμίζσζε: 

                 𝐸𝑡 𝑥𝑡+1 +
1

2
𝑉𝑎𝑟𝑡 𝑥𝑡+1 = 𝐻𝑥𝛷0 + 𝐻𝑥𝛷1𝑧𝑡 +

1

2
𝜎𝑥

2 (112)                                                                                                                          

φπνπ Hx είλαη έλαο πίλαθαο επηινγήο, ν νπνίνο δηαρσξίδεη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απφ ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο. 

Δπηπξνζζέησο έρνπλ απνδεηρζεί θαη νη θάησζη εμηζψζεηο 
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          𝜎𝑐−𝑤 ,𝑡 − 𝜎1,𝑐−𝑤 ,𝑡𝑙 ≡  𝜎𝑖,𝑐−𝑤 ,𝑡 − 𝜎1,𝑐−𝑤 ,𝑡 𝑖=2,…𝑛
= 𝛬0 + 𝛬1𝑧𝑡 ,       (113) 

                𝜎𝑝 ,𝑡 − 𝜎1,𝑝 ,𝑡𝑙 ≡  𝜎𝑖,𝑝 ,𝑡 − 𝜎1,𝑝 ,𝑡 𝑖=2,…𝑛
= 𝛴𝑥𝑥𝑎𝑡 + 𝜎1𝑥               (114) 

                         𝜎1,𝑡 − 𝜎1,1,𝑡𝑙 ≡  𝜎𝑖,1,𝑡 − 𝜎1,1,𝑡 𝑖=2,…𝑛
= 𝜎1𝑥                    (115) 

 

 

 

Σπλδπάδνληαο ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε 

ζηελ αθφινπζε βέιηηζηε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

𝑎𝑡 =
1

𝛾
  𝐸𝑡 𝑥𝑡+1 +

1

2
𝑉𝑎𝑟𝑡 𝑥𝑡+1 +  1 − 𝛾 𝜎1𝑥 +

1

𝛾
−1
𝑥𝑥   −

𝜃

𝜓
 𝜎𝑐−𝑤 ,𝑡 −−1

𝑥𝑥

                                    𝜎1,𝑐−𝑤,𝑡𝑙                                                                        (116) 

Ο πξψηνο φξνο ζην δεμί κέξνο  είλαη ην κπσπηθφ κέξνο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ζηνηρείν αλαθνξάο είλαη ρσξίο 

θίλδπλν (ζ1ρ= 0), ηφηε ε κπσπηθή θαηαλνκή ησλ ζηαζκίζεσλ είλαη ην δηάλπζκα 

ησλ δεηθηψλ Sharpe ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε θίλδπλν, 

πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηνλ αλάζηξνθν πίλαθα δηαθπκάλζεσλ 

ζπλδηαθπκάλζεσλ ησλ επηθίλδπλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη  δηαηξεκέλνο 

κε ην ζπληειεζηή απνζηξνθήο θηλδχλνπ γ. Οη επελδπηέο κε γ ≠ 1 

πξνζαξκφδνπλ ηηο ζηαζκίζεηο ηνπο ειαθξψο θαηά ηνλ φξν (1-γ) ζ1ρ φηαλ ην 

ζηνηρείν 1 έρεη θίλδπλν. Τέινο ν φξνο απηφο  ιφγσ ηεο κπσπηθήο ηνπ θχζεο 

δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην ς. 

Ο δεχηεξνο φξνο θαηαδεηθλχεη ηελ απαίηεζε ηνπ επελδπηή γηα 

αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ. Σην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ην κείγκα ησλ 

επελδπηηθψλ ζηνηρείσλ επεξεάδεηαη απφ εμσγελήο κεηαβιεηέο. Ο Merton 

(1969,1971) απέδεημε φηη ν ζπλεηφο επελδπηήο πνπ απνζηξέθεηαη πην πνιχ 

ηνλ θίλδπλν  ζα πξνζπαζήζεη λα αληηζηαζκίζεη ην ραξηνθπιάθην ηνπ ζε ζρέζε 

κε αιιαγέο ζηηο επελδπηηθέο ηνπ επηινγέο. Γηα έλαλ επελδπηή πνπ αθνινπζεί 

κφλν ηηο ινγαξηζκηθέο απνδψζεηο, ην βέιηηζην ραξηνθπιάθην πξνθχπηεη 

θπξίσο απφ ηνλ πξψην φξν θαη ζπλεπψο ε αλάγθε αληηζηάζκηζεο είλαη κεδέλ. 

Δπηπιένλ, φηαλ νη επελδπηηθέο επθαηξίεο είλαη ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
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ρξφλνπ, μαλά  αλάγθε αληηζηάζκηζεο είλαη κεδέλ γηα νπνηαδήπνηε επίπεδν 

θηλδχλνπ. 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο ζρέζεηο (112) θαη (113) ζηε ζρέζε (116) 

θαηαιήγνπκε φηη: 

𝑎𝑡 ≡ 𝐴0 + 𝐴1𝑧𝑡  

𝐴0 =  
1

𝛾
   𝐻𝑥𝛷0 +

1

2
𝜎𝑋

2 +  1 − 𝛾 𝜎1𝑥 
−1

𝑥𝑥
+  1 −

1

𝛾
   

−𝛬0

1 − 𝜓
 

−1

𝑥𝑥
 

𝛢1 =  
1

𝛾
  𝛨𝑥𝛷1 +  1 −

1

𝛾
 −1

𝑥𝑥   
−𝛬1

1−𝜓
 −1

𝑥𝑥                                             (117) 

Η ηειεπηαίεο ζρέζεηο επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε βέιηηζηε 

ζηάζκηζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ έρεη ηε κνξθή ελφο δηαλχζκαηνο θαη ην γεγνλφο 

φηη νη πίλαθεο Αν, Α1 είλαη ζπλαξηήζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη δπλακηθψλ πνπ 

έρνπλ νη εμσγελείο κεηαβιεηέο. Δπίζεο νη Αν, Α1 εμαξηψληαη απφ ηηο 

παξακέηξνπο ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ δείθηε θαηαλάισζεο πινχηνπ B1 θαη  B2 

,θαζψο θαη ηνπο πίλαθεο Λ0 θαη  Λ1 . Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν φξνο (1-1/γ) 

απεηθνλίδεη ηελ αλάγθε γηα αληηζηάζκηζε. 

Τέινο  νη Campbell θαη Viceira απέδεημαλ φηη δνζκέλνπ ηεο 

παξακέηξνπ ξ, νη φξνη -Λ0/(1-ς)  θαη  -Λ1/(1-ς) είλαη αλεμάξηεηνη ηεο 

ειαζηηθφηεηαο ς . Τν ς επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζην κέηξν πνπ θαζνξίδεη ην ξ. Απηή ε πξφηαζε είλαη ε γελίθεπζε ηνπ κνληέινπ 

κε πνιιαπιά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη καο νδεγεί ζε κηα γεληθή αιιά εχθνια 

ππνινγίζηκε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

4.3 Γεδοκέλα 

 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ καο κνληέινπ θαη ηελ εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ ζεσξείηαη σο ρψξα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν επελδπηήο είλαη νη 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη  ρξεζηκνπνηήζακε κεληαία ζηνηρεία. Ο 

ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ θαιχθζεθε είλαη απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1980  έσο 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. Ο θαζνξηζκφο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα έγηλε κε 

βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα νξηζκέλσλ ρξνλνζεηξψλ. 
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Ωο ζηνηρείν κεδεληθνχ θηλδχλνπ, ζπλεπψο θαη ζηνηρείν αλαθνξάο βάζε 

ηνπ νπνίνπ ππνινγίζζεθαλ νη ππεξβάιινπζεο απνδψζεηο ησλ ππνινίπσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην ηξηκεληαίν T-Bill. Ωο ρξνλνζεηξά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απνδφζεηο έθδνζεο, νη νπνίεο θαζψο αλαθεξφληνπζαλ 

ζε εηήζηα απφδνζε δηαηξέζεθαλ κε ην δψδεθα θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε νη ινγαξηζκηθή ηνπο δηαθνξά. Γηα ηα νκφινγα, 

