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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλνπκε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη 

αζθήζεη ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ 

αγνξώλ θαη ζηελ επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα. Δμαηηίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θξίζεο, παξαηεξείηαη έιιεηςε ζπλνρήο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, θαζώο 

νξηζκέλεο παξνπζηάδνπλ αλνδηθή πνξεία, ελώ άιιεο παξνπζηάδνπλ θαζνδηθή πνξεία. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ζηνπο επελδπηέο επηθξαηεί θιίκα αβεβαηόηεηαο, ε θξίζε ηνπο πξνθαιεί 

θόβν θαη, ζπλεπώο, απέρνπλ από ηελ αλάιεςε θηλδύλσλ θαη από ηηο επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο γεληθόηεξα. 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο θξίζεο πξνθύπηεη, ζπλεπώο, ε αλάγθε λα πξνηαζνύλ 

θαηεπζύλζεηο γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ αγνξώλ. 

Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη, αθελόο, λα  

πξνζδηνξηζηεί ην βέιηηζην κέγεζνο θαηά ηελ επηινγή ραξηνθπιαθίνπ, θαη, αθεηέξνπ, 

λα κειεηεζνύλ νη απμνκεηώζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην κέγεζνο απηό, ώζηε κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ λα επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Ζ δνκή ηεο δηπισκαηηθή κνπ εξγαζίαο έρεη σο εμήο: 

ην δεύηεξν θεθάιαην ζα αξρίζσ ηελ αλάιπζή κνπ κε ζπλνπηηθή αλαθνξά 

ηεο  ζύγρξνλεο ζεσξίαο ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ Τπνδείγκαηνο ηεο Απνηίκεζεο 

Κεθαιαηαθώλ ηνηρείσλ (CAPM). 

ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά 4 κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξηθή εθαξκνγή.  

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο. 
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ην έθην θεθάιαην δηαηππώλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

αλάιπζε. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ε δπλαηόηεηα γηα κειινληηθή πεξαηηέξσ έξεπλα. 

ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

αλάιπζε θαζώο θαη ε αξζξνγξαθία ζηελ νπνία έρεη βαζηζηεί ε εθπόλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΤΓΥΡΟΝΗ ΘΔΩΡΙΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

 

2.1    Η ύγρξνλε Θεωξία Υαξηνθπιαθίνπ 

 

    Ζ ζύγρξνλε ζεσξία ραξηνθπιαθίνπ (Modern Portfolio Theory-MPT) 

αλαθέξεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε επελδύζεσλ βαζηδόκελε ζε θάπνηεο 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνπο νξζνινγηθνύο επελδπηέο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ 

επελδύζεηο πνπ ελέρνπλ θίλδπλν κόλν θαη κόλν όηαλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ην 

αζθάιηζηξν γηα θίλδπλν ησλ επελδύζεσλ.  

    Ζ MPT είλαη κηα καζεκαηηθή δηαηύπσζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

όζνλ αθνξά ηηο επελδύζεηο. Γηαθνξνπνίεζε είλαη κία ηερληθή δηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

πνπ πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε πνηθηιία επελδύζεσλ εληόο ελόο ραξηνθπιαθίνπ. Δίλαη 

ε δηαζθόξπηζε ησλ επελδύζεσλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ νη θίλδπλνη. Δπεηδή νη 

επηδξάζεηο ελόο κεκνλσκέλνπ αμηνγξάθνπ έρνπλ κηθξόηεξε επίδξαζε ζε έλα 

δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην, ε δηαθνξνπνίεζε ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο 

θάζε επέλδπζεο. ηόρνο ηεο ΜΡΣ είλαη ε επηινγή κηαο ζπιινγήο επελδπηηθώλ 

αμηνγξάθσλ πνπ έρεη ζπλνιηθά ρακειόηεξν θίλδπλν ζε ζρέζε κε  ηνλ θίλδπλν θάζε 

κεκνλσκέλνπ αμηνγξάθνπ. Απηό είλαη εθηθηό, ζεσξεηηθά, γηαηί δηαθνξεηηθά είδε 

αμηνγξάθσλ ζπρλά κεηαβάιινληαη σο πξνο ηελ αμία κε αληίζεηνπο ηξόπνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, όηαλ νη ηηκέο ζηελ αγνξά κεηνρώλ πέθηνπλ, νη ηηκέο ζηελ αγνξά ησλ 

νκνιόγσλ ζπρλά απμάλνληαη, θαη αληηζηξόθσο. Μία ζπιινγή από ηα δύν είδε 

αμηνγξάθσλ κπνξεί λα έρεη σο εθ ηνύηνπ ζπλνιηθά ρακειόηεξν θίλδπλν από όηη ηα 

αμηόγξαθα κεκνλσκέλα. 

Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ε MPT βαζίδεηαη ζε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίσλ. Με ην ζπλδπαζκό δηαθόξσλ αμηνγξάθσλ ησλ νπνίσλ νη απνδόζεηο 

δελ ζπζρεηίδνληαη, ε ΜΡΣ επηδηώθεη λα κεηώζεη ηε ζπλνιηθή δηαθύκαλζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Δπίζεο, ε ΜΡΣ ππνζέηεη όηη νη επελδπηέο είλαη νξζνινγηθνί θη όηη νη 

αγνξέο είλαη απνηειεζκαηηθέο. 
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2.1.1   Γεληθή ηδέα ηεο ζύγρξνλεο ζεωξίαο ραξηνθπιαθίνπ  

 

 Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ από ηελ ΜΡΣ είλαη όηη ηα αμηόγξαθα ζε κία επέλδπζε 

ραξηνθπιαθίνπ δελ κπνξνύλ λα επηιεγνύλ μερσξηζηά, ην θαζέλα κε ηελ δηθή ηνπ 

αμία. Αληηζέησο, είλαη ζεκαληηθό λα εμεηάζνπκε πσο νη κεηαβνιέο θάζε αμηνγξάθνπ 

σο πξνο ηηο ηηκέο ζρεηίδεηαη κε ην πώο κεηαβάιιεηαη σο πξνο ηελ ηηκή θάζε άιιν 

αμηόγξαθν ζην ραξηνθπιάθην. 

Ζ επέλδπζε είλαη κία αληαιιαγή κεηαμύ θηλδύλνπ θαη απόδνζεο. ε γεληθέο 

γξακκέο, ηα αμηόγξαθα κε πςειόηεξεο απνδόζεηο ελέρνπλ πεξηζζόηεξν θίλδπλν. Γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό ηνπ θηλδύλνπ, ε ΜΡΣ πεξηγξάθεη πώο λα επηιεγεί έλα 

ραξηνθπιάθην κε ηελ πςειόηεξε δπλαηή απόδνζε. Ή, γηα κηα δεδνκέλε απόδνζε, ε 

ΜΡΣ εμεγεί πώο λα επηιεγεί έλα ραξηνθπιάθην κε ην ρακειόηεξν δπλαηό θίλδπλν (ε 

επηζπκεηή απόδνζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ην δηαζέζηκν αμηόγξαθν κε 

ηελ πςειόηεξε απόδνζε).  

Ζ ΜΡΣ, σο εθ ηνύηνπ, είλαη κία κνξθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Τπό νξηζκέλεο 

ππνζέζεηο θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνύο νξηζκνύο ηνπ θηλδύλνπ θαη ηεο 

απόδνζεο, ε ΜΡΣ εμεγεί πώο λα βξνύκε ηελ θαιύηεξε δπλαηή ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο. 

 

 

2.1.2   Σν «θιαζηθό» καζεκαηηθό κνληέιν ηεο ζύγρξνλεο ζεωξίαο 

ραξηνθπιαθίνπ  

 

 

2.1.2.1   Κίλδπλνο θαη απόδνζε ραξηνθπιαθίνπ  

  

Ζ ΜΡΣ ππνζέηεη όηη νη επελδπηέο είλαη απξόζπκνη λα αλαιάβνπλ θηλδύλνπο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη δνζέλησλ αμηνγξάθσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα 

αλακελόκελε απόδνζε, νη επελδπηέο ζα πξνηηκνύζαλ ηα ιηγόηεξν επηθίλδπλα 

αμηόγξαθα. Ωο εθ ηνύηνπ, έλαο επελδπηήο ζα ιάβεη απμεκέλν θίλδπλν κόλν αλ 

αληηζηαζκίδεηαη από πςειόηεξεο αλακελόκελεο απνδόζεηο. Αληίζεηα, έλαο επελδπηήο 

πνπ επηζπκεί πςειόηεξεο απνδόζεηο πξέπεη λα απνδερηεί πεξηζζόηεξν θίλδπλν. Ζ 

αθξηβήο αληαιιαγή θηλδύλνπ-απόδνζεο ζα δηαθέξεη από επελδπηή ζε επελδπηή βάζεη 
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ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ απνζηξνθήο ηνπ θηλδύλνπ. Ζ ζπλέπεηα είλαη όηη έλαο 

νξζνινγηθόο επελδπηήο δελ ζα επελδύζεη ζε έλα ραξηνθπιάθην, εάλ ζε έλα δεύηεξν 

ραξηνθπιάθην ππάξρεη κία πεξηζζόηεξν πξνηηκεηέα ζρέζε απόδνζεο-θηλδύλνπ, 

δειαδή, εάλ γηα απηό ην επίπεδν ηνπ θηλδύλνπ ππάξρεη ελαιιαθηηθό ραξηνθπιάθην ην 

νπνίν έρεη θαιύηεξεο αλακελόκελεο απνδόζεηο. 

Ζ ΜΡΣ ππνζέηεη, επίζεο, όηη ε πξνηίκεζε θηλδύλνπ/αληακνηβήο ηνπ επελδπηή 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί κέζσ κίαο δεπηεξνβάζκηαο ζπλάξηεζεο ρξεζηκόηεηαο. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο ππόζεζεο είλαη όηη κόλνλ ε αλακελόκελε απόδνζε θαη ε 

κεηαβιεηόηεηα (δειαδή ε κέζε απόδνζε θαη ε ηππηθή απόθιηζε) έρνπλ ζεκαζία γηα 

ηνλ επελδπηή. Ο επελδπηήο είλαη αδηάθνξνο ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαλνκήο 

ησλ απνδόζεσλ, όπσο ε αζπκκεηξία θαη ε θύξησζε. 

ύκθσλα κε ην κνληέιν: 

 Ζ απόδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη ν ζπλδπαζκόο ηεο ζηαζκηζκέλεο 

αλαινγίαο ησλ απνδόζεσλ ησλ αμηνγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ραξηνθπιάθην. 

 Ζ κεηαβιεηόηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζπζρέηηζεο 

ξ ησλ αμηνγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό. Ζ κεηαβνιή ζηελ 

κεηαβιεηόηεηα είλαη κε γξακκηθή όζν κεηαβάιιεηαη ε ζηάζκηζε ησλ 

αμηνγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην. 

Γεληθά: 

 Αλακελόκελε απόδνζε:  

 

E(RP) = ( )i i

i

w E R                                                        (1) 

πνπ Ri ε απόδνζε θαη wi ε ζηάζκηζε ηνπ αμηνγξάθνπ i πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ραξηνθπιάθην 

 Γηαθύκαλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ: 

 

2 2 2

P i i i j i j ij

i i j

w w w                                          (2) 

όπνπ i j  

Δλαιιαθηηθά, ε έθθξαζε κπνξεί λα γξαθηεί σο:  
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2

P i j i j ij

i j

w w                                                                      (3) 

πνπ ξij = 1 γηα i=j 

 Μεηαβιεηόηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ: 

 

2

P P                                                                        (4) 

 

 Γηα έλα ραξηνθπιάθην κε 2 αμηόγξαθα Α, Β: 

 Απόδνζε ραξηνθπιαθίνπ: 

 

( ) ( ) (1 ) ( ) ( ) ( )P A A A B A A B BE R w E R w E R w E R w E R               (5) 

  

 Γηαθύκαλζε ραξηνθπιαθίνπ: 

2 2 2 2 2 2P A A B B A B A B ABw w w w                                       (6) 

 

Γηα έλα ραξηνθπιάθην κε 3 αμηόγξαθα Α, Β, C:  

 Απόδνζε ραξηνθπιαθίνπ: 

 

( ) ( ) ( )A A B B c cw E R w E R w E R                                             (7) 

 

 Γηαθύκαλζε ραξηνθπιαθίνπ: 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2P A A B B C C A B A B AB A C A C AC B C B C BCw w w w w w w w w                      (8) 

 

 

2.1.2.2   Γηαθνξνπνίεζε 

 

Έλαο επελδπηήο κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

θαηέρνληαο απιά ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ αμηνγξάθσλ πνπ δελ είλαη ηέιεηα ζεηηθά 

ζπζρεηηζκέλα (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο -1<ξ<1). Με άιια ιόγηα, νη επελδπηέο 
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κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ έθζεζε ηνπο ζηνλ θίλδπλν κεκνλσκέλνπ αμηνγξάθνπ 

δηαηεξώληαο έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην αμηνγξάθσλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ ίδηα απόδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ. 

Δάλ όια ηα αμηόγξαθα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ έρνπλ ζπζρέηηζε +1 (ξ=+1), 

δειαδή ηέιεηα ζεηηθή ζπζρέηηζε, δελ πξνθύπηεη όθεινο από ηελ δηαθνξνπνίεζε.  

Δάλ όια ηα αμηόγξαθα έρνπλ ζπζρέηηζε ίζε κε 0 (ξ=0), δειαδή είλαη απόιπηα 

αζπζρέηηζηα, πξνθύπηεη όθεινο από ηελ δηαθνξνπνίεζε αιιά ην όθεινο απηό είλαη 

πεξηνξηζκέλν.  

Δάλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη κηθξόηεξνο από 0 (ξ<0), δειαδή ηα 

αμηόγξαθα είλαη αληίζηξνθα ζπζρεηηζκέλα, πξνθύπηεη απμεκέλν όθεινο από ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηζνύηαη 

κε 0, θαη όηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο  ηζνύηαη κε -1 (ξ=-1) πξνθύπηεη ην κέγηζην 

όθεινο από ηελ δηαθνξνπνίεζε.   

 

2.1.2.3   Δθηθηό ζύλνξν ραξηνθπιαθίωλ 

 Σν ζύλνιν όισλ ησλ δπλαηώλ ζπλδπαζκώλ ησλ αμηνγξάθσλ ζηε 

ζύλζεζε ραξηνθπιαθίσλ απνηειεί ην εθηθηό ζύλνξν ραξηνθπιαθίσλ (Feasible 

Portfolio Frontier – FPF) 

 

Εφικτό Σύνολο Χαρτοφυλακίων

0,01 

0,04 

0,07 

0,10 

0,00 0,03 0,06 

portfolio stdev

po
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 r
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n

 

Γηάγξακκα 1: Δθηθηό ζύλνξν ραξηνθπιαθίσλ. 

Σν ρσξίν πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ ζθηαζκέλσλ γξακκώλ αληηπξνζσπεύεη 

ην εθηθηό ζύλνξν ραξηνθπιαθίσλ. Οη νξζνινγηθνί επελδπηέο ( νη νπνίνη 

απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν) πξνηηκνύλ ραξηνθπιάθηα ησλ νπνίσλ κεγηζηνπνηνύληαη 

νη απνδόζεηο γηα δεδνκέλν επίπεδν θηλδύλνπ, ή ραξηνθπιάθηα ησλ νπνίσλ 

ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο γηα δεδνκέλν επίπεδν απόδνζεο. Έηζη, νη νξζνινγηθνί 
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επελδπηέο αληηπξνζσπεύνληαη από ζεκεία (πάλσ ζην δηάγξακκα) πνπ ηείλεη πξνο ηα 

πάλσ θαη αξηζηεξά.   

 

2.1.2.4  Απνηειεζκαηηθό ζύλνξν ραξηνθπιαθίωλ  

 

Κάζε πηζαλόο ζπλδπαζκόο αμηνγξάθσλ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ζην ρώξν 

θηλδύλνπ-απόδνζεο θαη ε ζπιινγή όισλ απηώλ ησλ δπλαηώλ ραξηνθπιαθίσλ νξίδεη 

κηα πεξηνρή ζε απηό ην ρώξν. Ζ γξακκή θαηά κήθνο ηνπ άιινπ άθξνπ ηεο ελ ιόγσ 

πεξηνρήο είλαη γλσζηή σο ην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν. πλδπαζκνί θαηά κήθνο απηήο 

ηεο γξακκήο αληηπξνζσπεύνπλ ραξηνθπιάθηα (απνθιείνληαο ξεηά ηα ελαιιαθηηθά 

ρσξίο θίλδπλν ραξηνθπιάθηα), γηα ηα νπνία ππάξρεη ν ρακειόηεξνο θίλδπλνο γηα  έλα 

δεδνκέλν επίπεδν απόδνζεο. Αληίζεηα, γηα έλα νξηζκέλν πνζό ηνπ θηλδύλνπ, ην 

ραξηνθπιάθην πνπ βξίζθεηαη ζην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν αληηπξνζσπεύεη ην 

ζπλδπαζκό πνπ πξνζθέξεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε. Μαζεκαηηθά ην 

απνηειεζκαηηθό ζύλνξν είλαη ην ζεκείν ηνκήο ηνπ ζπλόινπ ησλ ραξηνθπιαθίσλ κε 

ειάρηζηε δηαθύκαλζε θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ ραξηνθπιαθίσλ κε κέγηζηε απόδνζε. 

