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Περίληψη 

 

Η ποςοτικοποίθςθ του κινδφνου τθσ αγοράσ μζςω τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο (Value at Risk), 

αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο ελζγχου για ζνα χρθματοοικονομικό οργανιςμό προκειμζνου 

να διαςφαλίηεται θ επάρκεια ρευςτότθτασ και θ αςφάλεια των επενδφςεων. Ωςτόςο, θ 

μακθματικι μοντελοποίθςθ του κινδφνου για ζνα χαρτοφυλάκιο αποτελεί ζνα δφςκολο 

εγχείρθμα.     

Στθ παροφςα διπλωματικι εργαςία εξετάηονται τεχνικζσ εκτίμθςθσ τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο, 

που αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζτρο κινδφνου και βαςίηεται ςτθν κατανομι των αποδόςεων 

ενόσ χαρτοφυλακίου. Αρχικά, παρουςιάηονται οι κατθγορίεσ οικονομικοφ κινδφνου και ο 

ρόλοσ που παίηουν τα μζτρα κινδφνου. Ειςάγονται οι ζννοιεσ τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο και του 

Αναμενόμενου Ελλείμματοσ (Expected Shortfall) και μελετϊνται πικανοί τρόποι εκτίμθςθσ 

τουσ. Η μελζτθ επικεντρϊνεται ςε δφο κατανομζσ από τθ κεωρία ακραίων τιμϊν, τθ 

Γενικευμζνη Κατανομή Ακραίων Τιμϊν και τθ Γενικευμζνη Pareto. Για τθν εκτίμθςθ των 

παραμζτρων των κατανομϊν αυτϊν επιλζγονται δεδομζνα ςφμφωνα με δφο τεχνικζσ. Αυτζσ 

είναι θ μζκοδοσ Μεγίςτων ανά Ρερίοδο (Block Maxima) και θ μζκοδοσ Κορυφϊν πάνω από 

Κατϊφλι (Peaks Over Threshold), οι οποίεσ παρουςιάηονται αναλυτικά. Η εκτίμθςθ των 

παραμζτρων μπορεί να γίνει με τθ κλαςςικι μζκοδο τθσ μζγιςτθσ πικανοφάνειασ, όμωσ εδϊ 

χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικά και μζκοδοι Monte Carlo και Markov Chain Monte Carlo, όταν 

το πρόβλθμα αντιμετωπίςτθκε με μία Μπεχηιανι οπτικι. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ δειγματολθψίασ ςπουδαιότθτασ (Importance Sampling) και 

ο υβριδικόσ δειγματολιπτθσ Gibbs, δθλαδι ζνασ δειγματολιπτθσ Gibbs ςτον οποίο 

τουλάχιςτον μια προςομοίωςθ από τθν πλιρθ δεςμευμζνθ κατανομι ζχει αντικαταςτακεί 

από ζνα βιμα Metropolis, κακϊσ δεν μπορεί να γίνει απευκείασ  προςομοίωςθ από αυτι 

λόγω τθσ πολφπλοκθσ μορφισ τθσ. Τζλοσ, χρθςιμοποιικθκε και θ μθ παραμετρικι μζκοδοσ 

Hill, ωσ εναλλακτικι των εκτιμιςεων που γίνονται με βάςθ τθ Γενικευμζνη Pareto. 

Για τθν πειραματικι μελζτθ των τεχνικϊν εκτίμθςθσ τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο και του 

Αναμενόμενου Ελλείμματοσ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ, χρθςιμοποιικθκαν 

πραγματικά δεδομζνα κίνθςθσ τεςςάρων χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν και τεςςάρων 

χρθματιςτθριακϊν προϊόντων (μετοχϊν). Τζλοσ, για τθν εφαρμογι αξιοποιικθκαν πακζτα 

διακζςιμα ςτθ ςτατιςτικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ R ενϊ ςυμπλθρωματικά 

δθμιουργικθκε κϊδικασ R όπου αυτό απαιτικθκε. 
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Abstract 

 

Quantification of the market risk through the Value at Risk (VaR) is a useful screening tool 

for a financial institution in order to ensure adequacy of liquidity and safety of investments. 

However, the mathematical modeling of the risk in a portfolio is a difficult task.  