πξνηηκήζεθαλ ηα θξαηηθά δεθαεηνχο δηάξθεηαο θαζψο θαη ηα εηαηξηθά νκφινγα 

εηαηξεηψλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο ΒΒΒ. Δηαηξηθά νκφινγα ηεο 

θαηεγνξίαο ΑΑΑ παξαηεξήζεθε φηη έρνπλ αλάινγε ζπκπεξηθνξά κε ηα 

καθξνρξφληα θξαηηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ απνξξίθζεθαλ. Ωο δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο νκνιφγσλ (Bond Indexes), θαη απφ απηνχο 

πξνέθπςαλ νη ινγαξηζκηθέο απνδψζεηο. Έλα ηξίην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη έλα ραξηνθπιάθην κεηνρψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

επηιέρζεθε ν ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο SP500 πνπ πεξηέρεη  500 απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο. Τέινο επηιέρζεθε σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ν ρξπζφο, θαζψο 

ζεσξείηαη σο έλα ζηνηρείν πνπ θαηαθεχγνπλ νη επελδπηέο; ζε πεξίπησζε 

θξίζεο. Σην κνληέιν εηζήρζεθαλ νη ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ σο ε δηαθνξά ηεο κεληαίαο απφδνζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

κε ηελ απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ ρσξίο θίλδπλν. 

Ωο κεηαβιεηέο κε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο, 

θαη ζπλεπψο κεηαβιεηέο πάλσ ζηηο νπνίεο αληηζηαζκίδεηαη ην ραξηνθπιάθην 

καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο. Πιεζσξηζκφο (CPI) ηνπ νπνίν ε 

ρξνλνζεηξά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεληαίσλ κεηαβνιψλ 

ηνπ. Άιιε κηα κεηαβιεηή είλαη ν ιφγνο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ ηνπ δείθηε SP500 πνπ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ θίλεζε ησλ 

κεηνρψλ. Μηα κεηαβιεηή π[νπ δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νηθνλνκία είλαη ε 

κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο, ε νπνία κπνξεί  λα εμεγήζεη ζε πνίν ζηάδην 

ηεο νηθνλνκίαο είλαη κηα ρψξα. Τέινο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν αθφκα 

κεηαβιεηέο, ην πεξηζψξην ρξενθνπίαο (default spread),  ην νπνίν είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ νκνιφγσλ ΑΑΑ θαη ΒΒΒ θαη ην πξαγκαηηθφ νλνκαζηηθφ 

επηηφθην (real short term), ην νπνίν ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 
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επηηνθίνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. Οη κεηαβιεηέο απηέο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία θαη απφ άιιεο 

κειέηεο. 

Τα δεδνκέλα βξέζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο DataStream. 

Τέινο ην κνληέιν επηιχζεθε γηα ηηκέο ηνπ γ =1, 2, 5, 10, 20 κε ην γ λα 

δείρλεη ην επίπεδν απνζηξνθήο θηλδχλνπ, κε ζπλέπεηα κεγαιχηεξν γ λα 

ππνλνεί πην ζπληεξεηηθφ επελδπηή. 

 

4.4 Τποιογηζκός ζηαζκίζεωλ ταρηοθσιαθίοσ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκίζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην νηθνλνκεηξηθφ παθέην E-Views. Σηελ αξρή ππνινγηδφηαλ 

ην κνληέιν VAR ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ θάζε θνξά επηζπκνχζακε θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνχ θαηαζθεπάζηεθε ν θάησζη αιγφξηζκνο, ρξεζηκνπνηψληαο ζε 

θάζε επαλάιεςε ηνπ αιγνξίζκνπ δηαθνξεηηθφ γ κπνξνχζακε λα εμάγνπκε ηα 

απνηειέζκαηα. 

 

%var="var01" 

 

!numberofs=2 

!numberofx=2 

!g= 2 

 

!n={%var}.@neqn 

freeze(temp) {%var}.residcov 

matrix(!n,!n) sigma_u 

vector(!n-!numberofs-1) sigma_x2 

vector(!n-!numberofs-1) sigma_1x 

matrix(!n-!numberofs-1,!n-!numberofs-1) sigma_xx 

for !r=1 to !n 

for !c=1 to !n 
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sigma_u(!r,!c)=@val(temp(!r+2,!c+1)) 

next 

next 

for !r=1 to !n-!numberofs-1 

for !c=1 to !n-!numberofs-1 

sigma_xx(!r,!c)=sigma_u(!r+1,!c+1) 

next 

next 

for !r=1 to !n-!numberofs-1 

sigma_x2(!r)=sigma_xx(!r,!r) 

next 

for !r=1 to !n-!numberofs-1 

sigma_1x(!r)=sigma_u(!r+1,1) 

next 

vector(!n) zt 

vector(!n) f0 

matrix(!n,!n) f1 

for !a=1 to !n 

for !b=1 to !n 

f1(!a,!b)={%var}.c(!a,!b) 

next 

for !a=1 to !n 

f0(!a)={%var}.c(!a,!n+1) 

next 

matrix(!n-!numberofs-1,!n) hx=0 

for !r=1 to !n-!numberofs-1 

for !k=2 to !n-!numberofs 

hx(!r,!k)=1 

next 

 

matrix a0=(1/!g)*@inverse(sigma_xx)*(hx*f0+0.5*sigma_x2+(1-

!g)*sigma_1x) 
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matrix a1=(1/!g)*@inverse(sigma_xx)*hx*f1 

matrix at=a0+a1*zt 

 

delete temp  

 

 φπνπ numberofx ν αξηζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, numberofs ν 

αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη σο g 

ραξαθηεξίδνπκε ην γ. 

 

 

 

4.5 Αλάισζε-ζτοιηαζκός αποηειεζκάηωλ 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ αθνχ γηλφηαλ παιηλδξφκεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην κνληέιν, πξνζζέηνληαο  ζπλερψο ζε 

θάζε επαλάιεςε θαη απφ κηα επηπιένλ κεηαβιεηή κε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα, 

ζηε ζπλέρεηα εθηεινχηαλ ν άλσζη αιγφξηζκνο γηα θάζε γ. 

Σηελ πξψηε παιηλδξφκεζε παιηλδξνκήζεθαλ κφλν ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία,  ελψ ζηαδηαθά πξνζηέζεθαλ ν πιεζσξηζκφο, ε κεξηζκαηηθή 

απφδνζε ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε, ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε αλεξγίαο, ην 

πεξηζψξην ρξενθνπίαο θαη ηέινο ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. 

Απφ θάζε παιηλδξφκεζε κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

πσο ε κηα κεηαβιεηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ππφινηπεο, πφζν ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή είλαη, ελψ ζην ηέινο ζα ζρνιηαζηνχλ ηηο ζηαζκίζεηο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 
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 Vector Autoregression Estimates    

 Date: 01/13/10   Time: 19:25    

 Sample (adjusted): 1980M03 2008M12   

 Included observations: 346 after adjustments   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   
      
      
 LN3MTBILL12 EXCGB10Y EXCCORPBBB EXCSP500 EXCGOLD 
      

      
LN3MTBILL12(-1)  0.571562 -0.001094  0.008815  0.012128 -0.076532 

  (0.07635)  (0.01998)  (0.01671)  (0.03852)  (0.03236) 

 [ 7.48559] [-0.05476] [ 0.52743] [ 0.31483] [-2.36508] 

      

EXCGB10Y(-1) -1.426623  0.159790  0.082714  0.080205  0.120042 

  (0.37590)  (0.09836)  (0.08228)  (0.18965)  (0.15931) 

 [-3.79519] [ 1.62456] [ 1.00529] [ 0.42290] [ 0.75352] 

      

EXCCORPBBB(-1)  2.655086 -0.123640  0.096658 -0.125826 -0.020437 

  (0.40979)  (0.10723)  (0.08970)  (0.20675)  (0.17367) 

 [ 6.47909] [-1.15307] [ 1.07761] [-0.60858] [-0.11768] 

      