 

 

Γηάγξακκα 2: Απνηειεζκαηηθό ζύλνξν ραξηνθπιαθίσλ.  

 

Σν απνηειεζκαηηθό ζύλνξν απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα κε ηελ 

απόδνζε κξ ζηνλ άμνλα y θαη ηνλ θίλδπλν ζξ ζηνλ άμνλα x. 

Σν απνηειεζκαηηθό ζύλνξν είλαη θπξηό. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θηλδύλνπ-απόδνζεο ελόο ραξηνθπιαθίνπ κεηαβάιινληαη κε έλαλ κε-

γξακκηθό ηξόπν θαζώο νη ζηαζκίζεηο ησλ αμηνγξάθσλ πνπ ην απνηεινύλ 
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κεηαβάιινληαη. Σν απνηειεζκαηηθό ζύλνξν είλαη κία παξαβνιή όηαλ ε αλακελόκελε 

απόδνζε ζρεδηάδεηαη έλαληη ηεο δηαζπνξάο, ελώ όηαλ ε αλακελόκελε απόδνζε 

ζρεδηάδεηαη έλαληη ηεο ηππηθήο απόθιηζεο ην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν είλαη κία 

ππεξβνιή . 

Ζ πεξηνρή πάλσ από ην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν είλαη αλέθηθηε κε ηελ θαηνρή 

κόλνλ αμηνγξάθσλ πνπ ελέρνπλ θίλδπλν. Καλέλα ραξηνθπιάθην δελ κπνξεί λα 

ζπγθξνηεζεί ζε αληηζηνηρία κε ηα ζεκεία ζηελ πεξηνρή απηή. Σα ζεκεία θάησ από ην 

ζύλνξν είλαη ππν-βέιηηζηα. Έλαο νξζνινγηθόο επελδπηήο ζα θαηέρεη έλα 

ραξηνθπιάθην κόλν πάλσ ζην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν. 

 

 

2.1.2.5   Αμηόγξαθν κεδεληθνύ θηλδύλνπ 

 

Σν αμηόγξαθν κεδεληθνύ θηλδύλνπ είλαη ην (ππνζεηηθό) αμηόγξαθν ην νπνίν 

πιεξώλεη έλα επηηόθην κεδεληθνύ θηλδύλνπ. ηελ πξάμε, ηα βξαρππξόζεζκα 

θπβεξλεηηθά αμηόγξαθα (όπσο ηα έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ) ρξεζηκνπνηνύληαη 

σο αμηόγξαθα ρσξίο θίλδπλν, δηόηη πιεξώλνπλ έλα ζηαζεξό επηηόθην θαη έρνπλ 

εμαηξεηηθά ρακειό θίλδπλν αζέηεζεο. Σν αμηόγξαθν κεδεληθνύ θηλδύλνπ έρεη 

κεδεληθή δηαθύκαλζε σο πξνο ηηο απνδόζεηο (εμ νπ θαη είλαη κεδεληθνύ θηλδύλνπ). 

Δίλαη επίζεο αζπζρέηηζην κε νπνηνδήπνηε άιιν αμηόγξαθν (εμ νξηζκνύ θαζώο ε 

δηαθύκαλζή ηνπ είλαη κεδεληθή). πλεπώο, όηαλ ζπλδπάδεηαη κε θάζε άιιν 

αμηόγξαθν ή ραξηνθπιάθην αμηνγξάθσλ, ε κεηαβνιή ηεο απόδνζεο θαη επίζεο ηνπ 

θηλδύλνπ είλαη γξακκηθή. 

Δπεηδή ηόζν ν θίλδπλνο όζν θαη ε απόδνζε κεηαβάιινληαη γξακκηθά θαζώο 

ην αμηόγξαθν κεδεληθνύ θηλδύλνπ εηζάγεηαη ζε έλα ραξηνθπιάθην, ν ζπλδπαζκόο 

απηόο ζα ζρεκαηίδεη κία επζεία γξακκή ζην δηάζηεκα θηλδύλνπ- απόδνζεο. Ζ γξακκή 

μεθηλά από ην 100% ζην αμηόγξαθν κεδεληθνύ θηλδύλνπ θαη ε ζηάζκηζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ πνπ ελέρεη θίλδπλν ηζνύηαη κε κεδέλ (δειαδή ηέκλεη ηνλ άμνλα ηεο 

απόδνζεο ζηελ ηηκή ηνπ επηηνθίνπ ρσξίο θίλδπλν) θαη πεξλά κέζα από ην ελ ιόγσ 

ραξηνθπιάθην όπνπ ε ηνπνζέηεζε ηνπ αμηνγξάθνπ ρσξίο θίλδπλν ηζνύηαη κε κεδέλ 

θαη ε ζηάζκηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηζνύηαη κε έλα. 

 Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο παξαπάλσ ηύπνπο γηα έλα ραξηνθπιάθην κε 2 

αμηόγξαθα: 
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 Απόδνζε είλαη ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αμηνγξάθνπ ρσξίο 

θίλδπλν, f, θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ ελέρεη θίλδπλν, p, θαη σο εθ 

ηνύηνπ είλαη γξακκηθή: 

 

Re ( ) ( )f f P Pturn w E R w E R                                              (9) 

 

 Γεδνκέλνπ όηη ην αμηόγξαθν είλαη κεδεληθνύ θηλδύλνπ, ε ηππηθή 

απόθιηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη απιά κία ζπλάξηεζε ηεο 

ζηάζκηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ ελέρεη θίλδπλν. Ζ ζρέζε απηή είλαη 

γξακκηθή: 

 

2 2 2 2tan 2f f P P f P fPS dard deviation w w w w      

        
2 2 2*0 2 *0f P P f Pw w w w              (10) 

        2 2

P Pw   

        P Pw   

  

2.1.2.6   Γξακκή θαηαλνκήο θεθαιαίωλ 

 

Ζ γξακκή θαηαλνκήο θεθαιαίσλ (Capital Allocation Line-CAL) είλαη ε 

γξακκή ηεο αλακελόκελεο απόδνζεο ζρεδηαζκέλεο έλαληη ηνπ θηλδύλνπ (ηππηθή 

απόθιηζε) πνπ ζπλδέεη όια ηα ραξηνθπιάθηα πνπ κπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα αμηόγξαθν πνπ ελέρεη θίλδπλν θαη έλα αμηόγξαθν κεδεληθνύ 

θηλδύλνπ. Ζ CAL είλαη κία επζεία γξακκή θη έρεη ηελ αθόινπζε εμίζσζε: 

 

( )
: ( ) P F

C F C

P

E r r
CAL E r r 




                                                                   (11) 

 

πνπ Ρ ην ραξηνθπιάθην πνπ ελέρεη θίλδπλν, F ην ραξηνθπιάθην ρσξίο 

θίλδπλν θαη C έλαο ζπλδπαζκόο ησλ ραξηνθπιαθίσλ P θαη F. 

 

 



Πανεπιςτήμιο Πατρών, Τμήμα  Οικονομικών Επιςτημών,                                                   
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

 

 
Διπλωματική Εργαςία                                                                                                                                  11 

2.1.2.7   Υαξηνθπιάθην ηεο αγνξάο 

 

Σν απνηειεζκαηηθό ζύλνξν είλαη κηα ζπιινγή από ραξηνθπιάθηα θαζέλα από 

ηα νπνία είλαη βέιηηζην γηα δεδνκέλν πνζό ηνπ θηλδύλνπ. Μία πνζόηεηα πνπ είλαη 

γλσζηή σο δείθηεο Sharpe (Sharpe ratio) απνηειεί έλα κέηξν ηνπ πνζνύ ηεο επηπιένλ 

απόδνζεο (πάλσ από ην επηηόθην ρσξίο θίλδπλν) πνπ έλα ραξηνθπιάθην παξέρεη ζε 

ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρεη. Σν ραξηνθπιάθην ζην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν κε 

ηνλ πςειόηεξν δείθηε Sharpe είλαη γλσζηό σο ην ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο. Δίλαη ην 

εθαπηόκελν ραξηνθπιάθην (tangency-portfolio) ζην παξαπάλσ δηάγξακκα. 

Σν ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο έρεη ηελ ηδηόηεηα όηη θάζε ζπλδπαζκόο απηνύ 

θαη ηνπ αμηνγξάθνπ κεδεληθνύ θηλδύλνπ ζα παξάγεη απόδνζε πάλσ από ην 

απνηειεζκαηηθό ζύλνξν, πξνζθέξνληαο κεγαιύηεξε απόδνζε γηα έλα δεδνκέλν πνζό 

θηλδύλνπ από όηη ζα πξόζθεξε έλα ραξηνθπιάθην κε αμηόγξαθα πνπ ελέρνπλ θίλδπλν. 

 

 

2.1.2.8   Γξακκή Κεθαιαηαγνξάο 

 

ηαλ ην ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο ζπλδπάδεηαη κε ην αμηόγξαθν κεδεληθνύ 

θηλδύλνπ ην απνηέιεζκα είλαη ε Γξακκή Κεθαιαηαγνξάο (Capital Market Line-

CML). ια ηα ζεκεία θαηά κήθνο ηεο CML έρνπλ θαιύηεξεο ζρέζεηο θηλδύλνπ-

απόδνζεο γηα θάζε ραξηνθπιάθην ζην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν. Ζ εηδηθή πεξίπησζε 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο κε κεδεληθή ζηάζκηζε κεηξεηώλ βξίζθεηαη αθξηβώο 

ζην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν. Πξνζζήθεο ζε κεηξεηά ή κόριεπζε κε αμηόγξαθα 

κεδεληθνύ θηλδύλνπ  ζε ζπλδπαζκό κε ην ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο βξίζθνληαη πάλσ 

ζηελ CML. ια απηά ηα ραξηνθπιάθηα αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ πςειόηεξν δπλαηό 

δείθηε Sharpe. Ζ CML απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα κε ηελ απόδνζε κξ 

ζηνλ άμνλα y θαη ηνλ θίλδπλν ζξ ζηνλ άμνλα x. 

Ζ CML είλαη ε βέιηηζηε CAL θαη ε εμίζσζε ηεο είλαη: 

 

( )
: ( ) M F

C F C

M

E r r
CML E r r 




                                                             (12) 
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2.1.2.9  Μόριεπζε ραξηνθπιαθίνπ 

 

Ο επελδπηήο πξνζζέηεη κόριεπζε ζην ραξηνθπιάθην κε δαλεηζκό ηνπ 

αθίλδπλνπ αμηνγξάθνπ. Ζ πξνζζήθε ηνπ αμηνγξάθνπ κεδεληθνύ θηλδύλνπ επηηξέπεη 

κηα ζέζε ζηελ πεξηνρή πάλσ από ην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν. Έηζη, κε ην ζπλδπαζκό 

ελόο αθίλδπλνπ αμηνγξάθνπ κε αμηόγξαθα πνπ ελέρνπλ θίλδπλν, είλαη δπλαηή ε 

θαηαζθεπή ραξηνθπιαθίσλ ησλ νπνίσλ νη ζρέζεηο θηλδύλνπ-απόδνζεο είλαη 

θαιύηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο γηα ραξηνθπιάθηα πνπ βξίζθνληαη ζην απνηειεζκαηηθό 

ζύλνξν, γηα δεδνκέλα επίπεδα απνδόζεσλ. 

 Έλαο επελδπηήο πνπ θαηέρεη έλα ραξηνθπιάθην κε αμηόγξαθα πνπ 

ελέρνπλ θίλδπλν, κε θαηνρή κεηξεηώλ έρεη ζεηηθή ζηάζκηζε κεδεληθνύ 

θηλδύλνπ (θαηέρεη έλα ακόριεπην ραξηνθπιάθην). Γεδνκέλνπ όηη ην 

απνηειεζκαηηθό ζύλνξν είλαη θνίιν, ν ζπλδπαζκόο απηόο ζα 

βξίζθεηαη πάλσ από ην απνηειεζκαηηθό ζύλνξν, πξνζθέξνληαο 

δειαδή πςειόηεξε απόδνζε γηα ηνλ ίδην θίλδπλν όπσο ην ζεκείν 

θάησ από απηό ζην ζύλνξν. 

 Ο επελδπηήο πνπ δαλείδεηαη ρξήκαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε δηθή 

ηνπ/ηεο αγνξά ησλ αμηνγξάθσλ πνπ ελέρνπλ θίλδπλν έρεη αξλεηηθέο 

ζηαζκίζεηο κεδεληθνύ θηλδύλνπ (πξόθεηηαη δειαδή γηα κνριεπκέλν 

ραξηνθπιάθην). Δδώ ε απόδνζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην 

ραξηνθπιάθην πνπ ελέρεη θίλδπλν. Απηόο ν ζπλδπαζκόο ζα πξνζθέξεη 

θαη πάιη θαιύηεξε απόδνζε από ηηο αληίζηνηρεο πάλσ ζην 

απνηειεζκαηηθό ζύλνξν. 

 

2.1.2.10   πζηεκαηηθόο θαη εηδηθόο θίλδπλνο ραξηνθπιαθίνπ 

 

Ο ζπλνιηθόο θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δύν 

κέξε, ηνλ εηδηθό θίλδπλν θαη ηνλ ζπζηεκαηηθό θίλδπλν.  

 Δηδηθόο θίλδπλνο (ή κε-ζπζηεκαηηθόο θίλδπλνο) είλαη ην κέξνο ηνπ 

θηλδύλνπ πνπ ελέρεη κία κεηνρή, άξα θαη ε εηαηξεία ηεο νπνίαο ε 

κεηνρή απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, θαη αλαθέξεηαη ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε κνξθή ηεο 
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δηνίθεζεο πνπ αζθείηαη, ε ηερλνγλσζία, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ν 

θιάδνο πνπ αλήθεη ε εηαηξεία, αθξαία θπζηθά θαηλόκελα θ.ιπ. 

 πζηεκαηηθόο θίλδπλνο (ή κε-δηαθνξνπνηήζηκνο θίλδπλνο ή θίλδπλνο 

ηεο αγνξάο) είλαη ην κέξνο ηνπ θηλδύλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζπλδηαθύκαλζε κεηαμύ ησλ κεηνρώλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην κέξνο απηνύ ηνπ θηλδύλνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ραξηνθπιαθίσλ γηαηί ζρεηίδεηαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαη καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, όπσο είλαη ν θίλδπλνο αγνξάο πνπ 

επεξεάδνπλ ηαπηόρξνλα όιεο ηηο κεηνρέο (θπζηθά κε δηαθνξεηηθό 

ηξόπν ε θαζεκία).   

Καζώο απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ κεηνρώλ ν εηδηθόο θίλδπλνο θάζε κεηνρήο 

εμαιείθεηαη (ιόγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο), σζηόζν ν ζπζηεκαηηθόο θίλδπλνο δελ 

εμαιείθεηαη. 

 

2.1.3   Η ζπκβνιή ηνπ Harry Markowitz ζηε δηαηύπωζε ηεο ζύγρξνλεο ζεωξίαο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ  

 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Harry Markowitz ζηε δηαηύπσζε 

ηεο ζύγρξνλεο ζεσξίαο ραξηνθπιαθίνπ, θαζώο ε εξγαζία ηνπ «Portfolio Selection» 

(1952) απνηέιεζε ην ζεκέιην ιίζν γηα ηε δηαηύπσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο. 