In this diploma thesis we examine estimation techniques for the Value at Risk, which is a 

risk measure and is based on the distribution of returns for a portfolio. Initially, the different 

financial risk categories and the role of risk measures are presented.  The concepts of Value at 

Risk and Expected Shortfall are introduced and possible ways for their estimation are 

presented. The study is focused on two Extreme Value Theory distributions, the Generalized 

Extreme Value distribution and the Generalized Pareto distribution. In order to estimate the 

parameters of these distributions, it is necessary to select maxima data and this can be done 

according to two different techniques, the Block Maxima and the Peaks Over Threshold, which 

are presented in detail. The parameter estimation of the distributions can be realized using 

the well-established maximum likelihood method, however as alternative Monte Carlo and 

Markov Chain Monte Carlo techniques are considered, when the problem was tackled with a 

Bayesian point of view. More specifically, Importance Sampling was used, as well as a hybrid 

Gibbs sampler, that is a Gibbs sampler in which at least one simulation step from the full 

conditional distribution is replaced by a Metropolis step. This is necessary due to the 

complicated form of the full conditional distribution, that prohibits direct simulation in that 

step. Finally, the Hill method, which is a non-parametric method for the estimation of risk 

measures based on Generalized Pareto distribution is also studied and compared with the 

aforementioned techniques. 

For the experimental study of all previously mentioned estimation techniques for VaR and 

expected shortfall, real data from four stock indices and four stock products are used. Finally, 

for the experimentation packages from the R environment were used, while additional R code 

was written whenever this was considered necessary. 
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1. Ειςαγωγή   

 

Στθ χρθματοπιςτωτικι αγορά ωσ κίνδυνοσ ορίηεται θ απροςδόκθτθ μεταβολι τθσ αξίασ 

κεφαλαίων, αγακϊν, μετοχϊν και άλλων παραγϊγων ι ακόμα και τθσ ιςοτιμίασ νομιςμάτων 

(Jorion, 2007). Οι πθγζσ κινδφνου μπορεί να είναι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ο 

πλθκωριςμόσ και οι αλλαγζσ ςτο νομοκετικό κακεςτϊσ μιασ χϊρασ, ι απρόβλεπτεσ 

κλιματικζσ αλλαγζσ και φυςικζσ καταςτροφζσ. 

 Ο οικονομικόσ κίνδυνοσ κατθγοριοποιείται ςτο κίνδυνο αγοράσ, κίνδυνο ρευςτότητασ, 

πιςτωτικό κίνδυνο και επιχειρηςιακό κίνδυνο (Jorion, 2007).  

 

1) Κίνδυνοσ αγοράσ. Αναφζρεται ςτισ απϊλειεσ που προκφπτουν από αλλαγζσ ςτθν αξία 

εμπορεφςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων, όπωσ για παράδειγμα χρεογράφων, εμπορευμάτων 

και άλλων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων, που εκτίκενται ςτον κίνδυνο τθσ αγοράσ.  

2) Κίνδυνοσ ρευςτότητασ. Αναφζρεται ςτθν αδυναμία ανταπόκριςθσ ςε αιτιματα για 

πλθρωμζσ εντόσ μικροφ χρονικοφ διαςτιματοσ και εμφανίηεται με δφο μορφζσ. Η μία  

προκφπτει όταν μια ςυναλλαγι δεν μπορεί να διεξαχκεί με τισ επικρατοφςεσ τιμζσ τθσ 

αγοράσ λόγω του αυξθμζνου όγκου τθσ ςε ςχζςθ με τισ ςυνικεισ ςυναλλαγζσ και θ άλλθ  

ςχετίηεται με τθν αδυναμία ζγκαιρθσ αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεων. 

3) Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ. Αναφζρεται ςτισ απϊλειεσ που προκφπτουν λόγω ακζτθςθσ ι 

αδυναμίασ των αντιςυμβαλλόμενων ςε κάποιο ςυμβόλαιο να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ 

τουσ. Οι επιπτϊςεισ αυτοφ του κινδφνου μποροφν να εκτιμθκοφν από τα κόςτθ των 

ταμειακϊν ροϊν που κα απαιτθκοφν για τθν αναπλιρωςθ των απωλειϊν από άλλεσ πθγζσ. 