EXCSP500(-1) -0.039118  0.020726  0.000882  0.134384 -6.23E-05 

  (0.10654)  (0.02788)  (0.02332)  (0.05375)  (0.04515) 

 [-0.36718] [ 0.74349] [ 0.03783] [ 2.50015] [-0.00138] 

      

EXCGOLD(-1) -0.391564  0.044551  0.060144  0.065407 -0.065479 

  (0.12709)  (0.03325)  (0.02782)  (0.06412)  (0.05386) 

 [-3.08100] [ 1.33971] [ 2.16209] [ 1.02007] [-1.21571] 

      

C -0.013667  0.003677  0.002749  0.001513 -0.005065 

  (0.00640)  (0.00167)  (0.00140)  (0.00323)  (0.00271) 
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 [-2.13561] [ 2.19590] [ 1.96240] [ 0.46862] [-1.86737] 
      
      

 R-squared  0.293646  0.016264  0.047845  0.021449  0.033088 

 Adj. R-squared  0.283259  0.001797  0.033843  0.007059  0.018868 

 Sum sq. resids  4.689462  0.321070  0.224669  1.193706  0.842257 

 S.E. equation  0.117442  0.030730  0.025706  0.059253  0.049772 

 F-statistic  28.26902  1.124225  3.416958  1.490512  2.326947 

 Log likelihood  253.1412  717.0260  778.7920  489.8493  550.1800 

 Akaike AIC -1.428562 -4.109977 -4.467006 -2.796817 -3.145549 

 Schwarz SC -1.361861 -4.043276 -4.400304 -2.730115 -3.078848 

 Mean dependent -0.014908  0.003704  0.002929  0.001233 -0.003774 

 S.D. dependent  0.138721  0.030757  0.026152  0.059463  0.050248 
      
      

 Determinant resid covariance (dof adj.)  2.05E-14    

 Determinant resid covariance  1.88E-14    

 Log likelihood  3012.663    

 Akaike information criterion -17.24083    

 Schwarz criterion -16.90732    
      
      

 

Σηελ πξψηε απηή παιηλδξφκεζε κφλν κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχκε λα δνχκε νηη νη πζηεξήζεηο ησλ ινηπψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρσξίο θίλδπλν (3 months T-Bill) θαζψο ην t-statistic είλαη 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αξθεηά κεγαιχηεξν ηνπ δπν. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη κε εμαίξεζε ηηο απνδφζεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ 

δείθηε, νη πζηεξήζεηο ησλ άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο απνδψζεηο ηνλ ρξφλν t θαζψο ην t-statistic 

είλαη κηθξφηεξν ηνπ 2. Τν adj R squared είλαη ρακειφ ζε φιεο ηηο ζεηξέο γεγνλφο πνπ δείρλεη θπζηνινγηθή κεηαβιεηφηεηα. 
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 Vector Autoregression Estimates     

 Date: 01/13/10   Time: 19:20     

 Sample (adjusted): 1980M03 2008M12    

 Included observations: 346 after adjustments    

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    

       

       
 LN3MTBILL12 EXCGB10Y EXCCORPBBB EXCSP500 EXCGOLD CPI 
       
       

LN3MTBILL12(-1)  0.499841  0.014177  0.017941  0.011987 -0.057656  0.004065 

  (0.07598)  (0.02008)  (0.01696)  (0.03946)  (0.03278)  (0.00159) 

 [ 6.57894] [ 0.70604] [ 1.05813] [ 0.30379] [-1.75869] [ 2.55285] 

       

EXCGB10Y(-1) -1.180345  0.107354  0.051377  0.080689  0.055224 -0.011532 

  (0.36978)  (0.09773)  (0.08252)  (0.19205)  (0.15956)  (0.00775) 

 [-3.19201] [ 1.09850] [ 0.62259] [ 0.42014] [ 0.34610] [-1.48797] 

       

EXCCORPBBB(-1)  2.404728 -0.070335  0.128514 -0.126318  0.045454  0.009530 

  (0.40254)  (0.10639)  (0.08983)  (0.20907)  (0.17370)  (0.00844) 

 [ 5.97385] [-0.66113] [ 1.43059] [-0.60420] [ 0.26169] [ 1.12967] 

       

EXCSP500(-1) -0.014981  0.015587 -0.002189  0.134432 -0.006415  0.000829 

  (0.10378)  (0.02743)  (0.02316)  (0.05390)  (0.04478)  (0.00218) 

 [-0.14434] [ 0.56826] [-0.09451] [ 2.49401] [-0.14324] [ 0.38102] 

       

EXCGOLD(-1) -0.370821  0.040135  0.057505  0.065448 -0.070938 -0.000979 

  (0.12373)  (0.03270)  (0.02761)  (0.06426)  (0.05339)  (0.00259) 

 [-2.99708] [ 1.22739] [ 2.08264] [ 1.01849] [-1.32872] [-0.37765] 
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CPI(-1)  9.888571 -2.105432 -1.258220  0.019430 -2.602559  0.525646 

  (2.19866)  (0.58107)  (0.49066)  (1.14191)  (0.94872)  (0.04608) 

 [ 4.49754] [-3.62335] [-2.56433] [ 0.01702] [-2.74324] [ 11.4074] 

       

C -0.043131  0.009950  0.006498  0.001455  0.002690  0.001362 

  (0.00904)  (0.00239)  (0.00202)  (0.00469)  (0.00390)  (0.00019) 

 [-4.77238] [ 4.16594] [ 3.22172] [ 0.31001] [ 0.68985] [ 7.19295] 
       
       

 R-squared  0.333420  0.052941  0.065963  0.021450  0.054086  0.360025 

 Adj. R-squared  0.321623  0.036179  0.049432  0.004131  0.037344  0.348698 

 Sum sq. resids  4.425401  0.309099  0.220394  1.193705  0.823966  0.001944 

 S.E. equation  0.114255  0.030196  0.025498  0.059340  0.049301  0.002395 

 F-statistic  28.26107  3.158386  3.990131  1.238489  3.230567  31.78467 

 Log likelihood  263.1677  723.5994  782.1156  489.8494  553.9784  1600.540 

 Akaike AIC -1.480738 -4.142193 -4.480437 -2.791037 -3.161725 -9.211215 

 Schwarz SC -1.402920 -4.064375 -4.402619 -2.713219 -3.083907 -9.133397 

 Mean dependent -0.014908  0.003704  0.002929  0.001233 -0.003774  0.002847 

 S.D. dependent  0.138721  0.030757  0.026152  0.059463  0.050248  0.002967 
       
       

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.01E-19     

 Determinant resid covariance  8.97E-20     

 Log likelihood  4641.636     

 Akaike information criterion -26.58749     

 Schwarz criterion -26.12058     
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Σηελ δεχηεξε απηή παιηλδξφκεζε πξνζηέζεθε θαη ν πιεζσξηζκφο. Τα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη ηηο πζηεξήζεηο ηνπο αθνινπζνχλ ηα αληίζηνηρα ηεο 

πξψηεο παιηλδξφκεζεο. 

Δλδηαθέξνλ φκσο παξνπζηάδεη φηη ε ρξνληθή πζηέξεζε ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ πιεζσξηζκνχ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζε φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

εμαίξεζε ηηο απνδψζεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε. 

Σπλεπψο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο επελδπηέο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα πην 

αληηζηαζκηζκέλν ραξηνθπιάθην. 