Ο Markowitz ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηνπ κειεηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

ραξηνθπιαθίνπ.  ύκθσλα κε ηνλ Markowitz, ε δηαδηθαζία επηινγήο ελόο 

ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν ζηάδηα: ην πξώην ζηάδην μεθηλά κε 

παξαηήξεζε θη εκπεηξία θαη ηειεηώλεη κε πεπνηζήζεηο γηα ηηο κειινληηθέο απνδόζεηο 

ησλ αμηνγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην, ελώ ην δεύηεξν ζηάδην 

μεθηλά κε ηηο πεπνηζήζεηο  γηα ηηο κειινληηθέο απνδόζεηο ησλ δηαζέζηκσλ αμηνγξάθσλ 

θαη ηειεηώλεη κε ηελ επηινγή ελόο ραξηνθπιαθίνπ. Ο Markowitz ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία εμεηάδεη ην δεύηεξν ζηάδην θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ελόο 

ραξηνθπιαθίνπ. 
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     Ο Markowitz  κειεηά ηξεηο θαλόλεο επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ θαη εμεηάδεη 

ην αλ ν θάζε θαλόλαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν σο ππόζεζε πξνο εμήγεζε, όζν 

θαη σο απόθζεγκα πνπ λα θαζνδεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επελδπηή. 

      Ο πξώηνο θαλόλαο επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ είλαη ν «θαλόλαο 

πξνζδνθώκελσλ ή αλακελόκελσλ απνδόζεσλ». ύκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν 

θαλόλα, ν επελδπηήο κεγηζηνπνηεί (ή ζα έπξεπε λα κεγηζηνπνηεί) ηελ πξνεμνθιεκέλε 

αμία ησλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ απνδόζεσλ. Καηά ηνλ Markowitz, ν θαλόλαο 

απηόο πξέπεη λα απνξξηθζεί ηόζν σο ππόζεζε όζν θαη σο απόθζεγκα, θαζόηη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζπλεπάγεηαη όηη ππάξρεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην 

πνπ είλαη πξνηηκεηέν από όια ηα κε-δηαθνξνπνηεκέλα ραξηνθπιάθηα. Απηό 

ζπκβαίλεη δηόηη ν ζπγθεθξηκέλνο θαλόλαο ζπλεπάγεηαη όηη ν επελδπηήο ηνπνζεηεί όια 

ηα θεθάιαηά ηνπ ζην αμηόγξαθν κε ηε κεγαιύηεξε πξνεμνθιεκέλε αμία, πνπ 

ζεκαίλεη όηη εάλ δύν ή πεξηζζόηεξα αμηόγξαθα έρνπλ ηελ ίδηα αμία, ηόηε νπνηνδήπνηε 

από απηά ή νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκόο απηώλ είλαη ηόζν θαιό όζν νπνηνδήπνηε 

άιιν. 

     ύκθσλα κε ην δεύηεξν θαλόλα επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ, ν επελδπηήο 

δηαθνξνπνηεί (ή ζα έπξεπε λα δηαθνξνπνηεί) ηα θεθάιαηά ηνπ αλάκεζα ζε όια εθείλα 

ηα αμηόγξαθα πνπ δίλνπλ κέγηζηε αλακελόκελε απόδνζε. Ο θαλόλαο απηόο 

ζπλεπάγεηαη ηόζν όηη ν επελδπηήο πξέπεη λα δηαθνξνπνηεί, όζν θαη όηη πξέπεη λα 

κεγηζηνπνηεί ηελ αλακελόκελε απόδνζε. Οπζηαζηηθά, κε απηόλ ηνλ θαλόλα γίλεηαη ε 

ππόζεζε όηη ππάξρεη έλα ραξηνθπιάθην πνπ δίλεη ηόζν κέγηζηε αλακελόκελε 

απόδνζε όζν θαη ειάρηζηε δηαθύκαλζε, θη επηδνθηκάδεηαη ην ραξηνθπιάθην απηό 

ζηνλ επελδπηή. Καηά ηνλ Markowitz, ν θαλόλαο απηόο δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηόο, 

δηόηη ην ραξηνθπιάθην κε ηε κέγηζηε αλακελόκελε απόδνζε δελ είλαη απαξαίηεηα 

απηό κε ηελ ειάρηζηε δηαθύκαλζε, θαζώο ππάξρεη κία αλαινγία ζηελ νπνία ν 

επελδπηήο κπνξεί λα θεξδίζεη αλακελόκελε απόδνζε «ιακβάλνληαο» δηαθύκαλζε, ή 

λα κεηώζεη ηε δηαθύκαλζε «αθήλνληαο» αλακελόκελε απόδνζε. 

     Ο ηξίηνο θαλόλαο επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ είλαη ν «θαλόλαο 

αλακελόκελσλ απνδόζεσλ-δηαθύκαλζεο ησλ απνδόζεσλ (θαλόλαο E-V)». ύκθσλα 

κε ην ζπγθεθξηκέλν θαλόλα, ν επελδπηήο ζέιεη ( ή ζα έπξεπε λα ζέιεη) λα επηιέμεη 

έλα από εθείλα ηα ραξηνθπιάθηα πνπ πξνθαινύλ ηνπο ζπλδπαζκνύο αλακελόκελεο 

απόδνζεο-δηαθύκαλζεο ηεο απόδνζεο κε ειάρηζηε δηαθύκαλζε γηα δνζέλ επίπεδν 

αλακελόκελεο απόδνζεο ή κεγαιύηεξν, θαη κέγηζηε αλακελόκελε απόδνζε γηα δνζέλ 
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επίπεδν δηαθύκαλζεο ή κηθξόηεξν (νη ζπλδπαζκνί απηνί νλνκάδνληαη 

απνηειεζκαηηθνί E,V ζπλδπαζκνί). 

 

     Ο Markowitz  ππνζηεξίδεη όηη ζην δεύηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν θαλόλαο αλακελόκελσλ 

απνδόζεσλ- δηαθύκαλζεο ησλ απνδόζεσλ, ηόζν σο ππόζεζε όζν θαη σο απόθζεγκα, 

γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 Ο θαλόλαο E-V ζπλεπάγεηαη δηαθνξνπνίεζε γηα έλα κεγάιν εύξνο 

ηηκώλ ηεο αλακελόκελεο ηηκήο ηεο απόδνζεο (κi) θαη ηεο 

ζπλδηαθύκαλζεο αλάκεζα ζηηο απνδόζεηο (ζij). Γηα έλα κεγάιν, 

ελδερνκέλσο αληηπξνζσπεπηηθό εύξνο ησλ κi, ζij , ν θαλόλαο E-V 

νδεγεί ζε απνηειεζκαηηθά ραξηνθπιάθηα, ζρεδόλ όια εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη δηαθνξνπνηεκέλα. 

 Δπηπιένλ, ν θαλόλαο E-V ζπλεπάγεηαη ην ζσζηό είδνο 

δηαθνξνπνίεζεο γηα ην ζσζηό ιόγν. Ζ θαηαιιειόηεηα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο δελ ζεσξείηαη από ηνπο επελδπηέο όηη εμαξηάηαη από 

ηνλ αξηζκό ησλ δηαθνξεηηθώλ αμηνγξάθσλ. ύκθσλα κε ηνλ θαλόλα 

απηόλ, ζηελ πξνζπάζεηα λα κεησζεί ε δηαθύκαλζε δελ είλαη αξθεηή ε 

επέλδπζε ζε πνιιά αμηόγξαθα, θαη επηπιένλ είλαη απαξαίηεην λα 

απνθεύγεηαη ε επέλδπζε ζε αμηόγξαθα κε πςειέο ζπλδηαθπκάλζεηο 

κεηαμύ ηνπο. 

 Ο θαλόλαο E-V είλαη πεξηζζόηεξν εύινγνο σο θαλόλαο γηα επελδπηηθή 

ζπκπεξηθνξά, όπσο απηή δηαρσξίδεηαη από ηελ θεξδνζθνπηθή 

ζπκπεξηθνξά. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη , εθόζνλ ζεσξήζνπκε όηη κία 

ζηηγκή ηεο θαηαλνκήο πηζαλόηεηαο ησλ απνδόζεσλ από ην 

ραξηνθπιάθην κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηάζε γηα ξηζθάξηζκα, ν 

επελδπηήο είλαη δπλαηόλ λα απνδερηεί νξηζκέλα δίθαηα ζηνηρήκαηα. 

Έηζη, ν θαλόλαο E-V ίζσο λα είλαη ινγηθόο σο κία ιεηηνπξγηθή 

ππόζεζε θη σο έλα ιεηηνπξγηθό απόθζεγκα γηα κία κεγάιε πνηθηιία 

επελδπηηθώλ νξγαληζκώλ πνπ ζεσξνύλ ηελ απόδνζε θαιό πξάγκα, ηνλ 

θίλδπλν θαθό πξάγκα θαη ην ξηζθάξηζκα όηη πξέπεη λα απνθεύγεηαη. 
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ύκθσλα κε ηνλ Markowitz, απηνπξνηείλνληαη δύν ρξήζεηο ηεο αξρήο E-V: 

 Ζ αξρή E-V κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεσξεηηθέο αλαιύζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί όηαλ δεηάκε λα κάζνπκε γηα 

ηηο δηάθνξεο επηδξάζεηο κίαο κεηαβνιήο ζηηο πεπνηζήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ γεληθά γηα κία επηρείξεζε, ή γηα ηηο επηδξάζεηο κίαο γεληθήο 

κεηαβνιήο ζηελ πξνηίκεζε, π.ρ., γηα αλακελόκελε απόδνζε θαηά ηεο 

πξνηίκεζεο γηα δηαθύκαλζε ηεο απόδνζεο. 

 Ζ αξρή E-V κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξαγκαηηθή 

επηινγή ραξηνθπιαθίσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα 

πξέπεη λα βξεζεί αξρηθά έλα δνθηκαζηηθό ζύλνιν ινγηθώλ κi θαη ζij 

θαη ην ζύλνιν απηό λα αλαζεσξεζεί εθόζνλ θάπνηεο παξάκεηξνη δελ 

έρνπλ ιεθζεί ππόςε. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο απηό ην 

αλαζεσξεκέλν ζύλνιν ησλ κi θαη ζij, ην ζύλνιν ησλ απνηειεζκαηηθώλ 

E,V  ζπλδπαζκώλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί, ν επελδπηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη ην ζπλδπαζκό πνπ πξνηηκά θαη ην ραξηνθπιάθην πνπ 

δεκηνύξγεζε απηόλ ην ζπλδπαζκό E,V κπνξεί λα βξεζεί. 

 

2.2   Σν Τπόδεηγκα Απνηίκεζεο Κεθαιαηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Σν Τπόδεηγκα Απνηίκεζεο Κεθαιαηαθώλ ηνηρείσλ (Capital Asset Pricing 

Model-CAPM) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη έλαλ ζεσξεηηθά θαηάιιειν 

απαηηνύκελν βαζκό απόδνζεο ελόο αμηνγξάθνπ, όηαλ απηό ην αμηόγξαθν πξέπεη λα 

πξνζηεζεί ζε έλα ήδε θαιά δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην, δνζέληνο ηνπ κε-

δηαθνξνπνηήζηκνπ θηλδύλνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αμηνγξάθνπ. Σν ππόδεηγκα ιακβάλεη 

ππόςε ηελ επαηζζεζία ηνπ αμηνγξάθνπ ζην κε-δηαθνξνπνηήζηκν θίλδπλν, ν νπνίνο 

ζπρλά πεξηγξάθεηαη από ηελ πνζόηεηα β ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό θιάδν, θαζώο θαη 

ηελ αλακελόκελε απόδνζε ηεο αγνξάο θαη ηελ αλακελόκελε απόδνζε ελόο 

ζεσξεηηθνύ αμηνγξάθνπ κεδεληθνύ θηλδύλνπ. 
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2.2.1   Τπνζέζεηο ηνπ Τπνδείγκαηνο Απνηίκεζεο Κεθαιαηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Οη ππνζέζεηο ηνπ CAPM είλαη νη εμήο: 

1. Οη επελδπηέο απνηηκνύλ ηα ραξηνθπιάθηα εθηηκώληαο ηηο 

αλακελόκελεο απνδόζεηο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ απηώλ ζε κνλαδηαία πεξίνδν επέλδπζεο, ε νπνία είλαη 

ε ίδηα γηα όινπο ηνπο επελδπηέο. Γειαδή, νη επελδπηηθέο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη ζηελ αξρή θαη κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ δελ γίλεηαη 

θακία κεηαβνιή. Φπζηθά, νη πεξίνδνη απηέο κπνξεί λα είλαη 

βξαρπρξόληεο, καθξνρξόληεο ή ελδηάκεζεο. 

2. Μεηαμύ δύν όκνησλ, θαηά η’ άιια, ραξηνθπιαθίσλ, νη επελδπηέο ζα 

επηιέμνπλ εθείλν κε ηελ κεγαιύηεξε αλακελόκελε απόδνζε. 

πγρξόλσο, κεηαμύ δύν όκνησλ ραξηνθπιαθίσλ ζα επηιέμνπλ εθείλν 

κε ηελ κηθξόηεξε ηππηθή απόθιηζε. 

3. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη άπεηξα δηαηξεηά. Γειαδή, θάζε 

επελδπηήο κπνξεί λα αγνξάζεη θαη λα πνπιήζεη νπνηαδήπνηε πνζόηεηα 

4. Τπάξρεη έλα επηηόθην ρσξίο θίλδπλν ζηελ αγνξά, ην νπνίν είλαη ίδην 

γηα όινπο ηνπο επελδπηέο θαη κε ην νπνίν θάζε επελδπηήο κπνξεί λα 

δαλείζεη θαη λα δαλεηζηεί ρξήκαηα. 

5. Γελ ππάξρεη θόζηνο ζπλαιιαγώλ θαη θνξνινγία θαη επηηξέπεηαη ε 

αλνηρηή πώιεζε (short selling) ησλ κεηνρώλ 

6. Ζ ξνή πιεξνθνξηώλ είλαη ειεύζεξε θαη γίλεηαη ζπγρξόλσο πξνο όινπο 

ηνπο επελδπηέο ρσξίο θόζηνο. 

7. Καλέλαο επελδπηήο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αγνξά πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε πνπ ζα ήζειε, αγνξάδνληαο ή πνπιώληαο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

8. Οη επελδπηέο είλαη νξζνινγηθνί θαη επηζπκνύλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλάξηεζεο ρξεζηκόηεηαο ηνπο. 

9. Οη επελδπηέο έρνπλ νκνγελείο πξνζδνθίεο (homogeneous 

expectations), δειαδή έρνπλ ηελ ίδηα αληίιεςε όζνλ αθνξά ηηο 

αλακελόκελεο απνδόζεηο, δηαθπκάλζεηο θαη ζπλδηαθπκάλζεηο ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 
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2.2.2   Ο ηύπνο ηνπ Τπνδείγκαηνο Απνηίκεζεο Κεθαιαηαθώλ ηνηρείωλ 

 

Σν CAPM είλαη έλα ππόδεηγκα ηηκνιόγεζεο γηα έλα κεκνλσκέλν αμηόγξαθν ή 

γηα έλα ραξηνθπιάθην αμηνγξάθσλ. Γηα ηα κεκνλσκέλα αμηόγξαθα, γίλεηαη ρξήζε ηεο 

γξακκήο αγνξάο αμηνγξάθσλ (Security Market Line-SML) θαζώο θαη ηεο ζρέζεο ηεο 

κε ηελ αλακελόκελε απόδνζε θαη ην ζπζηεκαηηθό θίλδπλν β (beta) γηα λα δεηρζεί πώο 

ε αγνξά πξέπεη λα ηηκνινγεί ηα κεκνλσκέλα αμηόγξαθα, ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία 

θηλδύλνπ ησλ αμηνγξάθσλ. 