4) Επιχειρηςιακόσ κίνδυνοσ. Αναφζρεται ςτον κίνδυνο απωλειϊν είτε λόγω ανεπαρκϊν ι 

αποτυχθμζνων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν μιασ επιχείρθςθσ, όπωσ απάτθ ι λάκθ ςυναλλαγϊν, 

είτε λόγω εξωτερικϊν γεγονότων όπωσ αλλαγζσ ςτο νομοκετικό πλαίςιο. 

 

Η αναγνϊριςθ τθσ φπαρξθσ οικονομικοφ κινδφνου δθμιουργεί τθν ανάγκθ για όςο το 

δυνατόν πιο ακριβι προςδιοριςμό του, με απϊτερο ςτόχο τθ λιψθ μζτρων που κα τον 

περιορίηουν. Κάκε χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα οφείλει να χρθςιμοποιεί μια ςυγκεκριμζνθ 

προςζγγιςθ για τθ μζτρθςθ του κινδφνου ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που αντιμετωπίηει. Οι 

λόγοι μζτρθςθσ του κινδφνου ποικίλουν, ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ όμωσ είναι θ  
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επάρκεια κεφαλαίων ωσ αντιςτάκμιςμα ςε απροςδόκθτεσ μελλοντικζσ απϊλειεσ. 

Ραράλλθλα, τα μζτρα κινδφνου χρθςιμεφουν και ωσ εργαλεία διαχείριςθσ για τον περιοριςμό 

των επιπτϊςεων που μπορεί να αποφζρει κάποια ενζργεια ενόσ τμιματοσ επιχείρθςθσ 

(McNeil et al., 2005).  

Οι προςεγγίςεισ για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου μποροφν να ταξινομθκοφν ςε τζςςερισ 

διαφορετικζσ κατθγορίεσ, τθν προςζγγιςθ του πλαςματικοφ ποςοφ, τα μζτρα ευαιςκθςίασ 

παραγόντων, τα μζτρα που βαςίηονται ςε κατανομζσ απϊλειασ και τα μζτρα κινδφνου που 

βαςίηονται ςε υποκζςεισ (McNeil et al., 2005). 

 

1) Προςζγγιςη πλαςματικοφ ποςοφ. Σφμφωνα με αυτι τθ προςζγγιςθ ο κίνδυνοσ ορίηεται 

ωσ το άκροιςμα των ονομαςτικϊν αξιϊν των μεμονωμζνων αξιογράφων ενόσ 

χαρτοφυλακίου, ςυχνά ςυνοδευόμενα από αντίςτοιχα βάρθ, τα οποία βαςίηονται ςε 

εκτιμιςεισ του κινδφνου για τθν κατθγορία περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν οποία ανικουν. 

Μειονζκτθμα  αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι πωσ δεν αποτυπϊνονται τα οφζλθ τθσ 

διαφοροποίθςθσ του χαρτοφυλακίου ςτο ςυνολικό κίνδυνο που αντιμετωπίηει (Crouhy et al., 

2000). 

2) Μζτρα ευαιςθηςίασ παραγόντων. Αποτυπϊνουν τθν αλλαγι ςτθν αξία του 

χαρτοφυλακίου που κα προκφψει εξαιτίασ προκακοριςμζνθσ αλλαγισ ςε κάποιον 

υποκείμενο παράγοντα κινδφνου, όπωσ μπορεί να είναι θ τιμι μιασ μετοχισ ι ενόσ 

χρθματιςτθριακοφ δείκτθ. Ρροςφζρουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν ευρωςτία ενόσ 

χαρτοφυλακίου ςε ςχζςθ με τθν πραγματοποίθςθ ι μθ ςυγκεκριμζνων γεγονότων, ωςτόςο 

αδυνατοφν να αξιολογιςουν το ςυνολικό κίνδυνο τθσ κζςθσ του χαρτοφυλακίου (McNeil et 

al., 2005). 