Η ζηαζεξά c παχεη λα είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ SP500 ελψ εληζρχεη ηελ 

επίδξαζή ηεο ζηα νκφινγα. 
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 Vector Autoregression Estimates      

 Date: 01/13/10   Time: 19:28      

 Sample (adjusted): 1980M03 2008M12     

 Included observations: 346 after adjustments     

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     
        
        
 LN3MTBILL12 EXCGB10Y EXCCORPBBB EXCSP500 EXCGOLD CPI SP500DY 
        
        

LN3MTBILL12(-1)  0.474571  0.020780  0.024636  0.017217 -0.065270  0.004759 -0.000257 

  (0.07591)  (0.02007)  (0.01687)  (0.03977)  (0.03293)  (0.00158)  (0.00092) 

 [ 6.25156] [ 1.03554] [ 1.46045] [ 0.43293] [-1.98209] [ 3.01383] [-0.27840] 

        

EXCGB10Y(-1) -1.179631  0.107167  0.051188  0.080541  0.055440 -0.011551  0.000687 

  (0.36654)  (0.09689)  (0.08145)  (0.19202)  (0.15900)  (0.00762)  (0.00446) 

 [-3.21826] [ 1.10602] [ 0.62845] [ 0.41943] [ 0.34867] [-1.51500] [ 0.15394] 

        

EXCCORPBBB(-1)  2.423251 -0.075175  0.123606 -0.130151  0.051035  0.009022 -0.015538 

  (0.39908)  (0.10549)  (0.08868)  (0.20907)  (0.17311)  (0.00830)  (0.00486) 

 [ 6.07212] [-0.71260] [ 1.39383] [-0.62253] [ 0.29481] [ 1.08677] [-3.19754] 

        

EXCSP500(-1)  0.003311  0.010807 -0.007035  0.130646 -0.000904  0.000326  4.42E-05 

  (0.10311)  (0.02726)  (0.02291)  (0.05402)  (0.04473)  (0.00214)  (0.00126) 

 [ 0.03212] [ 0.39648] [-0.30707] [ 2.41868] [-0.02020] [ 0.15213] [ 0.03518] 

        

EXCGOLD(-1) -0.414732  0.051610  0.069139  0.074536 -0.084168  0.000227 -0.004744 

  (0.12376)  (0.03272)  (0.02750)  (0.06484)  (0.05369)  (0.00257)  (0.00151) 

 [-3.35111] [ 1.57753] [ 2.51406] [ 1.14962] [-1.56781] [ 0.08813] [-3.14838] 

        

CPI(-1)  12.10217 -2.683893 -1.844718 -0.438686 -1.935606  0.464842  0.082386 
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  (2.33414)  (0.61702)  (0.51868)  (1.22281)  (1.01252)  (0.04855)  (0.02842) 

 [ 5.18486] [-4.34976] [-3.55659] [-0.35875] [-1.91168] [ 9.57392] [ 2.89879] 

        

SP500DY(-1) -1.334598  0.348759  0.353604  0.276202 -0.402112  0.036660  0.981298 

  (0.50385)  (0.13319)  (0.11196)  (0.26396)  (0.21856)  (0.01048)  (0.00613) 

 [-2.64881] [ 2.61850] [ 3.15826] [ 1.04640] [-1.83980] [ 3.49786] [ 159.954] 

        

C -0.011720  0.001742 -0.001825 -0.005046  0.012155  0.000500  0.000251 

  (0.01486)  (0.00393)  (0.00330)  (0.00779)  (0.00645)  (0.00031)  (0.00018) 

 [-0.78855] [ 0.44338] [-0.55251] [-0.64804] [ 1.88529] [ 1.61599] [ 1.38620] 
        
        

 R-squared  0.346976  0.071771  0.092737  0.024610  0.063465  0.382381  0.989084 

 Adj. R-squared  0.333452  0.052547  0.073948  0.004409  0.044069  0.369591  0.988858 

 Sum sq. resids  4.335407  0.302953  0.214077  1.189851  0.815797  0.001876  0.000643 

 S.E. equation  0.113255  0.029938  0.025167  0.059332  0.049128  0.002356  0.001379 

 F-statistic  25.65599  3.733467  4.935602  1.218280  3.272091  29.89477  4374.993 

 Log likelihood  266.7221  727.0737  787.1471  490.4089  555.7023  1606.692  1791.988 

 Akaike AIC -1.495503 -4.156496 -4.503741 -2.788491 -3.165909 -9.240993 -10.31207 

 Schwarz SC -1.406568 -4.067561 -4.414806 -2.699556 -3.076974 -9.152058 -10.22313 

 Mean dependent -0.014908  0.003704  0.002929  0.001233 -0.003774  0.002847  0.028660 

 S.D. dependent  0.138721  0.030757  0.026152  0.059463  0.050248  0.002967  0.013064 
        
        

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.48E-25      

 Determinant resid covariance  1.25E-25      

 Log likelihood  6482.955      

 Akaike information criterion -37.15003      

 Schwarz criterion -36.52748      
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Σηε ζπγθεθξηκέλε παιηλδξφκεζε πξνζηέζεθε σο εμσγελήο κεηαβιεηή 

ν δείθηεο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο ηνπ SP500.  

Η κεηαβιεηή απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν γηα ηα νκφινγα ελψ 

πιένλ θαη ν πιεζσξηζκφο έγηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζηα νκφινγα. 

Έθπιεμε είλαη ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο θαζεαπηφ θαίλεηαη φηη δε 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε κεξηζκαηηθή ηνπ απφδνζε, αλ θαη ζα έπξεπε. 

Αθξηβψο ην ίδην παξαηεξείηαη κε ηε ρξνληθή πζηέξεζε ησλ ππεξβάιισλ 

απνδφζεσλ ηνπ δείθηε κε ηε ησξηλή κεξηζκαηηθή ηνπ απφδνζε. Τέινο θαίλεηαη 

φηη θηλείηαη παξάιιεια κε ηνλ πιεζσξηζκφ αλ θαη κε πνιχ κηθξφ ζπληειεζηή. 

Ο ζηαζεξφο ζπληειεζηήο πιένλ έρεη ράζεη ηε ζηαηηζηηθή κεηαβιεηφηεηα 

απφ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ( ην t-statistic είλαη αξθεηά κηθξφηεξν ηνπ 2). 
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 Vector Autoregression Estimates       

 Date: 01/13/10   Time: 19:26       

 Sample (adjusted): 1980M03 2008M12      

 Included observations: 346 after adjustments      

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]      
         
         

 LN3MTBILL12 EXCGB10Y 
EXCCORP

BBB EXCSP500 EXCGOLD CPI SP500DY 
LNUNEMPLO

YMENT 
         
         

LN3MTBILL12(-1)  0.432465  0.038894  0.036646  0.011153 -0.057156  0.004774 -0.000458 -0.084327 

  (0.07687)  (0.01996)  (0.01696)  (0.04066)  (0.03363)  (0.00162)  (0.00094)  (0.01805) 

 [ 5.62595] [ 1.94832] [ 2.16019] [ 0.27430] [-1.69973] [ 2.95458] [-0.48497] [-4.67183] 

         

EXCGB10Y(-1) -1.210588  0.120485  0.060018  0.076083  0.061405 -0.011540  0.000540  0.086625 

  (0.36345)  (0.09439)  (0.08021)  (0.19226)  (0.15899)  (0.00764)  (0.00446)  (0.08534) 

 [-3.33081] [ 1.27649] [ 0.74827] [ 0.39573] [ 0.38621] [-1.51056] [ 0.12084] [ 1.01500] 

         

EXCCORPBBB(-1)  2.426831 -0.076716  0.122585 -0.129636  0.050346  0.009020 -0.015520 -0.105227 

  (0.39551)  (0.10271)  (0.08728)  (0.20922)  (0.17302)  (0.00831)  (0.00486)  (0.09287) 

 [ 6.13590] [-0.74688] [ 1.40443] [-0.61962] [ 0.29098] [ 1.08500] [-3.19435] [-1.13302] 

         

EXCSP500(-1) -0.006426  0.014996 -0.004258  0.129244  0.000973  0.000330 -2.24E-06 -0.015670 

  (0.10225)  (0.02655)  (0.02257)  (0.05409)  (0.04473)  (0.00215)  (0.00126)  (0.02401) 

 [-0.06285] [ 0.56472] [-0.18869] [ 2.38952] [ 0.02175] [ 0.15342] [-0.00178] [-0.65263] 

         

EXCGOLD(-1) -0.414642  0.051571  0.069113  0.074548 -0.084185  0.000227 -0.004744 -0.025677 

  (0.12265)  (0.03185)  (0.02707)  (0.06488)  (0.05365)  (0.00258)  (0.00151)  (0.02880) 

 [-3.38061] [ 1.61904] [ 2.55334] [ 1.14901] [-1.56902] [ 0.08799] [-3.14843] [-0.89154] 