 Ζ SML παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα ππνινγηζηεί ε αλαινγία ηεο αληακνηβήο 

ζηνλ θίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε αμηόγξαθν ζε ζρέζε κε ηελ αληακνηβή ζηνλ θίλδπλν 

γηα ην ζύλνιν ηεο αγνξάο. Ωο εθ ηνύηνπ, όηαλ ν αλακελόκελνο βαζκόο απόδνζεο γηα 

θάζε αμηόγξαθν είλαη απνπιεζσξηζκέλνο κε ην ζπληειεζηή β ηνπ αμηνγξάθνπ, ε 

αλαινγία ηεο αληακνηβήο ζηνλ θίλδπλν γηα θάζε αμηόγξαθν ζηελ αγνξά είλαη ίζε κε 

ηελ αλαινγία ηεο αληακνηβήο ζηνλ θίλδπλν γηα ηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθύπηεη ν ηύπνο: 

 

( )
( )

i f

m f

i

E R R
E R R




                                                                               (13) 

 

 

Ζ αλαινγία ηεο αληακνηβήο ζηνλ θίλδπλν γηα ηελ αγνξά είλαη νπζηαζηηθά ην 

αζθάιηζηξν θηλδύλνπ ηεο αγνξάο θαη κε αλαδηάηαμε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο κε 

επίιπζε σο πξνο E(Ri), ιακβάλεηαη ην CAPM: 

 

( ) ( ( ) )i f i m fE R R E R R                                                                    (14) 

 

πνπ: 

 E(Ri)  ε αλακελόκελε απόδνζε ηνπ θεθαιαηαθνύ αμηνγξάθνπ 

 

 Rf  ην επηηόθην ρσξίο θίλδπλν, όπσο νη ηόθνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηα 

θξαηηθά νκόινγα 
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 βi (ν ζπληειεζηήο β) είλαη ε επαηζζεζία ησλ αλακελόκελσλ 

απνδόζεσλ ηνπ αμηνγξάθνπ ζηηο αλακελόκελεο απνδόζεηο ηεο αγνξάο, 

ή επίζεο 

                                
( , )

( )

i m
i

m

Cov R R

Var R
                                                                       (15) 

  E(Rm) ε αλακελόκελε απόδνζε ηεο αγνξάο 

 

 E(Rm) – Rf ην αζθάιηζηξν ηεο αγνξάο ή ην αζθάιηζηξν θηλδύλνπ(ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ αλακελόκελν βαζκό απόδνζεο ηεο αγνξάο θαη 

ζην βαζκό απόδνζεο ρσξίο θίλδπλν) 

 

Αλαδηαηάζζνληαο ηνπο όξνπο από ηελ πιεπξά ηνπ αζθάιηζηξνπ θηλδύλνπ, πξνθύπηεη 

ν ηύπνο: 

         

               ( ) ( ( ) )i f i m fE R R E R R                                                                    (16) 

 

ν νπνίνο νξίδεη όηη ην κεκνλσκέλν αζθάιηζηξν θηλδύλνπ ηζνύηαη κε β θνξέο επί ην 

αζθάιηζηξν ηεο αγνξάο. 

 

 

2.2.3   Η γξακκή αγνξάο αμηνγξάθωλ 

 

     Ζ γξακκή αγνξάο αμηνγξάθσλ αλαπαξηζηά θαη’ νπζίαλ ηα απνηειέζκαηα 

από ηνλ ηύπν ηνπ CAPM. Ο άμνλαο x αλαπαξηζηά ηνλ θίλδπλν β θαη ν άμνλαο y 

αλαπαξηζηά ηελ αλακελόκελε απόδνζε. Σν αζθάιηζηξν θηλδύλνπ ηεο αγνξάο 

πξνζδηνξίδεηαη από ηελ θιίζε ηεο SML.  
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           Γηάγξακκα 3:  Ζ γξακκή αγνξάο αμηνγξάθσλ (SML) 

 

Ζ ζρέζε κεηαμύ ηνπ β θαη ηεο απαηηνύκελεο απόδνζεο απεηθνλίδεηαη ζηελ 

γξακκή αγνξάο αμηνγξάθσλ (SML), ε νπνία δείρλεη ηελ αλακελόκελε απόδνζε σο 

ζπλάξηεζε ηνπ β. Σν ζεκείν ηνκήο ηεο SML κε ηνλ άμνλα ηεο αλακελόκελεο 

απόδνζεο δείρλεη ην νλνκαζηηθό επηηόθην ρσξίο θίλδπλν γηα ηελ αγνξά, ελώ ε θιίζε 

είλαη (E(Rm − Rf)). 

Ζ SML κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αληηπξνζσπεύεη έλα ππόδεηγκα ηεο ηηκήο ησλ 

αμηνγξάθσλ κε έλα κόλν παξάγνληα, όπνπ ην β είλαη ε έθζεζε ζηηο κεηαβνιέο ζηελ 

αμία ηεο αγνξάο. Ζ εμίζσζε ηεο SML είλαη ε εμήο: 

: ( ) ( ( ) )i f i M fSML E R R E R R                                                     (17) 

Ζ SML είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αλ έλα αμηόγξαθν 

πνπ εμεηάδεηαη γηα πξνζζήθε ζε έλα ραξηνθπιάθην παξέρεη ινγηθή αλακελόκελε 

απόδνζε γηα ηνλ θίλδπλν. ην γξάθεκα SML απεηθνλίδνληαη κεκνλσκέλα αμηόγξαθα. 

Δάλ ε απαηηνύκελε απόδνζε ηνπ αμηνγξάθνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αλακελόκελε 

απόδνζε ηνπ, ην αμηόγξαθν είλαη ππνηηκεκέλν δεδνκέλνπ όηη ν επελδπηήο κπνξεί λα 

αλακέλεη κεγαιύηεξε απόδνζε γηα ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρεη. Δάλ ε απαηηνύκελε 

απόδνζε ηνπ αμηνγξάθνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αλακέλνκελε απόδνζε ηνπ,  ην 

αμηόγξαθν είλαη ππεξηηκεκέλν θαζώο ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα απνδερζεί κηθξόηεξε 

απόδνζε γηα ην πνζό ηνπ αλαιακβαλόκελνπ θηλδύλνπ. 



Πανεπιςτήμιο Πατρών, Τμήμα  Οικονομικών Επιςτημών,                                                   
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

 

 
Διπλωματική Εργαςία                                                                                                                                  21 

 

                

Γηάγξακκα 4: Πξνζδηνξηζκόο ππεξηηκεκέλσλ/ππνηηκεκέκσλ κεηνρώλ βάζεη ηεο SML 

 

2.2.4   Απνηίκεζε αμηνγξάθωλ 

 

Καζώο ν αλακελόκελνο/απαηηνύκελνο βαζκόο απόδνζεο, E(Ri), ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ην CΑPM, κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνλ εθηηκεκέλν βαζκό απόδνζεο 

ηνπ αμηνγξάθνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθό νξίδνληα γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε 

επέλδπζε απηή ζα ήηαλ θαιή. Γηα λα γίλεη απηή ε ζύγθξηζε ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλεμάξηεηε εθηίκεζε ησλ πξννπηηθώλ απόδνζεο γηα ην 

αμηόγξαθν κε βάζε ζεκειηώδεηο ή ηερληθέο κεζόδνπο αλάιπζεο. 

Θεσξεηηθά, επνκέλσο, έλα αμηόγξαθν έρεη απνηηκεζεί ζσζηά όηαλ ε 

εθηηκεκέλε ηηκή ηνπ  είλαη ε ίδηα κε ηνπο απαηηνύκελνπο βαζκνύο απόδνζεο 

ππνινγηζκέλνπο κε βάζε ην CAPM. Δάλ ε ηηκή εθηίκεζεο είλαη πςειόηεξε από ηελ 

απνηίκεζε CAPM, ηόηε ην αμηόγξαθν είλαη ππνηηκεκέλν, ελώ όηαλ ε εθηηκώκελε 

ηηκή είλαη ρακειόηεξε από ηελ απνηίκεζε CAPM ηόηε ην αμηόγξαθν είλαη 

ππεξηηκεκέλν. 

 

2.2.5   Η απαηηνύκελε απόδνζε γηα ζπγθεθξηκέλν αμηόγξαθν 

 

Σν CAPM επηζηξέθεη ηελ απαηηνύκελε απόδνζε ηνπ θαηάιιεινπ αμηνγξάθνπ 

ή ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην, δειαδή ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν νη κειινληηθέο 
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ηακεηαθέο ξνέο πνπ παξάγνληαη από ην αμηόγξαθν πξέπεη λα πξνεμνθινύληαη 

δνζείζεο ηεο ζρεηηθήο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ αμηνγξάθνπ. Οη ζπληειεζηέο β πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή 1 εθθξάδνπλ επηθηλδπλόηεηα πςειόηεξε από ηνλ κέζν όξν, Οη 

ζπληειεζηέο β κε ηηκή θάησ από ην 1 δείρλνπλ επηθηλδπλόηεηα ρακειόηεξε από ην 

κέζν όξν. Έηζη κία κεηνρή πνπ ελέρεη πεξηζζόηεξν θίλδπλν ζα έρεη έλαλ πςειόηεξν 

ζπληειεζηή β θαη ζα πξνεμνθιείηαη κε πςειόηεξν ξπζκό. Ληγόηεξν επαίζζεηεο 

κεηνρέο ζα έρνπλ ρακειόηεξνπο ζπληειεζηέο β θαη ζα πξνεμνθινύληαη κε 

ρακειόηεξν ξπζκό. Γεδνκέλεο ηεο θνίιεο ζπλάξηεζεο ηεο ρξεζηκόηεηαο, ην CAPM 

είλαη ζπλεπέο κε ηελ παξαδνρή όηη νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα απαηηνύλ πςειόηεξε 

απόδνζε γηα λα θαηέρνπλ έλα επηθίλδπλν αμηόγξαθν. 

Καζώο ν ζπληειεζηήο β αληαλαθιά ηελ επαηζζεζία ζπγθεθξηκέλνπ 

αμηνγξάθνπ ζηνλ κε-δηαθνξνπνηήζηκν θίλδπλν(δειαδή ζηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο), ε 

αγνξά ζην ζύλνιό ηεο, εμ νξηζκνύ, έρεη ζπληειεζηή ίζν κε 1. πλεπώο, έλαο 

επελδπηήο ζε έλα κεγάιν, δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην (όπσο έλα ακνηβαίν 

θεθάιαην) αλακέλεη απνδόζεηο ζύκθσλα κε ηηο απνδόζεηο ηεο αγνξάο.  

 

2.2.6   Η ζπλεηζθνξά ηνπ William Sharpe ζηε δηακόξθωζε ηνπ Τπνδείγκαηνο 

Απνηίκεζεο Κεθαιαηαθώλ ηνηρείωλ 

 

       Καζνξηζηηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ William Sharpe ζηε δηακόξθσζε 

ηνπ Τπνδείγκαηνο Απνηίκεζεο Κεθαιαηαθώλ ηνηρείσλ, κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ 

«Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk» ην 

1964. 

       ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηνπ ν Sharpe  δηαηππώλεη κηα ζεσξία 

ηζνξξνπίαο ησλ ηηκώλ ησλ αμηνγξάθσλ ζηελ αγνξά ππό ζπλζήθεο θηλδύλνπ θαη, 

επηπιένλ, κειεηά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηηκή ησλ κεκνλσκέλσλ αμηνγξάθσλ θαη 

ζηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο θηλδύλνπ, παξέρνληαο κε ηνλ ηξόπν 

απηόλ έλα ππόδεηγκα θαζνξηζκνύ ησλ ηηκώλ θεθαιαηαθώλ αμηνγξάθσλ. 

Ο Sharpe πξνζδηνξίδεη αξρηθά ηε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο ηνπ επελδπηή θαη 

εθθξάδεη σο εμήο ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ επελδπηή. 

                                             ( , )R RU g E                                                             (18) 

Γειαδή, ζύκθσλα κε ηνλ Sharpe, ε ρξεζηκόηεηα ηνπ επελδπηή είλαη 

εθθξαζκέλε ζε όξνπο ηνπ βαζκνύ απόδνζεο ηεο επέλδπζήο ηνπ, R. 
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Έπεηηα, ν Sharpe πξνζδηνξίδεη ηε κνξθή ηεο θακπύιεο επελδπηηθήο επθαηξίαο. 

Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί δύν επελδπηηθά ζρέδηα Α θαη Β, πνπ ην θαζέλα πεξηιακβάλεη 

έλα ή πεξηζζόηεξα αμηόγξαθα. Δάλ ην ηκήκα α ηνπ πινύηνπ ηνπ επελδπηή 

ηνπνζεηείηαη ζην ζρέδην Α θαη ην ππόινηπν ηκήκα (1-α) ηνπνζεηείηαη ζην ζρέδην Β, ν 

αλακελόκελεο βαζκόο απόδνζεο ηνπ ζπλδπαζκνύ ζα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο 

αλακελόκελεο απνδόζεηο ησλ δύν ζρεδίσλ: 

                             (1 )Rc Ra RbE aE E                                                           (19) 

Ζ πξνβιεθζείζα ηππηθή απόθιηζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπλδπαζκνύ είλαη: 

2 2 2 2(1 ) 2 (1 )Rc Ra Rb ab Ra Rba r                                                                       (20) 

Ζ ζρέζε απηή πεξηιακβάλεη ην rab, ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνπο 

πξνβιεθζέληεο βαζκνύο απόδνζεο ησλ δύν επελδπηηθώλ ζρεδίσλ. 

Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηηο πηζαλέο ηηκέο ησλ ERc  θαη ζRc απνθηήζηκεο κε 

δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο ησλ Α θαη Β θάησ από δύν δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο γηα 

ηελ ηηκή ηνπ rab (γηα rab=1 ε γξαθηθή παξάζηαζε είλαη επζεία γξακκή, ελώ γηα rab=0 ε 

γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ε θακπύιε ΑΕΒ): 
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Γηάγξακκα 5: Γηάγξακκα αλακελόκελνπ βαζκνύ απόδνζεο – ηππηθήο απνθιίζεηο ηεο 

απόδνζεο βάζεη ηεο ηηκήο ηνπ rab.  

 

ηε ζπλέρεηα, ν Sharpe εηζάγεη ζηελ αλάιπζε ηνπ ηα αμηόγξαθα ρσξίο 

θίλδπλν θαη αλαθέξεηαη ζην θαζαξό επηηόθην (πνπ ηζνύηαη κε ηνλ αλακελόκελν 

βαζκό απόδνζεο ηνπ αθίλδπλνπ αμηνγξάθνπ), νινθιεξώλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηόλ 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνδείγκαηνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηνκηθνύ επελδπηή ππό 

ζπλζήθεο θηλδύλνπ. 

Ο ζπγγξαθέαο ηνπ paper ζπλερίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ κειεηώληαο ηηο ζπλζήθεο 

ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη νη ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο ηνπ επελδπηή δνζέληνο θάπνηνπ ζπλόινπ ηηκώλ θεθαιαηαθώλ αμηνγξάθσλ: 
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Γηάγξακκα 6: Κακπύιεο αδηαθνξίαο ηνπ επελδπηή.  

ηελ πεξίπησζε απηήλ, έλαο επελδπηήο κε ηηο πξνηηκήζεηο πνπ δείρλνληαη από 

ηηο θακπύιεο αδηαθνξίαο Α1 έσο Α4 ζα αλαδεηνύζε λα δαλείζεη νξηζκέλα από ηα 

θεθάιαηα ηνπ ζην θαζαξό επηηόθην θαη λα επελδύζεη ην ππόινηπν ζην ζπλδπαζκό ησλ 

αμηνγξάθσλ πνπ απεηθνλίδεηαη από ην ζεκείν θ, θαζώο απηό ζα ηνπ έδηλε ηελ 

πξνηηκεηέα ζπλνιηθή ζέζε Α*. Έλαο επελδπηήο κε πξνηηκήζεηο πνπ δείρλνληαη κε ηηο 

θακπύιεο Β1 έσο Β4 ζα αλαδεηνύζε λα επελδύζεη όια ηνπ ηα θεθάιαηα ζην 

ζπλδπαζκό θ, ελώ έλαο επελδπηήο κε θακπύιεο αδηαθνξίαο C1 έσο C4 ζα επέλδπε 

όια ηνπ ηα θεθάιαηα ζπλ επηπξόζζεηα (δαλεηζκέλα) θεθάιαηα ζην ζπλδπαζκό θ 

ώζηε λα θηάζεη ζηελ πξνηηκεκέλε ζέζε ηνπ (C*). ε νπνηνδήπνηε γεγνλόο όινη ζα 

πξνζπαζνύζαλ λα αγνξάζνπλ κόλν εθείλα ηα επηθίλδπλα αμηόγξαθα πνπ εηζέξρνληαη 

ζην ζπλδπαζκό θ. 