         

CPI(-1)  12.34655 -2.789025 -1.914422 -0.403494 -1.982694  0.464755  0.083550  1.514381 
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  (2.31508)  (0.60122)  (0.51091)  (1.22462)  (1.01274)  (0.04866)  (0.02844)  (0.54362) 

 [ 5.33309] [-4.63891] [-3.74710] [-0.32948] [-1.95776] [ 9.55052] [ 2.93778] [ 2.78575] 

         

SP500DY(-1) -1.261069  0.317127  0.332632  0.286791 -0.416280  0.036634  0.981648  0.022237 

  (0.50010)  (0.12988)  (0.11037)  (0.26454)  (0.21877)  (0.01051)  (0.00614)  (0.11743) 

 [-2.52162] [ 2.44177] [ 3.01390] [ 1.08410] [-1.90281] [ 3.48491] [ 159.785] [ 0.18936] 

         
LNUNEMPLOYMENT

(-1) -0.609719  0.262304  0.173911 -0.087804  0.117486  0.000216 -0.002905 -0.073127 

  (0.22842)  (0.05932)  (0.05041)  (0.12083)  (0.09992)  (0.00480)  (0.00281)  (0.05364) 

 [-2.66927] [ 4.42179] [ 3.44995] [-0.72668] [ 1.17576] [ 0.04506] [-1.03537] [-1.36337] 

         

C -0.014698  0.003023 -0.000975 -0.005475  0.012728  0.000501  0.000237 -0.005496 

  (0.01477)  (0.00384)  (0.00326)  (0.00781)  (0.00646)  (0.00031)  (0.00018)  (0.00347) 

 [-0.99501] [ 0.78807] [-0.29917] [-0.70063] [ 1.96977] [ 1.61240] [ 1.30419] [-1.58456] 
         
         

 R-squared  0.360497  0.122672  0.123687  0.026136  0.067291  0.382385  0.989118  0.092605 

 Adj. R-squared  0.345315  0.101845  0.102884  0.003017  0.045149  0.367724  0.988860  0.071065 

 Sum sq. resids  4.245644  0.286340  0.206774  1.187989  0.812464  0.001876  0.000641  0.234098 

 S.E. equation  0.112242  0.029149  0.024770  0.059373  0.049101  0.002359  0.001379  0.026356 

 F-statistic  23.74642  5.890124  5.945721  1.130515  3.039121  26.08095  3829.069  4.299120 

 Log likelihood  270.3416  736.8306  793.1517  490.6798  556.4105  1606.693  1792.537  771.6802 

 Akaike AIC -1.510645 -4.207113 -4.532669 -2.784276 -3.164223 -9.235219 -10.30946 -4.408556 

 Schwarz SC -1.410593 -4.107061 -4.432617 -2.684224 -3.064171 -9.135167 -10.20941 -4.308504 

 Mean dependent -0.014908  0.003704  0.002929  0.001233 -0.003774  0.002847  0.028660  0.000386 

 S.D. dependent  0.138721  0.030757  0.026152  0.059463  0.050248  0.002967  0.013064  0.027346 
         
          Determinant resid covariance (dof 

adj.)  9.40E-29       

 Determinant resid covariance  7.62E-29       

 Log likelihood  7273.194       



52 

 

52 

 

 Akaike information criterion -41.62540       

 Schwarz criterion -40.82498       
         
         

 

 

Η ηξίηε κεηαβιεηή πνπ πξνζηέζεθε ζην κνληέιν είλαη ε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ηεο αλεξγίαο. ζπλήζσο πςειή αλεξγία είλαη 

ζήκα χθεζεο, ελψ φηαλ ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο είλαη έληνλα  αξλεηηθφο απνηειεί έλδεημε αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. Σπλεπψο κε ηε 

κεηαβιεηή απηή κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε ηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο. 

Φαίλεηαη φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θπξίσο γηα ηα νκφινγα φπσο θαη νη άιιεο δπν εμσγελήο κεηαβιεηέο. Παξάιιεια ηα 

απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ φηη νη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο ηνπ ζηνηρείνπ ρσξίο θίλδπλν επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην πσο ζα θηλεζεί 

ε κεηαβιεηή απηή ζην ρξφλν. 

Ο ζηαζεξφο φξνο γίλεηαη ζεκαληηθφο νξηαθά κφλν γηα ην ρξπζφ t-stastic (1.969) 
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 Vector Autoregression Estimates        

 Date: 01/13/10   Time: 19:29        

 Sample (adjusted): 1980M03 2008M12       

 Included observations: 346 after adjustments       

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]       
          
          

 LN3MTBILL12 EXCGB10Y 
EXCCORP

BBB EXCSP500 EXCGOLD CPI SP500DY 
LNUNEMPLOY

MENT 
DEFAULTS

PREAD 
          
          

LN3MTBILL12(-1)  0.434245  0.038654  0.036346  0.011183 -0.057321  0.004755 -0.000449 -0.084317 -0.010390 

  (0.07472)  (0.01984)  (0.01670)  (0.04072)  (0.03363)  (0.00161)  (0.00094)  (0.01808)  (0.00724) 

 [ 5.81131] [ 1.94869] [ 2.17637] [ 0.27462] [-1.70427] [ 2.96023] [-0.47708] [-4.66436] [-1.43523] 

          

EXCGB10Y(-1)  0.528167 -0.114335 -0.233162  0.104946 -0.099273 -0.029900  0.009299  0.096217  0.194578 

  (0.52087)  (0.13827)  (0.11641)  (0.28385)  (0.23445)  (0.01120)  (0.00656)  (0.12601)  (0.05046) 

 [ 1.01401] [-0.82692] [-2.00296] [ 0.36972] [-0.42344] [-2.67030] [ 1.41747] [ 0.76359] [ 3.85582] 

          

EXCCORPBBB(-1)  0.648395  0.163463  0.422456 -0.159158  0.214690  0.027799 -0.024480 -0.115039 -0.314382 

  (0.54869)  (0.14565)  (0.12263)  (0.29902)  (0.24697)  (0.01180)  (0.00691)  (0.13274)  (0.05316) 

 [ 1.18172] [ 1.12229] [ 3.44506] [-0.53227] [ 0.86930] [ 2.35679] [-3.54237] [-0.86667] [-5.91401] 

          

EXCSP500(-1)  0.006077  0.013307 -0.006366  0.129451 -0.000183  0.000198  6.07E-05 -0.015601  0.002784 

  (0.09943)  (0.02639)  (0.02222)  (0.05419)  (0.04476)  (0.00214)  (0.00125)  (0.02405)  (0.00963) 

 [ 0.06111] [ 0.50416] [-0.28648] [ 2.38896] [-0.00408] [ 0.09250] [ 0.04851] [-0.64855] [ 0.28898] 

          

EXCGOLD(-1) -0.379544  0.046831  0.063195  0.075131 -0.087429 -0.000144 -0.004567 -0.025483 -0.017955 

  (0.11948)  (0.03172)  (0.02670)  (0.06511)  (0.05378)  (0.00257)  (0.00150)  (0.02890)  (0.01158) 

 [-3.17668] [ 1.47657] [ 2.36667] [ 1.15389] [-1.62574] [-0.05597] [-3.03506] [-0.88166] [-1.55113] 
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CPI(-1)  11.18930 -2.632738 -1.719292 -0.422704 -1.875754  0.476974  0.077720  1.507997 -0.612724 

  (2.26481)  (0.60120)  (0.50616)  (1.23424)  (1.01940)  (0.04869)  (0.02852)  (0.54789)  (0.21942) 

 [ 4.94051] [-4.37912] [-3.39672] [-0.34248] [-1.84005] [ 9.79677] [ 2.72471] [ 2.75235] [-2.79245] 

          

SP500DY(-1) -1.139378  0.300692  0.312113  0.288811 -0.427525  0.035349  0.982262  0.022908  0.013756 

  (0.48688)  (0.12924)  (0.10881)  (0.26533)  (0.21915)  (0.01047)  (0.00613)  (0.11778)  (0.04717) 

 [-2.34018] [ 2.32657] [ 2.86837] [ 1.08850] [-1.95088] [ 3.37734] [ 160.187] [ 0.19450] [ 0.29163] 

          
LNUNEMPLOYMEN

T(-1) -0.630577  0.265121  0.177427 -0.088151  0.119414  0.000437 -0.003010 -0.073242  0.046819 

  (0.22209)  (0.05895)  (0.04964)  (0.12103)  (0.09996)  (0.00477)  (0.00280)  (0.05373)  (0.02152) 

 [-2.83928] [ 4.49702] [ 3.57464] [-0.72833] [ 1.19457] [ 0.09145] [-1.07624] [-1.36322] [ 2.17591] 

          
DEFAULTSPREAD(-

1) -3.794278  0.512420  0.639772 -0.062985  0.350627  0.040064 -0.019114 -0.020933 -0.249116 

  (0.83518)  (0.22170)  (0.18666)  (0.45514)  (0.37592)  (0.01795)  (0.01052)  (0.20204)  (0.08092) 

 [-4.54305] [ 2.31129] [ 3.42756] [-0.13838] [ 0.93272] [ 2.23148] [-1.81715] [-0.10361] [-3.07873] 

          

C -0.015783  0.003170 -0.000792 -0.005493  0.012829  0.000512  0.000231 -0.005502  0.001502 

  (0.01436)  (0.00381)  (0.00321)  (0.00783)  (0.00646)  (0.00031)  (0.00018)  (0.00347)  (0.00139) 

 [-1.09904] [ 0.83147] [-0.24683] [-0.70181] [ 1.98464] [ 1.65879] [ 1.27822] [-1.58374] [ 1.07976] 
          
          

 R-squared  0.397506  0.136403  0.153292  0.026191  0.069699  0.391405  0.989224  0.092634  0.189984 

 Adj. R-squared  0.381367  0.113271  0.130612  0.000107  0.044781  0.375103  0.988936  0.068330  0.168287 

 Sum sq. resids  3.999942  0.281859  0.199788  1.187922  0.810366  0.001848  0.000634  0.234090  0.037545 

 S.E. equation  0.109108  0.028963  0.024385  0.059460  0.049110  0.002346  0.001374  0.026395  0.010571 

 F-statistic  24.63129  5.896688  6.759002  1.004105  2.797061  24.01010  3427.233  3.811415  8.756279 

 Log likelihood  280.6548  739.5595  799.0973  490.6897  556.8579  1609.238  1794.229  771.6857  1088.305 

 Akaike AIC -1.564479 -4.217107 -4.561256 -2.778553 -3.161028 -9.244150 -10.31346 -4.402807 -6.232977 

 Schwarz SC -1.453310 -4.105938 -4.450087 -2.667384 -3.049859 -9.132981 -10.20229 -4.291639 -6.121808 

 Mean dependent -0.014908  0.003704  0.002929  0.001233 -0.003774  0.002847  0.028660  0.000386  0.000106 
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 S.D. dependent  0.138721  0.030757  0.026152  0.059463  0.050248  0.002967  0.013064  0.027346  0.011591 
          
           Determinant resid covariance (dof 

adj.)  3.70E-33        

 Determinant resid covariance  2.84E-33        

 Log likelihood  8546.193        

 Akaike information criterion -48.87973        

 Schwarz criterion -47.87921        
          
          

 

Η πξνζζήθε ηνπ πεξηζσξίνπ ρξενθνπίαο παξνπζηάδεη αλακελφκελα απνηειέζκαηα. επηδξά ζεκαληηθά ηα νκφινγα. Απηφ 

είλαη αλακελφκελν θαζψο ε κηα ζπληζηψζα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ είλαη εηαηξηθά νκφινγα ΒΒΒ θαη ε άιιε ηα εηαηξηθά νκφινγα ΑΑΑ. 

Έρεη φκσο πξναλαθεξζεί φηη ηα εηαηξηθά νκφινγα έρνπλ παξφκνηα αληίδξαζε κε ηα καθξνρξφληα θπβεξλεηηθά νκφινγα, θαη γηα ην 

ιφγν απηφ έρεη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κε απηά. 

Η κεηαβιεηή απηή δείρλεη ην πφζν πηζαλφ είλαη λα ρξενθνπήζνπλ εηαηξίεο θαζψο φζν απμάλεηαη ην πεξηζψξην ηφζν πην 

επηθίλδπλεο ζεσξνχληαη νη εηαηξίεο απηέο, ζπλεπψο ε νηθνλνκία απεηιείηαη κε χθεζε θαη ν επελδπηήο νθείιεη λα αληηζηαζκίζεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ. 
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 Vector Autoregression Estimates         

 Date: 01/13/10   Time: 19:30         

 Sample (adjusted): 1980M03 2008M12        

 Included observations: 346 after adjustments        

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]        
           
           

 
LN3MTBILL

12 EXCGB10Y 
EXCCORP

BBB EXCSP500 EXCGOLD CPI SP500DY 
LNUNEMPLO

YMENT 
DEFAULT
SPREAD 

REALSHO
RTTERM 

           
           

LN3MTBILL12(-1)  0.444149  0.038894  0.036906  0.022865 -0.045270  0.004018 -0.000591 -0.085270 -0.010381 -0.003732 

  (0.07562)  (0.02010)  (0.01692)  (0.04104)  (0.03379)  (0.00161)  (0.00095)  (0.01831)  (0.00733)  (0.00160) 

 [ 5.87360] [ 1.93549] [ 2.18150] [ 0.55718] [-1.33958] [ 2.50262] [-0.62068] [-4.65693] [-1.41540] [-2.33254] 

           

EXCGB10Y(-1)  0.541192 -0.114019 -0.232426  0.120311 -0.083423 -0.030870  0.009112  0.094964  0.194590  0.027572 

  (0.52128)  (0.13853)  (0.11662)  (0.28290)  (0.23296)  (0.01107)  (0.00656)  (0.12622)  (0.05056)  (0.01103) 

 [ 1.03821] [-0.82307] [-1.99297] [ 0.42528] [-0.35810] [-2.78951] [ 1.38839] [ 0.75234] [ 3.84872] [ 2.50012] 

           

EXCCORPBBB(-1)  0.611303  0.162562  0.420358 -0.202911  0.169554  0.030562 -0.023948 -0.111470 -0.314417 -0.028926 

  (0.55055)  (0.14631)  (0.12317)  (0.29879)  (0.24604)  (0.01169)  (0.00693)  (0.13331)  (0.05340)  (0.01165) 

 [ 1.11035] [ 1.11109] [ 3.41276] [-0.67912] [ 0.68913] [ 2.61479] [-3.45487] [-0.83615] [-5.88804] [-2.48347] 

           

EXCSP500(-1) -0.003885  0.013065 -0.006930  0.117701 -0.012304  0.000940  0.000204 -0.014642  0.002774 -0.000698 

  (0.10013)  (0.02661)  (0.02240)  (0.05434)  (0.04475)  (0.00213)  (0.00126)  (0.02425)  (0.00971)  (0.00212) 

 [-0.03880] [ 0.49100] [-0.30934] [ 2.16599] [-0.27497] [ 0.44205] [ 0.16143] [-0.60390] [ 0.28567] [-0.32929] 

           

EXCGOLD(-1) -0.401631  0.046294  0.061946  0.049076 -0.114306  0.001501 -0.004251 -0.023358 -0.017976 -0.002996 

  (0.12220)  (0.03248)  (0.02734)  (0.06632)  (0.05461)  (0.00259)  (0.00154)  (0.02959)  (0.01185)  (0.00259) 

 [-3.28661] [ 1.42553] [ 2.26579] [ 0.74000] [-2.09305] [ 0.57872] [-2.76265] [-0.78937] [-1.51662] [-1.15900] 
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CPI(-1)  8.191760 -2.705557 -1.888855 -3.958622 -5.523354  0.700237  0.120678  1.796436 -0.615560  0.268261 

  (4.13091)  (1.09779)  (0.92419)  (2.24185)  (1.84611)  (0.08770)  (0.05201)  (1.00028)  (0.40067)  (0.08739) 