Οη πξνζπάζεηεο από ηνπο επελδπηέο λα αγνξάζνπλ ηα αμηόγξαθα ζην 

ζπλδπαζκό θ θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο 

ζην ζπλδπαζκό θ ζα νδεγνύζε ζε κία επαλεμέηαζε ησλ ηηκώλ. Οη ηηκέο ησλ 
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θεθαιαίσλ ζην θ ζα απμεζνύλ θαη, θαζώο ε αλακελόκελε απόδνζε ελόο αμηνγξάθνπ 

ζρεηίδεη ην κειινληηθό εηζόδεκα κε ηελ παξνύζα ηηκή, νη αλακελόκελεο απνδόζεηο 

ηνπο ζα κεησζνύλ. Απηό ζα κεηώζεη ηελ ειθπζηηθόηεηα ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηέηνηα αμηόγξαθα. Έηζη ην ζεκείν θ ζα κεηαθηλεζεί ζηα αξηζηεξά ηεο 

αξρηθήο ηνπ ζέζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ηηκέο ησλ αμηνγξάθσλ εθηόο ηνπ θ ζα 

κεησζνύλ, πξνθαιώληαο κία αύμεζε ζηηο αλακελόκελεο απνδόζεηο ηνπο θαη κία 

θίλεζε πξνο ηα δεμηά ησλ ζεκείσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ ηα 

πεξηιακβάλνπλ. Σέηνηεο κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ζα νδεγήζνπλ ζε κηα επαλεμέηαζε ησλ 

ελεξγεηώλ ηνπ επελδπηή: θάπνηνο λένο ζπλδπαζκόο ή ζπλδπαζκνί ζα γίλνπλ 

ειθπζηηθνί, νδεγώληαο ζε δηαθνξεηηθέο δεηήζεηο θη έηζη ζε πεξαηηέξσ επαλεμεηάζεηο 

ησλ ηηκώλ. Καζώο ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη, ε θακπύιε επελδπηηθήο επθαηξίαο ζα 

ηείλεη λα γίλεη πεξηζζόηεξν γξακκηθή, κε ζεκεία όπσο ην θ λα κεηαθηλνύληαη πξνο ηα 

αξηζηεξά θαη θαλνληθά αλαπνηειεζκαηηθά ζεκεία (όπσο ην F θαη ην G) λα 

κεηαθηλνύληαη πξνο ηα δεμηά. 

Οη ηηκέο ησλ θεθαιαηαθώλ αμηνγξάθσλ πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα 

κεηαβάιινληαη έσο όηνπ λα παξζεί έλα ζύλνιν ηηκώλ γηα ην νπνίν θάζε αμηόγξαθν 

εηζέξρεηαη ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ ζπλδπαζκό πνπ βξίζθεηαη ζηε γξακκή 

θεθαιαηαγνξάο. Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη κηα ηέηνηα ζπλζήθε ηζνξξνπίαο:  
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Γηάγξακκα 7: πλζήθε Ηζνξξνπίαο  

 

Ο Sharpe, ινηπόλ, έρεη επηρεηξεκαηνινγήζεη όηη  ζηελ ηζνξξνπία ππάξρεη κία 

απιή γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλακελόκελε απόδνζε θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε 

ηεο απόδνζεο γηα απνηειεζκαηηθνύο ζπλδπαζκνύο αμηνγξάθσλ πνπ ελέρνπλ θίλδπλν. 

ηε ζπλέρεηα, ν Sharpe κειεηά ην είδνο απηήο ηεο ζρέζεο γηα κεκνλσκέλα 

αμηόγξαθα. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε ηππηθή ζρέζε αλάκεζα ζε έλα 

κεκνλσκέλν αμηόγξαθν (ζεκείν i) θαη ζε έλαλ απνηειεζκαηηθό ζπλδπαζκό 

αμηνγξάθσλ (ζεκείν g) ηνπ νπνίνπ ην κεκνλνκέλν αμηόγξαθν είλαη κέξνο. 
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Γηάγξακκα 8: ρέζε κεκνλσκέλνπ αμηνγξάθνπ θαη απνηειεζκαηηθνύ ζπλδπαζκνύ 

αμηνγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην κεκνλσκέλν αμηόγξαθν. 

 

Ζ θακπύιε igg’ δείρλεη όιεο ηηο ηηκέο ΔR, ζR πνπ κπνξνύλ λα παξζνύλ κε 

εθηθηνύο ζπλδπαζκνύο ηνπ κεκνλσκέλνπ αμηνγξάθνπ i θαη ηνπ ζπλδπαζκνύ g. 

ηε ζπλέρεηα, ν Sharpe ρξεζηκνπνηεί αλάιπζε παιηλδξόκεζεο γηα λα εμεηάζεη 

ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ απόδνζε ηνπ αμηνγξάθνπ i θαη ζηελ απόδνζε ηνπ 

ζπλδπαζκνύ g, ππνζέηνληαο όηη έρεη δνζεί έλαο αξηζκόο από παξαηεξήζεηο ηεο 

απόδνζεο ησλ δύν επελδύζεσλ. 
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Γηάγξακκα 9: Γηάγξακκα απόδνζεο ηνπ κεκνλσκέλνπ αμηόγξαθνπ θαη ηνπ 

ζπλδπαζκνύ αμηνγξάθσλ.  

 

Ζ δηαζπνξά ησλ Ri  παξαηεξήζεσλ γύξσ από ην κέζν ηνπο (πνπ πξνζεγγίδεη 

ην ΔRi) είλαη απόδεημε ηνπ ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ ηνπ αμηνγξάθνπ, ζRi.  Ωζηόζν, κέξνο 

ηεο δηαζπνξάο νθείιεηαη ζε κία βαζύηεξε ζρέζε κε ηελ απόδνζε ζην ζπλδπαζκό g, 

πνπ απεηθνλίδεηαη από ην Βig. Σν ζπζηαηηθό απηό ηνπ θηλδύλνπ νξίδεηαη σο 

ζπζηεκαηηθόο θίλδπλνο. Σν ππόινηπν κέξνο ηνπ θηλδύλνπ απνηειεί ην κε-

ζπζηεκαηηθό θίλδπλν. 

ύκθσλα κε ηνλ Sharpe, ε ζρέζε αλάκεζα ζην Βig  θαη ηελ αλακελόκελε 

απόδνζε ζα πξέπεη λα είλαη γξακκηθή, θαζώο ην Βig δειώλεη ην κέγεζνο ηνπ 

ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ. Ζ γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θίλδπλν ελόο αμηνγξάθνπ 

θαη ηελ αλακελόκελε απόδνζή ηνπ δελ ηζρύεη κόλν γηα ηα αμηόγξαθα πνπ εηζέξρνληαη 

ζε θάπνηνλ απνηειεζκαηηθό ζπλδπαζκό. Μπνξεί λα επηιεγεί απζαίξεηα νπνηνζδήπνηε 

από ηνπο απνηειεζκαηηθνύο ζπλδπαζκνύο θη έπεηηα λα κεηξεζεί ε πξνβιεθζείζα 

απόθξηζε ηνπ βαζκνύ απόδνζεο θάζε αμηνγξάθνπ ζε απηόλ ην ζπλδπαζκό πνπ 

επηιέρζεθε. Με ηνλ ηξόπν απηόλ, ν Sharpe απνδεηθλύεη όηη ζηελ ηζνξξνπία ε ζρέζε 
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αλάκεζα ζηελ αλακελόκελε απόδνζε θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε ηεο απόδνζεο γηα 

κεκνλσκέλα αμηόγξαθα, είλαη γξακκηθή. 

 

 

2.3   Σν Θεώξεκα Γηαρωξηζκνύ θαη ε κειέηε ηνπ John Lintner 

 

2.3.1   Γηαηύπωζε ηνπ Θεωξήκαηνο Γηαρωξηζκνύ 

 

ύκθσλα κε ην Θεώξεκα ηνπ Γηαρσξηζκνύ ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 

βέιηηζηνπ ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν βήκαηα: 

ην πξώην βήκα ν επελδπηήο επηιέγεη έλα ραξηνθπιάθην πνπ απνηειείηαη 

κόλν από κεηνρέο θαη είλαη ην Υαξηνθπιάθην ηεο Αγνξάο. 

ην δεύηεξν βήκα ν επελδπηήο ζπλζέηεη έλα ραξηνθπιάθην πνπ απνηειείηαη 

από ην Υαξηνθπιάθην ηεο Αγνξάο θαη από ην αθίλδπλν αμηόγξαθν rf. ηελ επηινγή 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απηνύ ππεηζέξρεηαη ε ππνθεηκεληθή άπνςε ησλ επελδπηώλ 

αλαθνξηθά κε ηε βέιηηζηε, ζε όξνπο αλακελόκελεο ρξεζηκόηεηαο, ζρέζε απόδνζεο 

θαη θηλδύλνπ. 

 

2.3.2   Η ζπκβνιή ηνπ John Lintner ζηε δηαηύπωζε ηνπ Θεωξήκαηνο 

Γηαρωξηζκνύ 

 

Ο John Lintner ζηελ εξγαζία ηνπ «The valuation of risk assets and the 

selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets» (1965) κειεηά 

ηηο επηδξάζεηο ηνπ θηλδύλνπ θαη ηεο αβεβαηόηεηαο ζηηο ηηκέο ησλ αμηνγξάθσλ θαη 

ζηνπο θαλόλεο νξζνινγηθώλ απνθάζεσλ γηα άηνκα θαη νξγαληζκνύο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηινγή ραξηνθπιαθίσλ αμηνγξάθσλ κε ζθνπό λα δηεπξύλεη 

ηηο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηνπ ν Lintner κειεηά ηελ επηινγή ραξηνθπιαθίνπ 

γηα έλαλ κεκνλσκέλν επελδπηή. Ζ κειέηε ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα βαζίδεηαη 

ζην Θεώξεκα Γηαρσξηζκνύ. 

ύκθσλα κε ην Θεώξεκα Γηαρσξηζκνύ, ε βέιηηζηε ζύλζεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ κεηνρώλ (δειαδή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ πεξηιακβάλεη αμηόγξαθα 

πνπ ελέρνπλ θίλδπλν) είλαη αλεμάξηεηε από ηελ αλαινγία ηεο αθαζάξηζηεο 
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επέλδπζεο ζε κεηνρέο πξνο ηε ζπλνιηθή θαζαξή επέλδπζε (δειαδή ηελ επέλδπζε ζε 

κεηνρέο θαη ζε αθίλδπλα αμηόγξαθα, κείνλ ην δαλεηζκό). 

Ο Lintner πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ην βέιηηζην ραξηνθπιάθην κεηνρώλ, 

ππνζέηεη όηη ππάξρνπλ m δηαθνξεηηθέο κεηνρέο ζηελ αγνξά (i=1, 2, …, m) θαη νξίδεη 

ηα εμήο κεγέζε:  

hi: είλαη ε αλαινγία ηεο αθαζάξηζηεο επέλδπζεο ζηελ κεηνρή i (δειαδή ηεο 

ηηκήο αγνξάο ηεο πνζόηεηαο πνπ αγνξάδεηαη ή πσιείηαη) πξνο ηελ αθαζάξηζηε 

επέλδπζε ζε όιεο ηηο κεηνρέο (όηαλ hi>0 γίλεηαη αγνξά, ελώ όηαλ hi<0 γίλεηαη short-

sale). 

ir : είλαη ε απόδνζε αλά δνιάξην πνπ επελδύεηαη ζε κία αγνξά ηεο κεηνρήο i. 

r : είλαη ε απόδνζε αλά δνιάξην πνπ επελδύεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ραξηνθπιάθην κεηνρώλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην hi επελδύεηαη ζε κία αγνξά (δειαδή hi>0), ε απόδνζε 

ηεο επέλδπζεο ζα ηζνύηαη κε: 

~ ~
* *( ) | |i i i i ih r h r r h r                                                                               (21) 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην hi επελδύεηαη ζε κία short-sale (δειαδή hi<0), ε 

απόδνζε ηεο επέλδπζεο ζα είλαη: 

~ ~
* * *| | (2 ) ( ) | |i i i i ih r r h r r h r                                                                  (22) 

πνπ 
~

*(2 )ir r  είλαη ε απόδνζε ηνπ short-seller αλά δνιάξην ηεο 

αθαζάξηζηεο επέλδπζεο ηνπ. 

Σα δεμηά κέιε ησλ δύν παξαπάλσ εμηζώζεσλ είλαη ίδηα, νπόηε ε ζπλνιηθή 

απόδνζε αλά δνιάξην πνπ επελδύεηαη ζε νπνηνδήπνηε ραξηνθπιάθην κεηνρώλ 

ηζνύηαη κε:  

~ ~
* *[ ( ) | | ]i i i ir h r r h r             

~
* *( )i i ir h r r                                                                                        (23) 

Καζώο 1ii
h   ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ hi. 

Δπνκέλσο, ε αλακελόκελε απόδνζε θαη ε δηαθύκαλζε ηεο αλακελόκελεο 

απόδνζεο ζε νπνηνδήπνηε ραξηνθπιάθην κεηνρώλ είλαη: 
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~ ~ ~

* * *( ) ii i i i ir r h r r r h x       

ij i j ij i jij ij
r h h r h h x
  

                                                                         (24) 

πνπ ην  rij αλαπαξηζηά ηελ δηαθύκαλζε 2

rij  όηαλ i=j θαη ηηο ζπλδηαθπκάλζεηο 

όηαλ i j.  

 

Σν 
ix νξίδεηαη σο εμήο:  

                
~ ~

*
iix r r                                                                                    (25) 

Ζ πνζόηεηα ζ θαζνξίδεηαη από ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ  r  θαη ηνπ ζr θαη νξίδεηαη 

σο εμήο:  

_
*( ) / rr r                                                                                              (26) 

Με ηηο θαηάιιειεο αληηθαηαζηάζεηο ε πνζόηεηα ζ κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο: 

~~ ~
*

1/2 1/2 1/2( ) ( ) ( )

ii i

ijij i j

h xr r x

r x h h x
  




  



                                                        (27) 

 

ύκθσλα κε ηνλ Lintner, ην βέιηηζην ραξηνθπιάθην κεηνρώλ είλαη απηό πνπ 

κεγηζηνπνηεί ην ζ, όπσο απηό νξίδεηαη ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΒΔΛΣΙΣΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 

(ΔΠΙΚΟΠΗΗ) 

 

3.1   Δηζαγωγή 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο κειέηεο. ηηο πεξηζζόηεξεο κειέηεο ην βέιηηζην κέγεζνο 

ραξηνθπιαθίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ύςνο ησλ 10 κεηνρώλ. Ωζηόζν, ζε άιιεο κειέηεο, 

όπσο ζηε κειέηε ηνπ Meir Statman, πξνζδηνξίδεηαη έλα αξθεηά πςειόηεξν κέγεζνο 

σο ην βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ. 

ην Κεθάιαην απηό παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά 4 κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ. 

 

 

3.2   Η κειέηε ηωλ John Evans θαη Stephen Archer 

 

Οη John Evans θαη Stephen Archer  ζηε κειέηε ηνπο «Diversification and the 

reduction of dispersion: An empirical analysis» (1968 )  κειεηνύλ ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζην βαζκό ηεο δηαθνξνπνίεζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ζηε κείσζε ζηε δηαθύκαλζε 

(θίλδπλν) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδόζεηο ραξηνθπιαθίνπ. πγθεθξηκέλα, νη 

ζπγγξαθείο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ paper εμεηάδνπλ ην βαζκό ζηνλ νπνίν ε δηαθύκαλζε 

ησλ απνδόζεσλ γηα ηπραία επηιεγκέλα ραξηνθπιάθηα κεηώλεηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ αμηνγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην. 

ύκθσλα κε ηνπο Evans θαη Archer, ν ζθνπόο ηνπ επελδπηή είλαη λα επηιέμεη 

έλα ραξηνθπιάθην αλάκεζα από n αμηόγξαθα, ηέηνην ώζηε, αλεμάξηεηα από ην ζρήκα 

ηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν θαη ηελ απόδνζε, λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ  αλακελόκελε απόδνζε γηα έλα δνζέλ επίπεδν θηλδύλνπ, ή, 

αληίζηξνθα, λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν γηα κία δνζείζα αλακελόκελε απόδνζε. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζθνπό απηόλ, ν επελδπηήο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε έλα 

κνληέιν αλάιπζεο ραξηνθπιαθίνπ γηα λα ηνπ παξέρεη έλα ζύλνιν απνηειεζκαηηθώλ 
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ραξηνθπιαθίσλ. Αλαθνξηθά κε ην κνληέιν αλάιπζεο ραξηνθπιαθίνπ πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, νη Evans θαη Archer ππνζηεξίδνπλ όηη, εθόζνλ ηα θόζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απόθηεζε ελόο ραξηνθπιαθίνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

αμηνγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ επελδπηή (θαη δελ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ηνπ θάζε αμηνγξάθνπ πνπ θαηέρεη ν επελδπηήο ), πέξα από ηα 

ζπλήζε κνληέια αλάιπζεο ραξηνθπιαθίνπ, απαηηείηαη επηπιένλ ε παξνπζίαζε από 

ηνλ επελδπηή κίαο νξηαθήο αλάιπζεο ζε ζρέζε κε ηα θόζηε πνπ ζπλάπηνληαη θαη ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη από πξνζαπμεηηθέο απμήζεηο ζηνλ αξηζκό ησλ αμηνγξάθσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην. Ζ νξηαθή αλάιπζε είλαη αλαγθαία θαζώο, 

αθελόο, ε αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ απηή θαζεαπηή δελ μερσξίδεη αλάκεζα ζε δύν 

ραξηνθπιάθηα παλνκνηόηππα από όιεο ηηο απόςεηο εθηόο από ηνλ αξηζκό ησλ 

αμηνγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην, θαη αθεηέξνπ, θαζώο ε 

αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ επηιέγεη αλάκεζα ζε δύν ραξηνθπιάθηα κε αθξηβώο ηελ ίδηα 

αλακελόκελε απόδνζε, εθείλν πνπ έρεη ηελ ειάρηζηε δηαθύκαλζε ηεο απόδνζεο, 

άζρεηα κε ην πόζν κηθξή είλαη ε δηαθνξά ζηε δηαθύκαλζε κεηαμύ ηνπο. 