 [ 1.98304] [-2.46455] [-2.04380] [-1.76579] [-2.99189] [ 7.98470] [ 2.32029] [ 1.79594] [-1.53634] [ 3.06954] 

           

SP500DY(-1) -0.614056  0.313454  0.341829  0.908483  0.211720 -0.003778  0.974733 -0.027641  0.014253  0.006523 

  (0.77696)  (0.20648)  (0.17383)  (0.42166)  (0.34722)  (0.01649)  (0.00978)  (0.18814)  (0.07536)  (0.01644) 

 [-0.79033] [ 1.51811] [ 1.96651] [ 2.15456] [ 0.60975] [-0.22906] [ 99.6435] [-0.14692] [ 0.18914] [ 0.39682] 

           
LNUNEMPLOYME

NT(-1) -0.628878  0.265162  0.177524 -0.086147  0.121481  0.000310 -0.003035 -0.073405  0.046820 -0.004201 

  (0.22218)  (0.05904)  (0.04971)  (0.12058)  (0.09929)  (0.00472)  (0.00280)  (0.05380)  (0.02155)  (0.00470) 

 [-2.83048] [ 4.49089] [ 3.57137] [-0.71445] [ 1.22346] [ 0.06574] [-1.08486] [-1.36441] [ 2.17266] [-0.89364] 

           
DEFAULTSPREAD

(-1) -3.783073  0.512692  0.640406 -0.049767  0.364263  0.039229 -0.019275 -0.022011 -0.249106 -0.039304 

  (0.83559)  (0.22206)  (0.18694)  (0.45348)  (0.37343)  (0.01774)  (0.01052)  (0.20233)  (0.08105)  (0.01768) 

 [-4.52743] [ 2.30882] [ 3.42569] [-0.10975] [ 0.97546] [ 2.21145] [-1.83213] [-0.10879] [-3.07365] [-2.22331] 

           
REALSHORTTERM

(-1) -3.597819 -0.087401 -0.203518 -4.244008 -4.378056  0.267973  0.051560  0.346201 -0.003403  0.687263 

  (4.14589)  (1.10177)  (0.92754)  (2.24998)  (1.85280)  (0.08802)  (0.05220)  (1.00391)  (0.40212)  (0.08771) 

 [-0.86780] [-0.07933] [-0.21942] [-1.88625] [-2.36294] [ 3.04461] [ 0.98777] [ 0.34485] [-0.00846] [ 7.83550] 

           

C -0.015559  0.003175 -0.000780 -0.005227  0.013102  0.000495  0.000228 -0.005524  0.001503 -0.000428 

  (0.01437)  (0.00382)  (0.00321)  (0.00780)  (0.00642)  (0.00031)  (0.00018)  (0.00348)  (0.00139)  (0.00030) 

 [-1.08281] [ 0.83154] [-0.24249] [-0.67036] [ 2.04040] [ 1.62392] [ 1.26016] [-1.58762] [ 1.07812] [-1.40648] 
           
           

 R-squared  0.398857  0.136419  0.153414  0.036425  0.084951  0.407791  0.989256  0.092956  0.189984  0.397407 

 Adj. R-squared  0.380912  0.110640  0.128142  0.007662  0.057636  0.390113  0.988935  0.065880  0.165804  0.379419 

 Sum sq. resids  3.990970  0.281854  0.199759  1.175438  0.797081  0.001799  0.000633  0.234007  0.037545  0.001786 

 S.E. equation  0.109148  0.029006  0.024419  0.059235  0.048779  0.002317  0.001374  0.026430  0.010587  0.002309 
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 F-statistic  22.22717  5.291953  6.070683  1.266367  3.110041  23.06790  3084.384  3.433171  7.857206  22.09308 

 Log likelihood  281.0433  739.5627  799.1222  492.5174  559.7175  1613.960  1794.732  771.7471  1088.305  1615.157 

 Akaike AIC -1.560944 -4.211345 -4.555619 -2.783337 -3.171777 -9.265664 -10.31059 -4.397382 -6.227197 -9.272583 

 Schwarz SC -1.438658 -4.089059 -4.433334 -2.661052 -3.049492 -9.143378 -10.18830 -4.275096 -6.104911 -9.150298 

 Mean dependent -0.014908  0.003704  0.002929  0.001233 -0.003774  0.002847  0.028660  0.000386  0.000106  0.001845 

 S.D. dependent  0.138721  0.030757  0.026152  0.059463  0.050248  0.002967  0.013064  0.027346  0.011591  0.002931 
           
            Determinant resid covariance 

(dof adj.)  4.19E-40         

 Determinant resid covariance  3.03E-40         

 Log likelihood  10832.57         

 Akaike information criterion -61.98016         

 Schwarz criterion -60.75730         
           
           

  

Η ηειεπηαία εμσγελήο κεηαβιεηή πνπ επηιέρζεθε σο  κεηαβιεηή πνπ έρεη πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα είλαη ην πξαγκαηηθφ. Τν 

κφλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη απφ ηηο θηλήζεηο ηεο κεηαβιεηήο απηήο είλαη ν ρξπζφο, θαζψο κφλν ζε 

απηή ηε πεξίπησζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ελψ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη  αξλεηηθφο θαη αξθεηά πςειφο (-4,38). Αληίζεηα 

ε εμσγελήο κεηαβιεηή απηή επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο απνδψζεηο ησλ νκνιφγσλ φζν θαη απφ ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Ο ζηαζεξφο φξνο ζπλερίδεη λα εληζρχεηαη ζε ζρέζε πάληα κε ην ρξπζφ  

Με ηηο έμη απηέο επαλαιήςεηο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά πσο αιιειεπηδξνχλ νη κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη 

πσο αιιάδνπλ νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ πξνζζήθε ησλ επηπιένλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ. 
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Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ζηαζκίζεσλ γηα ηνπο παξαπάλσ 

ζπλδπαζκνχο κεηαβιεηψλ θαη γηα θάζε γ. 

Μόνο περιουςιακά ςτοιχεία γ=1 γ=2 γ=5 γ=10 γ=20 

 10ετεσ κρατικό ομόλογο 9.463486 10.312 12.82282 16.89524 24.6436 

Εταιρικά ομόλογα ΒΒΒ 59.56006 58.82676 56.65687 53.13744 46.4412 

Δείκτησ SP500 14.89936 14.81931 14.58244 14.19825 13.46728 

Χρυςόσ 16.0771 16.04193 15.93786 15.76907 15.44792 

  100 100 100 100 100 

  
    

  

Περιουςιακά ςτοιχεία και πληθωριςμόσ γ=1 γ=2 γ=5 γ=10 γ=20 

 10ετεσ κρατικό ομόλογο 12.01085 12.98751 15.8755 20.55326 29.43161 

Εταιρικά ομόλογα ΒΒΒ 56.80042 55.96798 53.50643 49.51939 41.95204 

Δείκτησ SP500 14.53051 14.4413 14.17752 13.75027 12.93934 

Χρυςόσ 16.65822 16.60321 16.44055 16.17708 15.67701 

  100 100 100 100 100 

  
    

  

Περιουςιακά ςτοιχεία, πληθωριςμόσ και 
μεριςματική απόδοςη γ=1 γ=2 γ=5 γ=10 γ=20 

 10ετεσ κρατικό ομόλογο 12.0292 13.06229 16.11839 21.07237 30.48836 

Εταιρικά ομόλογα ΒΒΒ 57.62336 56.72299 54.0595 49.74194 41.53559 

Δείκτησ SP500 14.57489 14.47974 14.19826 13.74198 12.87474 

Χρυςόσ 15.77255 15.73498 15.62385 15.44371 15.10131 

  100 100 100 100 100 

  
    

  

Περιουςιακά ςτοιχεία, πληθωριςμόσ, 
μεριςματική απόδοςη και ανεργία γ=1 γ=2 γ=5 γ=10 γ=20 

 10ετεσ κρατικό ομόλογο 14.7248 16.10361 20.16532 26.69559 38.9273 

Εταιρικά ομόλογα ΒΒΒ 55.51881 54.31422 50.76575 45.06063 34.37449 

Δείκτησ SP500 14.02028 13.89725 13.5348 12.95208 11.86059 

Χρυςόσ 15.73611 15.68492 15.53414 15.2917 14.83761 

  100 100 100 100 100 

  
    