 

Ζ κεζνδνινγία ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ paper είλαη ε εμήο: 

Δπηιέρζεθαλ 40 ραξηνθπιάθηα κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: Έλα αμηόγξαθν 

επηιέρζεθε ηπραία αλάκεζα από ηα 470 δηαζέζηκα αμηόγξαθα, θαη ε κέζε απόδνζή 

ηνπ θαη ε ηππηθή απόθιηζή  ηνπ θαηαγξάθεθαλ. Έπεηηα, δύν αμηόγξαθα επηιέρζεθαλ 

ηπραία από ηα 470 θαη 469 δηαζέζηκα αληίζηνηρα, θαη ππνινγίζηεθαλ ε κέζε απόδνζε 

θαη ε ηππηθή απόθιηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ πξνέθπςε. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε 

γηα 3,4,…,40 αμηόγξαθα κε ηε κέζε απόδνζε θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε 

ραξηνθπιαθίνπ ππνινγηζκέλεο γηα θάζε απνξξένλ ραξηνθπιάθην. πλεπώο, ε 

εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο παξήγαγε 40 ραξηνθπιάθηα θπκαηλόκελα ζε κέγεζνο 

από 1 έσο 40 αμηόγξαθα. πλνιηθά, ππήξραλ 60 ηέηνηεο εθηειέζεηο, θαηαιήγνληαο ζε 

2400 ραξηνθπιάθηα (40x60). ηε ζπλέρεηα, ηα ραξηνθπιάθηα εμεηάζηεθαλ 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε δηαθνξνπνίεζεο- κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ. Από ηελ αλάιπζε 

πνπ αθνινπζήζεθε πξνέθπςε όηη, θαζώο ε δηαθνξνπνίεζε απμάλεηαη, ε κέζε ηππηθή 

απόθιηζε κεηώλεηαη αζπκπησηηθά έσο έλα επίπεδν πνπ αληηπξνζσπεύεη ηνλ 

ζπζηεκαηηθό θίλδπλν. 
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Γηάγξακκα 10: Γηάγξακκα ηππηθήο απόθιηζεο – κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ. 

 

πσο είλαη εκθαλέο από ην παξαπάλσ δηάγξακκα, κεγάιν κέξνο από ηε κε-

ζπζηεκαηηθή δηαθύκαλζε ειαρηζηνπνηείηαη από ην ρξόλν πνπ ην όγδνν αμηόγξαθν 

πξνζηίζεηαη ζην ραξηνθπιάθην. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηνπο Evans θαη Archer, ην 

βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ είλαη ζηα 8 κε 10 αμηόγξαθα. 

Οη Evans θαη Archer ζπκπεξαίλνπλ, ινηπόλ, όηη ππάξρεη κία ζρεηηθά ζηαζεξή 

θαη πξνβιέςηκε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκό ησλ αμηνγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ραξηνθπιάθην θαη ζην επίπεδν ηεο δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Δπηπιένλ, ε 

ζρέζε απηή δείρλεη λα παίξλεη ηε κνξθή κηαο απόηνκα κεηνύκελεο αζπκπησηηθήο 

ζπλάξηεζεο, κε ηελ αζύκπησην λα πξνζεγγίδεη ην επίπεδν ηεο ζπζηεκαηηθήο 

δηαθύκαλζεο ζηελ αγνξά. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ Evans θαη Archer 

εγείξνπλ ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηθαηνιόγεζε ησλ απμαλόκελσλ 

κεγεζώλ ραξηνθπιαθίνπ πέξα από 10 ή πεξίπνπ 10 αμηόγξαθα (θαζώο ην βέιηηζην 

κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηα 8 κε 10 αμηόγξαθα). Σέινο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο δείρλνπλ ηελ αλάγθε νη αλαιπηέο θαη νη 

ηδηώηεο επελδπηέο λα πεξηιακβάλνπλ θάπνηα κνξθή νξηαθήο αλάιπζεο ζηα κνληέια 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ επηινγή ραξηνθπιαθίνπ. 
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3.3   Η κειέηε ηωλ Lokanandha Reddy Irala θαη  Prakash Patil 

 

Οη Lokanandha Reddy Irala θαη Prakash Patil ζηε κειέηε ηνπο «Portfolio size 

and diversification» πξνζδηνξίδνπλ ην βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ ζηηο ύςνο 

ησλ 10 κε 15 κεηνρώλ. 

πγθεθξηκέλα, νη  Lokanandha Reddy Irala θαη Prakash Patil ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηνπο κειεηνύλ ηε δηαθνξνπνίεζε κεηνρώλ θαη επηδηώθνπλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ.  Οη ζπγγξαθείο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ paper ππνζηεξίδνπλ όηη παξά ην γεγνλόο όηη όιεο νη αξρέο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ επίηεπμε δηαθνξνπνίεζεο ώζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο ,ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη κία απιή ππόζεζε. ύκθσλα 

κε ηνπο Irala θαη Patil, ε πξόζζεζε θάζε μερσξηζηήο κεηνρήο ζε έλα ραξηνθπιάθην ζα 

κεηώζεη βεβαίσο ηνλ θίλδπλν αιιά απμάλεη ην θόζηνο (ηεο έξεπλαο: ρξόλνο, ρξήκα 

θαη θόπνο). Έηζη, ππάξρεη έλα δίιεκκα αλάκεζα ζην κεησκέλν θίλδπλν εμαηηίαο 

θαιύηεξεο δηαθνξνπνίεζεο, θαη ζηα απμεκέλα θόζηε (κεησκέλε απόδνζε) από ηελ 

πξόζζεζε επηπιένλ αμηνγξάθσλ ζην ραξηνθπιάθην. Δπνκέλσο, πξνθύπηεη ε αλάγθε 

λα πξνζδηνξηζηεί ην βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ. 

 Ζ κεζνδνινγία ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ paper είλαη ε εμήο: Οη Irala θαη Patil 

παίξλνπλ ραξηνθπιάθηα κεγέζνπο κηαο, δπν, ηξηώλ, ηεζζάξσλ έσο θαη πελήληα 

κεηνρώλ θαη θαηαγξάθνπλ ηελ απόδνζε θαη ηνλ θίλδπλν γηα θάζε έλα ραξηνθπιάθην, 

κε ηελ ππόζεζε ηζνζηαζκηζκέλσλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ίζεο δηαθύκαλζεο ησλ 

απνδόζεσλ ησλ κεηνρώλ αλά δεύγε. 

Οη Irala θαη Patil δηαπηζηώλνπλ όηη θαζώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ 

πνπ πξνζηίζεληαη ζην ραξηνθπιάθην, ε δηαθύκαλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αξρηθά 

κεηώλεηαη δξαζηηθά έσο ηνλ αξηζκό ησλ 10 κεηνρώλ, ελώ έπεηηα ε δηαθύκαλζε   ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ εμαθνινπζεί λα κεηώλεηαη, αιιά ε κείσζε απηή είλαη πνιύ νξηαθή. 

Ίδηνο είλαη θαη ν ξπζκόο κείσζεο ηεο αλαινγίαο ηνπ εηδηθνύ (δηαθνξνπνηήζηκνπ) 

θηλδύλνπ ζην ζπλνιηθό θίλδπλν, θαζώο απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Απηό ζπλεπάγεηαη όηη ηα νθέιε από ηε δηαθνξνπνίεζε είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθά 

έπεηηα από έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό κεηνρώλ πνπ απνηεινύλ ην ραξηνθπιάθην (10 

κε 15 κεηνρέο).  
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Οη Irala  θαη Patil ζπκπεξαίλνπλ, ινηπόλ, όηη ην βέιηηζην κέγεζνο 

ραξηνθπιαθίνπ είλαη ην κέγεζνο ησλ 10 κε 15 κεηνρώλ, θαζώο ε κείσζε ζηνλ 

θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη κόλν νξηαθή πέξα από απηό ην κέγεζνο. 

 

 

3.4   Η κειέηε ηωλ Γεωξγίνπ Παπαϊωάλλνπ θαη Νηθνιάνπ Μπιωλά 

 

Οη Γεώξγηνο Παπατσάλλνπ θαη Νηθόιανο Μπισλάο ζηελ εξγαζία ηνπο «The 

portfolio diversification effect in the Athens Stock Exchange» (1983) κειεηνύλ ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ 

Αζελώλ(ΥΑΑ).  

πγθεθξηκέλα, νη Παπατσάλλνπ θαη Μπισλάο εμεηάδνπλ ην βαζκό ζηνλ νπνίν 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ζην ΥΑΑ κέζσ ηεο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ 

ησλ δηαθνξεηηθώλ αμηνγξάθσλ ζην ραξηνθπιάθην, κειεηώληαο εκπεηξηθά ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ θαη ζηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θάλνληαο 

ρξήζε ελόο δείγκαηνο 40 κεηνρώλ πνπ έγηλαλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο ζηελ πεξίνδν 

1973-1976. Δπίζεο, εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα ελόο επελδπηή λα απνθηήζεη ηηο ίδηεο 

επθαηξίεο ζηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ θαηαλέκνληαο ηα θεθάιαηά ηνπ κόλνλ ζηηο πην 

ελεξγέο κεηνρέο ζην ΥΑΑ, πνπ απνηειεί  κία κηθξή αγνξά αμηνγξάθσλ. Σέινο, νη 

ζπγγξαθείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο εμεηάδνπλ ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία κέζσ 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ραξηνθπιάθηα ηα νπνία είλαη ζηελά 

ππνθαηάζηαηα, αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν, ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο.  

Ζ κεζνδνινγία ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ paper είλαη ε εμήο: 

Ζ κειέηε είλαη βαζηζκέλε ζε έλα δείγκα 40 θνηλώλ κεηνρώλ πνπ έγηλαλ 

αληηθείκελν ζπλαιιαγήο ζηελ ηεηξαεηή πεξίνδν από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1973 έσο ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1976. 

Οη Παπατσάλλνπ θαη Μπισλάο ππνζέηνπλ ηζνζηαζκηζκέλα ραξηνθπιάθηα θαη 

ίζε δηαθύκαλζε ησλ απνδόζεσλ ησλ κεηνρώλ αλά δεύγε.   

Ο ζρεκαηηζκόο ησλ ηπραίσλ ραξηνθπιαθίσλ κε ηνπο δηαθνξεηηθνύο αξηζκνύο 

αμηνγξάθσλ έγηλε αθνινπζώληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

Αξρηθά, επηιέρηεθε έλα κόλν αμηόγξαθν γηα ην ζρεκαηηζκό ελόο 

ραξηνθπιαθίνπ απνηεινύκελν από κία κεηνρή. Ζ ελέξγεηα απηή επαλαιήθζεθε εθαηό 

θνξέο επαλαηνπνζεηώληαο θάζε θνξά ηνλ αξηζκό ηεο επηιεγκέλεο κεηνρήο ζην 
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ζπλνιηθό δείγκα ησλ 40 κεηνρώλ. Με ηνλ ηξόπν απηόλ πάξζεθαλ 100 ραξηνθπιάθηα 

κίαο κεηνρήο. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιήθηεθε ζην λα ζρεκαηηζηνύλ ηπραία 

ραξηνθπιάθηα 2, 3, 4,….., 40 κεηνρώλ. πλνιηθά, θαηαζθεπάζηεθαλ 100 ηπραία 

ραξηνθπιάθηα Μ κεηνρώλ όπνπ ην Μ θπκαηλόηαλ από 1 έσο 40. 

Γηα θαζέλα από ηα 100 ηπραία ραξηνθπιάθηα κεγέζνπο Μ ππνινγίζηεθαλ ε 

κέζε απόδνζε θαη ε ηππηθή απόθιηζε. Έπεηηα, γηα θαζεκία νκάδα 100 

ραξηνθπιαθίσλ απνηεινύκελσλ από Μ κεηνρέο ππνινγίζηεθε ν κέζνο όξνο ησλ 

κέζσλ απνδόζεσλ αλάκεζα ζηα 100 ραξηνθπιάθηα απηνύ ηνπ κεγέζνπο. Αληίζηνηρα, 

ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ησλ ηππηθώλ απνθιίζεσλ ησλ 100 ραξηνθπιαθίσλ 

κεγέζνπο Μ. Με ηνλ ηξόπν απηόλ, ππνινγίζηεθαλ 40 κέζνη όξνη κέζσλ απνδόζεσλ 

θαη 40 κέζνη όξνη ηππηθώλ απνθιίζεσλ γηα ηα 100 ραξηνθπιάθηα ησλ 40 

δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην αλ ε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ησλ ραξηνθπιαθίσλ κε 

δηαδνρηθά απμαλόκελα κεγέζε είλαη ζεκαληηθή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ Σ-έιεγρνη ζηνπο 

κέζνπο όξνπο ησλ ηππηθώλ απνθιίζεσλ ζε δεύγε νκάδσλ ραξηνθπιαθίσλ πνπ 

δηαθέξνπλ ζην κέγεζνο θαηά 1 θαη 2 κεηνρέο αληίζηνηρα. Δπίζεο, έγηλε έιεγρνο ηεο 

ζύγθιηζεο ησλ ηππηθώλ απνθιίζεσλ ησλ 100 ραξηνθπιαθίσλ θάζε κεγέζνπο κε ηε 

κέζε ηηκή ηνπο, θαζώο ην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Μ απμαλόηαλ. πγθεθξηκέλα 

έγηλε ρξήζε F-ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ηζόηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ 

ηππηθώλ απνθιίζεσλ ησλ νκάδσλ ησλ 100 ραξηνθπιαθίσλ κε κεγέζε πνπ δηαθέξνπλ 

θαηά 1 θαη 2 κεηνρέο. 

Οη Παπατσάλλνπ θαη Μπισλάο έθαλαλ ηελ ππόζεζε όηη ην ζύλνιν ησλ 40 

κεηνρώλ απνηειεί κία πνιύ θαιή αλαπαξάζηαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο 

κεηνρώλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί πόζν θαιά δηαθνξνπνηεκέλν είλαη έλα δνζέλ 

ραξηνθπιάθην ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή θαζνξηζκνύ R2. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ R2 εθηειέζηεθαλ παιηλδξνκήζεηο ησλ εβδνκαδηαίσλ απνδόζεσλ ησλ 

ηπραίσλ ραξηνθπιαθίσλ κε κέγεζνο από 1 έσο 40 κεηνρέο ζηηο εβδνκαδηαίεο 

απνδόζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο.  

Οη ζπγγξαθείο ηνπ paper παξαηεξνύλ, θαηαξρήλ, όηη ην κεγαιύηεξν ηκήκα 

ηνπ δηαθνξνπνηήζηκνπ θηλδύλνπ (κε ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ) έρεη ειαρηζηνπνηεζεί 

γηα ραξηνθπιάθηα απνηεινύκελα από 10 κεηνρέο. Πέξα από απηό ην κέγεζνο ε 

πξνζζήθε κίαο παξαπάλσ κεηνρήο κεηώλεη ηνλ θίλδπλν θαηά κία πξαθηηθά κε-

παξαηεξήζηκε πνζόηεηα. πλεπώο, ν θίλδπλνο ελόο ραξηνθπιαθίνπ κεηνρώλ θαηά 
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ηελ πεξίνδν απηή κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά κόλν όηαλ ζην ραξηνθπιάθην 

πεξηιακβάλνληαη 10 κεηνρέο, ρσξίο ηαπηόρξνλα λα αζθείηαη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

κέζε απόδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζύγθιηζε ησλ ηππηθώλ απνθιίζεσλ θαη ηεο κέζεο ηππηθήο 

απόθιηζεο ηεο θάζε νκάδαο 100 ραξηνθπιαθίσλ, δηαπηζηώλεηαη όηη απηή απμάλεηαη 

νπζηαζηηθά, θαζώο απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. ύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ε ζύγθιηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό 

θαζώο πξνζηίζεηαη δηαδνρηθά κία επηπιένλ κεηνρή έσο ην κέγεζνο ησλ 8 κεηνρώλ. 

ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα ελόο επελδπηή λα 

επηηύρεη ηα ίδηα νθέιε από ηε δηαθνξνπνίεζε θαηαλέκνληαο ηα θεθάιαηά ηνπ ζηηο 

πεξηζζόηεξν ελεξγέο κεηνρέο ηνπ ΥΑΑ, νη 40 κεηνρέο ηαμηλνκνύληαη ζε δύν νκάδεο 

ησλ 20 ελεξγώλ θαη ησλ 20 αδύλαησλ κεηνρώλ αληίζηνηρα, κε θξηηήξην ην πνζνζηό 

ησλ εκεξώλ πνπ νη κεηνρέο απηέο δελ ππήξμαλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο ζρεηηθά κε 

ηηο ζπλνιηθέο εκέξεο ζπλαιιαγήο θαηά ηε δηάξθεηα νιόθιεξεο ηεο πεξηόδνπ 1973-

1976 θαη γηα θάζε κεηνρή. Έπεηηα, ππνινγίζηεθε ε ηππηθή απόθιηζε γηα έλα 

ραξηνθπιάθην απνηεινύκελν από 20 ελεξγέο κεηνρέο θαη  ε ηππηθή απόθιηζε γηα έλα 

ραξηνθπιάθην απνηεινύκελν από 20 αδύλαηεο κεηνρέο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο πξνθύπηεη όηη έλαο επελδπηήο πνπ θαηαλέκεη όια ηα 

θεθάιαηά ηνπ κόλν ζηηο ελεξγέο ή κόλν ζηηο αδύλαηεο κεηνρέο, δελ κπνξεί λα 

επσθειεζεί πιήξσο από ην απνηέιεζκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο όπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαηά κήθνο ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ. Απηό ηζρύεη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ζηελ πεξίπησζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ πεξηιακβάλεη κόλν ηηο ελεξγέο 

κεηνρέο. Ωο εθ ηνύηνπ, ην γεγνλόο όηη ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε όιεο ηηο κεηνρέο 

είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή από ηε δηαθνξνπνίεζε ζην ηκήκα ησλ κεηνρώλ 

ηνπ ΥΑΑ πνπ πεξηιακβάλεη κόλν ηηο ελεξγέο κεηνρέο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

θίλεηξν γηα ηνπο επελδπηέο λα κελ απνξξίπηνπλ απεξίθξαζηα ηηο αδύλαηεο κεηνρέο. 

Απνδεηθλύεηαη κε ηνλ ηξόπν απηόλ όηη νη αδύλαηεο κεηνρέο δελ είλαη θαηώηεξεο 

ζπλνιηθά από ηηο ελεξγέο κεηνρέο θαη, ζπλεπώο, κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ σο 

αμηόγξαθα πνπ κεηώλνπλ ηνλ θίλδπλν. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη 

ζην R2 (πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ 

πξνζεγγίδεη ην ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο), ζε όιεο ηηο πεξηόδνπο  ηα ραξηνθπιάθηα 

ησλ 10 κεηνρώλ δείρλνπλ λα είλαη θαιά απνηειεζκαηηθά δηαθνξνπνηεκέλα, θαζώο 
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παξαηεξείηαη όηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά θέξδε από ηε δηαθνξνπνίεζε κε ηελ 

πξόζζεζε ζην ραξηνθπιάθην κίαο κεηνρήο δηαδνρηθά κέρξη ην κέγεζνο ησλ 10 

κεηνρώλ. 

πλεπώο, ην ΥΑΑ, παξά ην κηθξό ηνπ κέγεζνο, παξέρεη ζηνπο επελδπηέο 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο λα απνθνκίζνπλ νθέιε από ηε δηαθνξνπνίεζε. Δπηπιένλ, έρεη 

απνδεηρζεί όηη έλα ραξηνθπιάθην πνπ πεξηέρεη ηόζν ελεξγέο όζν θαη αδύλαηεο 

κεηνρέο, είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά δηαθνξνπνηεκέλν. Ωο βέιηηζην κέγεζνο 

ραξηνθπιαθίνπ πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο ησλ 10 κεηνρώλ. 

 

3.5   Η κειέηε ηνπ Meir Statman 

 

Ο Meir Statman ζηε κειέηε ηνπ «How many stocks make a diversified 

portfolio» (1987) ακθηζβεηεί ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Evans θαη Archer 

«Diversification and the reduction of dispersion: An empirical analysis» 

πξνζδηνξίδνληαο κεγαιύηεξν βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο ηνπ Statman έξρνληαη επίζεο ζε αληίζεζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο ησλ  Lokanandha Reddy Irala θαη Prakash Patil «Portfolio size and 

diversification» θαη  κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Παπατσάλλνπ θαη 

Μπισλά «The portfolio diversification effect in the Athens Stock Exchange». 

Ο Statman ππνζηεξίδεη όηη ε αξρή όηη ηα νξηαθά θόζηε πξέπεη λα 

ζπγθξίλνληαη κε ηα νξηαθά νθέιε ζηνλ θαζνξηζκό ησλ βέιηηζησλ επηπέδσλ 

παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο, είλαη ζεκειηώδεο ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. πλεπώο, ην 

γεγνλόο όηη «ζρεδόλ νιόθιεξνο» ν κε-ζπζηεκαηηθόο θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ειαρηζηνπνηείηαη όηαλ ην ραξηνθπιάθην πεξηιακβάλεη 10 ή 100 κεηνρέο, είλαη άλεπ 

ζεκαζίαο όηαλ εμεηάδεηαη κνλνκεξώο. ύκθσλα κε ηνλ Statman, ε δηαθνξνπνίεζε 

πξέπεη λα απμάλεηαη όζν ηα νξηαθά νθέιε ππεξβαίλνπλ ηα νξηαθά θόζηε. Σα νθέιε 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο αθνξνύλ ηελ κείσζε ηνπ θίλδπλνπ, ελώ ηα θόζηε είλαη θόζηε 

ζπλαιιαγήο. Σν πην ζπλεζηζκέλν επηρείξεκα ππέξ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη όηη ηα νξηαθά θόζηε απμάλνληαη ηαρύηεξα από ηα νξηαθά 

νθέιε όζν ε δηαθνξνπνίεζε απμάλεη. Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ νθειώλ θαη ησλ θνζηώλ 

απαηηείηαη κία θνηλή κέηξεζε. Ωο θνηλή κέηξεζε ρξεζηκνπνηνύληαη νη απνδόζεηο. Σα 

νθέιε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ κείσζε ηνπ θίλδπλνπ, ζε κνλάδεο 
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αλακελόκελεο απόδνζεο κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ κέζσ κίαο απιήο ζύγθξηζεο δύν 

νπνηνλδήπνηε ραξηνθπιαθίσλ. 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Statman είλαη ε εμήο: 

Ο ζπγγξαθέαο ηνπ paper ρξεζηκνπνηεί έλα ραξηνθπιάθην κε 500 κεηνρέο σο 

ην ραξηνθπιάθην αλαθνξάο θαη ζπγθξίλεη άιια, ιηγόηεξν δηαθνξνπνηεκέλα 

ραξηνθπιάθηα κε απηό. Υξεζηκνπνηεί έλα ραξηνθπιάθην κε 500 κεηνρέο σο έλα 

παξάδεηγκα ελόο εθηθηνύ, ζσζηά δηαθνξνπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ, αιιά δελ 

ππνζηεξίδεη νύηε όηη έλα ηέηνην ραξηνθπιάθην είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο, νύηε όηη δελ κπνξνύκε λα πάξνπκε θαιύηεξα 

δηαθνξνπνηεκέλα ραξηνθπιάθηα. 

Σν ραξηνθπιάθην κε 500 κεηνρέο κπνξεί λα κνριεπηεί, κέζσ δαλεηζκνύ ή 

δαλεηνδόηεζεο, ώζηε λα ζρεκαηίζεη ραξηνθπιάθηα P(n) (δειαδή κε n κεηνρέο) κε 

ζπλδπαζκνύο απνδόζεσλ θαη ηππηθώλ απνθιίζεσλ πνπ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ. Ο 

Statman, γηα λα ππνινγίζεη ηα νθέιε από ηελ δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ κείσζε 

ηνπ θηλδύλνπ, ζπγθξίλεη, σο πξνο ηηο απνδόζεηο, έλα ραξηνθπιάθην από n ηπραία 

επηιεγκέλεο κεηνρέο, G(n), κε έλα ραξηνθπιάθην P(n), ην νπνίν κνριεύεη έλα 

ραξηνθπιάθην κε 500 κεηνρέο θαη έρεη ηππηθή απόθιηζε ίζε κε απηή ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ G(n). Απηό γίλεηαη γηα ραξηνθπιάθηα 10, 20, 30, 40, 50 , 100 

κεηνρώλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ηα θόζηε από ηε δηαθνξνπνίεζε, ν 

Statman αξρηθά ππνζέηεη όηη δελ ζπλάπηνληαη θόζηε ζηελ αγνξά, πώιεζε θαη 
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δηαηήξεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ G(n) πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ιηγόηεξεο από 200 

κεηνρέο. 

Γεληθά, έλα κνριεπκέλν ραξηνθπιάθην κε 500 κεηνρέο, P(n), πξνηηκάηαη από 

έλα ραξηνθπιάθην G(n), εάλ ηα θόζηε ηνπ P(n) είλαη ρακειόηεξα από ηα νθέιε πνπ 

απνθνκίδνληαη κε απμεκέλε δηαθνξνπνίεζε. 

Έλα ραξηνθπιάθην κε 500 κεηνρέο είλαη δηαζέζηκν ζε όινπο ηνπο επελδπηέο 

ζηε κνξθή ηνπ Γείθηε Vanguard Trust, ελόο ρσξίο βάξε θεθαιαηαθνύ δείθηε (no-

load index fund) πνπ κηκείηαη ην Γείθηε Standard and Poor 500 (ν Γείθηεο Standard 

and Poor 500 είλαη έλα εθηθηό ραξηνθπιάθην κε 500 κεηνρέο). Σν fund παξέρεη κία 

απόδνζε πνπ είλαη κηθξόηεξε από απηήλ ηνπ Γείθηε Standard and Poor 500 επεηδή νη 

επελδπηέο πιεξώλνπλ θόζηε ζπλαιιαγήο θαη δηαρεηξηζηηθά έμνδα. 

Ο Statman ζπγθξίλεη ηηο απνδόζεηο ζηνπο επελδπηέο ζην Γείθηε Standard and 

Poor 500 θαη ζην Γείθηε Vanguard Trust γηα ηελ πεξίνδν 1979-1984. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ε κέζε δηαθνξά ζηελ εηήζηα απόδνζε αλάκεζα ζην Γείθηε 

Standard and Poor 500 θαη ζην Γείθηε Vanguard Trust γηα ηελ πεξίνδν 1979-1984 

είλαη 0,49%. 

πγθξίλνληαο ηε κέζε δηαθνξά ζηελ εηήζηα απόδνζε αλάκεζα ζην Γείθηε 

Standard and Poor 500 θαη ζην Γείθηε Vanguard Trust (πνπ ηζνύηαη κε 0,49%) κε ηηο 
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δηαθνξέο σο πξνο ηελ απόδνζε ζε επελδπηέο πνπ δαλείδνληαη θαη ζε επελδπηέο πνπ 

δαλείδνπλ, γηα ραξηνθπιάθηα 10, 20, 30, 40, 50, 100 κεηνρώλ δηαπηζηώλνπκε όηη ν 

Γείθηεο Vanguard Trust θπξηαξρεί ζε έλα ραξηνθπιάθην 30 κεηνρώλ, G(30), γηα έλαλ 

επελδπηή πνπ δαλείδεηαη, ζε έλα ραξηνθπιάθην 40 κεηνρώλ, G(40), γηα έλαλ επελδπηή 

πνπ δαλείδεη. Απηό ηζρύεη αθόκε θη αλ γίλεη ε ππόζεζε όηη δελ πθίζηαληαη θόζηε γηα 

αγνξά, πώιεζε θαη δηαηήξεζε κεηνρώλ ζηα ραξηνθπιάθηα G(30) θαη G(40), ελώ ηα 

θόζηε ηνπ Γείθηε Vanguard Trust πιεξώλνληαη. 

πλεπώο, ζύκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ Statman έλα θαιά 

δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην κεηνρώλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην 30 

κεηνρέο γηα έλαλ επελδπηή πνπ δαλείδεηαη θαη ην ειάρηζην 40 κεηνρέο γηα έλαλ 

επελδπηή πνπ δαλείδεη. Σν ζπκπέξαζκα απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί παξαπάλσ, ζύκθσλα κε ηα νπνία 

ηα νθέιε ηεο δηαθνξνπνίεζεο γηα ραξηνθπιάθηα κεηνρώλ εμαληινύληαη όηαλ ν 

αξηζκόο ησλ κεηνρώλ θηάλεη ηηο 10 ή ηηο 15. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

4.1   Σα δεδνκέλα θαη ε κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο εθαξκνγήο 

 

ην εκπεηξηθό κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο , ρξεζηκνπνηώ σο 

δεδνκέλα ηηο εκεξήζηεο ηηκέο 324 κεηνρώλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηώλ Αζελώλ, γηα ην δηάζηεκα από 3/1/2000 έσο 18/2/2010.  

Ζ κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο εθαξκνγήο είλαη ε εμήο: 

Βήκα 1
ν
: 

Δπηιέγσ κε ηπραίν ηξόπν ην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ην νλνκάδσ θ 

(2θ324). 

Βήκα 2
ν
: 

ην ραξηνθπιάθην κεγέζνπο θ πνπ ζπγθξνηώ επηιέγσ ηπραία θ κεηνρέο από 

ηηο 324 δηαζέζηκεο.  

Βήκα 3
ν
:  

ην ραξηνθπιάθην πνπ έρσ ζπγθξνηήζεη επηιέγσ σο ζηάζκηζε ηελ ζηάζκηζε 

πνπ πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ην Υαξηνθπιάθην Οιηθήο Διάρηζηεο Γηαζπνξάο (Global 

Minimum Variance Portfolio – GMVP). 

Βήκα 4
ν
:  

Έρσ πξνζδηνξίζεη κε ηνλ ηξόπν απηόλ ην GMVP.    

Βήκα 5
ν
:  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ρίιηεο θνξέο θαη απνζεθεύνληαη 

ηα απνηειέζκαηα.  

Από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνθύπηνπλ 562 ηπραία κεγέζε 

ραξηνθπιαθίνπ θ κε ηηο αληίζηνηρεο δηαθπκάλζεηο ηνπο (ζε νξηζκέλεο επαλαιήςεηο 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο νη πίλαθεο δηαθπκάλζεσλ-ζπλδηαθπκάλζεσλ δελ 

αληηζηξέθνληαη νπόηε θαηαιήγσ ζηηο 562 επαλαιήςεηο ζηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ νξζά 

απνηειέζκαηα).  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ, θαηαξρήλ 

ππνινγίδσ ην κέζν όξν ησλ δηαθπκάλζεσλ γηα ηα ραξηνθπιάθηα ίδηνπ κεγέζνπο 
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(θαζόηη ηα ραξηνθπιάθηα ίδηνπ κεγέζνπο δελ έρνπλ ηελ ίδηα δηαθύκαλζε). ηε 

ζπλέρεηα, ππνινγίδσ ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηε δηαθύκαλζε κεηαμύ δηαδνρηθώλ 

κεγεζώλ ραξηνθπιαθίνπ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμσ πόηε απηέο νη νξηαθέο δηαθνξέο δελ 

είλαη κεγάιεο θαηά ηελ πξνζζήθε κίαο αθόκε κεηνρήο ζην ραξηνθπιάθην. Έπεηηα, 

ζρεκαηίδσ ην αληίζηνηρν δηάγξακκα δηαθύκαλζεο-κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ, βάζεη 

ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδσ ην βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ. 

 

4.2   Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ Οιηθήο Διάρηζηεο Γηαζπνξάο 

 

ηόρνο ηεο νηθνλνκεηξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο είλαη 

ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ Οιηθήο Διάρηζηεο Γηαζπνξάο (Global 

Minimum Variance Portfolio-GMVP). Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ GMVP είλαη 

βαζηζκέλνο ζηελ αλάιπζε κέζνπ-δηαθύκαλζεο ραξηνθπιαθίνπ (mean-variance 

portfolio analysis). 

 

4.2.1   Τπνινγηζκόο ηνπ κέζνπ θαη ηεο δηαθύκαλζεο ηεο απόδνζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ 

 

Θεσξώ έλα ραξηνθπιάθην απνηεινύκελν από Ν αμηόγξαθα. Ζ ζηαζκηζκέλε 

απόδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη: 
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όπνπ wi, i=1,2,…,N είλαη νη ζηαζκίζεηο νξηζκέλεο ζε θάζε αμηόγξαθν ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, θαη zi  είλαη ε απόδνζε ηνπ αμηνγξάθνπ i (Z είλαη ε κήηξα ησλ 

απνδόζεσλ). 

            Ζ αλακελόκελε κέζε απόδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Ρ, νξηζκέλε από ην 

PZ


=E(ΕP), δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 

 

 
1

( ) (
N

P P i i

i

Z E Z w E z




   

' ( )W E Z
 

'

11 NXXN
W Z



                                                                                                            (29) 

( Z


 είλαη ε κήηξα ησλ αλακελόκελσλ κέζσλ απνδόζεσλ) 

          Ζ δηαθύκαλζε ηεο απόδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 

2
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1 1
'

NXNXN NX
w w                                                                                     (30) 

 

 

( είλαη ε κήηξα δηαθπκάλζεσλ-ζπλδηαθπκάλζεσλ) 

 

 

4.2.2   Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ηελ ειάρηζηε δηαζπνξά 

            

           Σν ζύλνιν ησλ ραξηνθπιαθίσλ Διάρηζηεο Γηαζπνξάο (Minimum 

Variance portfolios) είλαη ηα ραξηνθπιάθηα πνπ έρνπλ ηελ ειάρηζηε δηαθύκαλζε 

αλάκεζα ζε όια ηα εθηθηά ραξηνθπιάθηα κε δνζέληα κέζν   PZ


=κ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ηελ ειάρηζηε δηαθύκαλζε, 

αξρηθά ππνινγίδσ ηηο βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ηελ ειάρηζηε 

δηαθύκαλζε, ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδσ ην Απνηειεζκαηηθό ύλνξν Υαξηνθπιαθίνπ 

(Efficient Portfolio Frontier- EPF) θη έπεηηα πξνζδηνξίδσ ην Υαξηνθπιάθην Οιηθήο 

Διάρηζηεο Γηαζπνξάο (Global Minimum Variance Portfolio-GMVP). 

 

 

4.2.2.1   Τπνινγηζκόο ηωλ βέιηηζηωλ ζηαζκίζεωλ ηωλ ραξηνθπιαθίωλ Διάρηζηεο 

Γηαζπνξάο 

 

Οη βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο ησλ ραξηνθπιαθίσλ Διάρηζηεο Γηαζπνξάο κπνξνύλ 

λα βξεζνύλ ιύλνληαο ην αθόινπζν πξόβιεκα: 

 

w
Min   'w w             Γηαθύκαλζε Υαξηνθπιαθίνπ  

       st          'w z 


    Πεξηνξηζκόο ζηαζεξνύ κέζνπ ραξηνθπιαθίσλ = κ  

                   1'w  1     Πεξηνξηζκόο όηη ε ζηαζκίζεηο αζξνίδνληαη ζηε κνλάδα 

 

πνπ  
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                                      (31) 

 

   Γηα λα ιύζσ ην πξόβιεκα ζρεκαηίδσ ηε ζπλάξηεζε Lagrange : 

 

             1 2

1
' (1 1' ) ( ' )

2
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                                                           (32) 

 

                     

Οη ζπλζήθεο πξώηεο ηάμεο είλαη: 
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Ζ εμίζσζε (33), ζηηο βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο, απνθέξεη: 

 

   

_
* 1 1

1 21w z                                                                    (36) 

 

Ζ εμίζσζε (34), ζηηο βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο, απνθέξεη: 
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Ζ εμίζσζε (35), ζηηο βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο, ζπλεπάγεηαη όηη: 
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Οη εμηζώζεηο (37) θαη (38) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ησλ ι1 θαη ι2 ζε όξνπο γλσζηώλ πνζνηήησλ. Έπεηηα, κπνξώ λα αληηθαηαζηήζσ ηα ι1 

θαη ι2 ζηελ εμίζσζε (36) ώζηε λα πάξσ ηηο βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο ραξηνθπιαθίνπ 

εθθξαζκέλεο ζε γλσζηέο πνζόηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εμηζώζεηο (37) θαη (38) 

ζπλεπάγνληαη όηη 
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                           (39) 

 

πνπ 
2

A B
AC B

B C

 
    
  

 

 

 

Αληηθαζηζηώληαο ηελ εμίζσζε (39) ζηελ εμίζσζε (36), πξνθύπηεη ε ιύζε ησλ 

βέιηηζησλ ζηαζκίζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε εμίζσζε (36) κέζσ ηεο (39) απνθέξεη: 

 

_
* 1 1

1 2

_
* 1 1( ) 1 ( )

w z

C B A B
w z

 

 

 

 

    

 
   

 

                                                           (40) 

 

Ζ εμίζσζε (40) δείρλεη όηη νη βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο (w
*
) είλαη ζπλαξηήζεηο ηεο 

κήηξαο δηαθπκάλζεσλ-ζπλδηαθπκάλζεσλ () ησλ απνδόζεσλ κεκνλσκέλσλ 

αμηνγξάθσλ, θαη ηνπ κέζνπ ησλ απνδόζεσλ (
_

z ). Απηέο είλαη πνζόηεηεο πνπ κπνξνύλ 

λα εθηηκεζνύλ κε θαηάιιειν νηθνλνκεηξηθό πξόγξακκα. 

 

4.2.2.2   Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Απνηειεζκαηηθνύ πλόξνπ Υαξηνθπιαθίνπ 

 

Έρνληαο βξεη ηηο βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο (w*) ελόο ραξηνθπιαθίνπ κε κέζε 

απόδνζε κ, κπνξώ ζηε ζπλέρεηα λα βξσ ηελ ειάρηζηε δηαθύκαλζε ηνπ 
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ραξηνθπιαθίνπ απηνύ. Αληηθαζηζηώληαο ην  w* ζηε ζπλάξηεζε δηαθύκαλζεο, 

πξνθύπηεη: 
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                                                          (41) 

**(Υξεζηκνπνηώληαο ηηο εμηζώζεηο (34)-(35)) 

 

Καζώο ην ζΡ
2 

είλαη εθηηκεκέλν ζηηο βέιηηζηεο ζηαζκίζεηο ειάρηζηεο 

δηαθύκαλζεο, γηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ηνπ κ, ε εμίζσζε (41) δίλεη ην βέιηηζην 

ζπλδπαζκό αμηνγξάθσλ (ή ραξηνθπιαθίσλ) σο πξνο ηε κέζε απόδνζε θαη ηε 

δηαθύκαλζε ηεο απόδνζεο. Απηόο ν ζπλδπαζκόο είλαη γλσζηόο σο ην 

Απνηειεζκαηηθό ύλνξν Υαξηνθπιαθίνπ. Σν ζύλνξν απηό πεξηιακβάλεη ηα 

ραξηνθπιάθηα πνπ έρνπλ ηε κηθξόηεξε δηαθύκαλζε αλάκεζα ζε όια ηα  εθηθηά 

ραξηνθπιάθηα κε ηελ ίδηα κέζε αλακελόκελε απόδνζε.  Ζ εμίζσζε (41) δείρλεη όηη 

ην Απνηειεζκαηηθό ύλνξν Υαξηνθπιαθίνπ έρεη ηε κνξθή παξαβνιήο θαη απηό 

ζπλεπάγεηαη όηη ε ηππηθή απόθιηζε ηνπ Απνηειεζκαηηθνύ πλόξνπ Υαξηνθπιαθίνπ 

έρεη ηε κνξθή ππεξβνιήο. 

 

 

4.2.2.3   Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ Οιηθήο Διάρηζηεο Γηαζπνξάο 

 

Σν ζρήκα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ηππηθήο απόθιηζεο ηνπ 

Απνηειεζκαηηθνύ πλόξνπ Υαξηνθπιαθίσλ, πνπ είλαη ππεξβνιή, δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα λα αλαγλσξηζηεί έλα ραξηνθπιάθην κε ηελ ειάρηζηε δηαθύκαλζε 

αλάκεζα ζηα άιια ραξηνθπιάθηα ζην Απνηειεζκαηηθό ύλνξν Υαξηνθπιαθίσλ. Σν 
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ραξηνθπιάθην απηό νλνκάδεηαη ην Υαξηνθπιάθην Οιηθήο Διάρηζηεο Γηαζπνξάο 

(GMVP). 

Σν GMVP παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ όηαλ δελ 

ππάξρεη θαλέλα αθίλδπλν αμηόγξαθν, θαζώο ε δηαθύκαλζή ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ραξηνθπιάθην (ή αμηόγξαθν) ζην Απνηειεζκαηηθό ύλνξν Υαξηνθπιαθίσλ είλαη 

ζηαζεξή. 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ε δηαθύκαλζε ηνπ GMVP, νη βέιηηζηεο 

ζηαζκίζεηο ηνπ θαη απνδεηθλύεηαη όηη  ε ζπλδηαθύκαλζή ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν 

ραξηνθπιάθην ζην Απνηειεζκαηηθό ύλνξν Υαξηνθπιαθίσλ είλαη ζηαζεξή. 

ύκθσλα κε ην ζρήκα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηνπ Απνηειεζκαηηθνύ 

πλόξνπ Υαξηνθπιαθίσλ, ν κέζνο ηνπ GMVP κπνξεί λα βξεζεί σο εμήο: 

2

2

2

0

2
0

GMVP

P

A B C

B

A





 






 



   
  

  



                                              (42) 

 

Αληηθαζηζηώληαο ην κGMVP=Β/Α  ζηε ζπλάξηεζε ειάρηζηεο δηαθύκαλζεο 

(εμίζσζε 41) πξνθύπηεη ε δηαθύκαλζε ηνπ GMVP: 

 

2

( ) 2 ( )
1

GMVP

A B
A B C

B A

A


 

 


                                                           (43) 

ή 

 

1
GMVP

A
                                                                                                 (44) 

 

 

Οη ζηαζκίζεηο ηνπ GMVP κπνξνύλ λα βξεζνύλ από ηελ εμίζσζε (40), 

δνζείζαο ηεο ζπλάξηεζεο ησλ βέιηηζησλ ζηαζκίζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, αληηθαζηζηώ ην κGMVP=Β/Α  ζηα ι1 θαη ι2 (εμίζσζε 39), νπόηε: 
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,1
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                                               (45) 

 

ηε ζπλέρεηα, αληηθαζηζηώληαο ηηο ηηκέο ησλ ι1 θαη ι2 ζηελ εμίζσζε (40), 

πξνθύπηεη όηη  

 

_
1 11

( ) 1 (0)GMVPw z
A
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1

1

1
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1
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1' 1

A







 

 


                                                              (46) 

 

πνπ ε ηειεπηαία ζρέζε έρεη παξζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ νξηζκό ηνπ Α από 

ηελ εμίζσζε (37). 

Ζ ζπλδηαθύκαλζε ηνπ GMVP κε νπνηνδήπνηε άιιν ραξηνθπιάθην Ρ κπνξεί 

λα βξεζεί σο εμήο: ζεσξνύκε έλα ραξηνθπιάθην Ρ κε απόδνζε 
1

N

P i i

i

Z w z


    θαη ην 

GMVP κε κέζε απόδνζε
,

1

N

GMVP GMVP i i

i

Z w z


  . Ζ ζπλδηαθύκαλζε απηώλ ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ είλαη:  

,

1 1

( ; ) ( ; )
N N

GMVP P GMVP i i i i

i i

C Z Z C w z w z
 

                                                     (47) 
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πλεπώο, ε ζπλδηαθύκαλζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ Οιηθήο Διάρηζηεο 

Γηαζπνξάο κε νπνηνδήπνηε άιιν ραξηνθπιάθην Ρ ζην Απνηειεζκαηηθό ύλνξν 

Υαξηνθπιαθίσλ είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 1/Α.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν (8) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.1   ρέζε δηαθύκαλζεο-κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, 

απεηθνλίδσ γξαθηθά ηε δηαθύκαλζε ηνπ θάζε ραξηνθπιαθίνπ κεγέζνπο θ ζε ζρέζε κε 

ην κέγεζνο θ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (θ= 1, …, 296) θαη πξνθύπηεη ην εμήο δηάγξακκα: 

 

 

Γηάγξακκα 11: Γηαθύκαλζε ηνπ θάζε ραξηνθπιαθίνπ κεγέζνπο θ ζε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο θ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (θ=1, …, 324) 

  

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξώ όηη ε δηαθύκαλζε ηεο αλακελόκελεο 

απόδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ έπεηηα από θάπνην κέγεζνο ηείλεη ζην κεδέλ. 

ηε ζπλέρεηα, επηρεηξώ λα πξνζδηνξίζσ ην παξαπάλσ κέγεζνο (δειαδή ην 

βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ). 
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5.2   Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζσ ην βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ, αθνινπζώ 

ηελ κεζνδνινγία πνπ αλέθεξα παξαπάλσ ώζηε λα ζρεκαηίζσ ην δηάγξακκα 

δηαθύκαλζεο-κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ ζην νπνίν θαίλνληαη νη δηαθνξέο σο πξνο ηε 

δηαθύκαλζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ ραξηνθπιαθίνπ, δειαδή ην δηάγξακκα 

ζην νπνίν θαίλεηαη πόηε απηέο νη νξηαθέο δηαθνξέο δελ είλαη ζεκαληηθέο θαηά ηελ 

πξνζζήθε κηαο αθόκε κεηνρήο ζην ραξηνθπιάθην. Πξνθύπηεη, ινηπόλ, ην εμήο 

δηάγξακκα: 

 

 

 

Γηάγξακκα 12: Ζ παξαηεξνύκελε κεηαβνιή ζηε δηαθύκαλζε κεηαμύ δηαδνρηθώλ 

κεγεζώλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο θ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ  

(θ=1, …, 110) 

 

Παξαηεξώ όηη ην βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ (πέξα από ην νπνίν ε 

κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δελ είλαη ζεκαληηθή θαηά ηελ πξνζζήθε 

επηπιένλ κεηνρώλ ζην ραξηνθπιάθην) είλαη ην κέγεζνο ησλ 10 έσο 13 κεηνρώλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο 

ραξηνθπιαθίνπ, ζην νπνίν ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σν 

βέιηηζην κέγεζνο ραξηνθπιαθίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην κέγεζνο ησλ 10 κε 13 κεηνρώλ. 

Πέξα από ην κέγεζνο απηό ε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη κόλν 

νξηαθή κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ κεηνρώλ ζην ραξηνθπιάθην. 

Καηαιήγνπκε ζε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα κε ηελ ζρεηηθή αξζνγξαθία 

ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο ρσξίο ηελ ρξήζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο.  

Σν ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κέζσ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ, είλαη δπλαηόλ λα εξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο λέσλ νηθνλνκεηξηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

θαη κεζόδσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο νξηαθήο αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζνύλ νη επηπηώζεηο ηεο πξνζζήθεο επηπιένλ κεηνρώλ ζην ραξηνθπιάθην, 

πέξαλ ηνπ βέιηηζηνπ κεγέζνπο ραξηνθπιαθίνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Γηαγξάκκαηα 

 

Γηάγξακκα 1: Γηαθύκαλζε ηνπ θάζε ραξηνθπιαθίνπ κεγέζνπο θ ζε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο θ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (θ=1, …, 324) 
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Γηάγξακκα 2: Ζ παξαηεξνύκελε κεηαβνιή ζηε δηαθύκαλζε κεηαμύ δηαδνρηθώλ 

κεγεζώλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο θ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ  

(θ=1, …, 110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτήμιο Πατρών, Τμήμα  Οικονομικών Επιςτημών,                                                   
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

 

 
Διπλωματική Εργαςία                                                                                                                                  60 

Αξζξνγξαθία 

 

 Evans J. and Archer St. (1968). “Diversification and the reduction of 

dispersion: An empirical analysis”, The Journal of  Finance, 23, pp. 761-767 

 Irala L. R. and Patil P. (2007). “Portfolio size and diversification”, Journal 

of Indian Management, 4 (1), pp. 1-6 

 Lintner  J. (1965). "The valuation of risk assets and the selection of risky 

investments in stock portfolios and capital budgets", Review of Economics 

and Statistics, 47 (1), pp.13-37 

 Markowitz H. (1952). "Portfolio Selection”, The Journal of Finance ,7 (1), 

pp. 77–91 

 Sharpe W. (1964). “Capital asset prices: A theory of market equilibrium 

under conditions of risk”, The Journal of Finance, 19 (3),  pp. 425-442 

 Statman M. (1987). "How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?", 

Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22,  pp.353-363 

 Παπαηωάλλνπ Γ.  θαη Μπιωλάο Ν. (1983) ."The Portfolio Diversification 

Effect in the Athens Stock Exchange", Spoudai, January-June no.1-2, pp.1-19 

 

 

 