  

Περιουςιακά ςτοιχεία, πληθωριςμόσ, 
μεριςματική απόδοςη,  ανεργία και 
περιθώριο χρεοκοπίασ γ=1 γ=2 γ=5 γ=10 γ=20 

 10ετεσ κρατικό ομόλογο 13.80435 14.90082 18.15562 23.46757 33.68813 

Εταιρικά ομόλογα ΒΒΒ 57.08464 56.10175 53.18412 48.42243 39.26063 

Δείκτησ SP500 13.59914 13.51813 13.27763 12.88514 12.12995 

Χρυςόσ 15.51187 15.4793 15.38263 15.22486 14.92129 

 
100 100 100 100 100 
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Περιουςιακά ςτοιχεία, πληθωριςμόσ, 
μεριςματική απόδοςη,  ανεργία 
,περιθώριο χρεοκοπίασ και πραγματικό 
επιτόκιο γ=1 γ=2 γ=5 γ=10 γ=20 

 10ετεσ κρατικό ομόλογο 13.60919 14.95689 18.9465 25.42275 37.76295 

Εταιρικά ομόλογα ΒΒΒ 56.61335 55.3983 51.80137 45.96254 34.8369 

Δείκτησ SP500 13.85994 13.76306 13.47625 13.01068 12.12356 

Χρυςόσ 15.91751 15.88175 15.77588 15.60404 15.27659 

  100 100 100 100 100 

       

Οη παξαπάλσ πίλαθεο έρνπλ ηηο ζηαζκίζεηο φπσο απηέο πξνέθπςαλ 

απφ ηελ εθηέιεζε, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπ κνληέινπ θαζνξηζκψλ 

ζηαζκίζεσλ. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ. 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ν ρξπζφο έρεη κηα 

ζρεηηθά ζηαζεξή ζηάζκηζε γχξσ ζην 16% γηα γ=1 ζε φιεο ηηο επαλαιήςεηο 

ηνπ κνληέινπ. Δπηπιένλ θαζψο ην επίπεδν απνζηξνθήο θηλδχλνπ απμάλεηαη, 

ε πνζφζησζε ζην ραξηνθπιάθην ηνπ κεηψλεηαη νξηαθά κε κέγηζηε κείσζε ην 

1%. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη πξνηηκεηέν λα έρνπλ έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ πινχην ηνπο καθξνρξφληα επελδπκέλν ζε απηφ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Τν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επξεία 

αληίιεςε φηη νη επελδπηέο πξέπεη λα θαηαθεχγνπλ ζην ρξπζφ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα αληηκεησπίδνπλ. 

Όζν αθνξά ην ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε SP500 παξαηεξείηαη κηα 

ρακειή πνζφζησζε, ρακειφηεξε θαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ρξπζνχ. Τν 

κέγηζην πνζνζηφ πινχηνπ πνπ επελδχεηαη είλαη πεξίπνπ 14,9 % θαη ζηε 

πεξίπησζε πνπ δελ ζην κνληέιν καο δελ ππάξρνπλ εμσγελήο κεηαβιεηέο. Σε 

θάζε επαλάιεςε ηεο παιηλδξφκεζεο κε πξφζζεηε εμσγελή κεηαβιεηή ην 

πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη.  Δπίζεο θαζψο ην γ απμάλεηαη νη επελδπηέο 

απνθεχγνπλ ηελ επέλδπζε ζε απηφ ην ζηνηρείν θαη κεηψλνπλ ηνλ πινχην πνπ 

επελδχνπλ ζε απηφ. Η κείσζε απφ γ=1 έσο γ=20 κπνξεί λα θπκαλζεί 

πεξίπνπ έσο 2% θαη έρεη ειάρηζηε ζηάζκηζε 11,86%.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο φκσο επηζεκάλζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηε 

επέλδπζε ζηα δπν είδε νκνιφγσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί σο πξνο επέλδπζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο εθεί ππάξρνπλ νη κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο. 
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Ξεθηλψληαο απφ ηα θξαηηθά νκφινγα κπνξεί θαλείο λα πξνζέμεη, φηη γηα 

ρακειφ επίπεδν απνζηξνθήο θηλδχλνπ, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 

πινχηνπ επελδχεηαη ζε απηά. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε εμσγελήο 

κεηαβιεηέο ην πνζνζηφ είλαη  9,46% ελψ κεγηζηνπνηείηαη φηαλ ιακβάλεη 

ππφςε ην κνληέιν ηνλ πιεζσξηζκφ, ηελ κεξηζκαηηθή απφδνζε θαη ηνλ ξπζκφ 

κεηαβνιήο ηεο αλεξγίαο,  πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλέξρεηαη ζην 14%. 

Δληειψο αληίζεηε ζπκπεξηθνξά έρνπλ ηα εηαηξηθά νκφινγα πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ΒΒΒ ηα νπνία μεθηλνχλ κε πνζνζηά γχξσ ζην 60% έσο 55,5%.  

Δίλαη ην πην πξνηηκεηέν ζηνηρείν γηα έλα επελδπηή κε κηθξή απνζηξνθή ζηνλ 

θίλδπλν. 

Καζψο ην επίπεδν απνζηξνθήο θηλδχλνπ αλεβαίλεη ππάξρεη κηα 

αληίζεηε θαηεχζπλζε θεθαιαίσλ απφ ηα εηαηξηθά νκφινγα πξνο ηα θξαηηθά. Η 

Γηαθνξά κπνξεί λα θζάζεη ζε κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ έσο 23% ηνπ 

επελδπκέλνπ πινχηνπ. Απηφ θαίλεηαη ζηελ ηειεπηαία παιηλδξφκεζε φπνπ γηα 

γ=1 έρνπκε επέλδπζε ζε θξαηηθά νκφινγα 13,6% θαη ζε εηαηξηθά 56,6% ελψ 

γηα γ=20 ηα πνζνζηά είλαη 37,76% θαη 34,83% αληίζηνηρα. 

Σπλνςίδνληαο ην κνληέιν ζεσξεί σο πην αζθαιέο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ηα καθξνρξφληα θξαηηθά νκφινγα ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζίγνπξεο απνδφζεηο 

αλ θαη ζρεηηθά κηθξέο ζε ζρέζε κε ηα άιια ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ 

κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα θαη ζπλεπψο φρη ζίγνπξεο απνδφζεηο. Δπηπιένλ 

γηα κηθξά γ ην πην πξνηηκεηέν ζηνηρείν είλαη ηα εηαηξηθά νκφινγα θαζψο 

παξνπζηάδνπλ πςειφ θνππφλη, ζεσξεηηθά δειαδή πάληα πςειέο ζεηηθέο 

απνδφζεηο, αιιά κε κεγάιν επίπεδν θηλδχλνπ, γίλεηαη ζηξνθή ζε επελδχζεηο 

πξνο πην αζθαιή ζηνηρεία. 

Τέινο ηα δπν εηαίξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , κεηνρέο θαη ρξπζφο, δελ 

έρνπλ ζηαζεξέο απνδφζεηο, ζε πεξηφδνπο χθεζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ έληνλα 

αξλεηηθέο εηδηθά γηα ηηο κεηνρέο, κε ζπλέπεηα έλαο ζηξαηεγηθφο επελδπηήο πνπ 

ζέιεη λα είλαη ζρεηηθά αζθαιήο απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε 

ην ππφδεηγκα, νθείιεη λα επελδχζεη αζξνηζηηθά έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 30% 

ηνπ πινχηνπ ηνπ. Σηνλ αληίπνδα κε επέλδπζε ζε απηά ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία αληηζηνηρεί ζε κηθξή πηζαλφηεηα χπαξμεο πνιχ κεγάισλ απνδφζεσλ 

ζην ραξηνθπιάθην. 
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Η κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα ζηξαηεγηθφ ραξηνθπιάθην 

πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζε πξντφληα ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, ψζηε λα παξέρεη 

πάληα κηα ζεηηθή αλ θαη κηθξή απφδνζε. 
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