3) Μζτρα κινδφνου βαςιςμζνα ςε κατανομζσ απϊλειασ. Οι απϊλειεσ αποτελοφν το κεντρικό 

αντικείμενο ενδιαφζροντοσ ςτθ διαχείριςθ κινδφνου, ςυνεπϊσ θ μζτρθςθ κινδφνου είναι 

προφανζσ ότι μπορεί να βαςίηεται ςτθν κατανομι τουσ. Μζτρα όπωσ θ διαςπορά ι θ Αξία ςε 

Κίνδυνο, θ οποία περιγράφεται εκτενζςτερα ςτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν, μποροφν να 

αποτυπϊςουν μια καλι εικόνα για το μζγεκοσ του κινδφνου. Επιπλζον, αν εκτιμθκεί 

κατάλλθλα, θ κατανομι των απωλειϊν αντανακλά και τισ επιπτϊςεισ τθσ διαφοροποίθςθσ 

των ςτοιχείων ενόσ χαρτοφυλακίου (McNeil et al., 2005). Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, 

οποιαδιποτε εκτίμθςθ ςτθρίηεται ςε ιςτορικά δεδομζνα, ζτςι θ εκτίμθςθ τθσ κατανομισ των 

απωλειϊν εμπεριζχει μεγάλθ αβεβαιότθτα και είναι μια αρκετά πολφπλοκθ διαδικαςία. 
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4) Μζτρα κινδφνου βαςιςμζνα ςε υποθζςεισ. Με αυτιν τθν προςζγγιςθ ο κίνδυνοσ ενόσ 

χαρτοφυλακίου εκτιμάται ςτθ βάςθ ενόσ ςυνόλου αρνθτικϊν υποκζςεων, π.χ. τθσ μζγιςτθσ 

απϊλειασ (McNeil et al., 2005).  

 

Οι βίαιεσ μεταβολζσ τιμϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι ςχετικά ςπάνιεσ, ωςτόςο 

διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομία. Η λιψθ μζτρων προςταςίασ από ζναν 

οικονομικό οργανιςμό ςχετίηεται με τθ δυνατότθτα του να προβλζπει ζγκαιρα και με  

ακρίβεια το μζγεκοσ του κινδφνου. Ζτςι, δθμιουργείται θ ανάγκθ για ςχεδιαςμό και 

εφαρμογι διαδικαςιϊν  εντοπιςμοφ και εκτίμθςθσ του κινδφνου (Jorion, 2007). 

Ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω, ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία εξετάηουμε 

οριςμζνα από τα πιο δθμοφιλι μζτρα κινδφνου που βαςίηονται ςε κατανομζσ απϊλειασ. 

Ρρόκειται για τθν Αξία ςε Κίνδυνο (Value at Risk) και το Αναμενόμενο Ζλλειμμα (Expected 

Shortfall), τα οποία παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν Ενότθτα 2. Στθν ίδια ενότθτα 

παρουςιάηονται βαςικζσ κατανομζσ τθσ κεωρίασ ακραίων τιμϊν ςτισ οποίεσ κα βαςιςτοφν οι 

εκτιμιςεισ των μζτρων κινδφνου.  

Στθν Ενότθτα 3 περιγράφονται τεχνικζσ επιλογισ ακραίων δεδομζνων, όπωσ θ Block 

Maxima και θ τεχνικι των Κορυφϊν πάνω από Κατϊφλι. Διαφορετικζσ τεχνικζσ οδθγοφν ςε 

διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτθν εκτίμθςθ του κινδφνου και ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ 

διπλωματικισ είναι να ςυγκρικεί θ αποτελεςματικότθτα τουσ. Στθ ςυνζχεια, ςτθν Ενότθτα 4, 

παρουςιάηονται τεχνικζσ εκτίμθςθσ των παραμζτρων των κατανομϊν αυτϊν, θ εκτίμθςθ των 

οποίων απαιτείται για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για το μζγεκοσ του κινδφνου. Ρρόκειται 

για τθ μζκοδο μζγιςτθσ πικανοφάνειασ και τθν εκτίμθςθ των εκ των υςτζρων μζςων τιμϊν 

τουσ μζςω μεκόδων Monte Carlo (όπωσ θ δειγματολθψία ςπουδαιότθτασ) και μεκόδων 

Markov Chain Monte Carlo (όπωσ o δειγματολιπτθσ Gibbs και o υβριδικόσ δειγματολιπτθσ 

Gibbs με βιματα Metropolis). Ρεριγράφεται θ λογικι των τεχνικϊν, κακϊσ και ο τρόποσ που 

εφαρμόηονται ςτο πρόβλθμα εκτίμθςθσ των παραμζτρων των κατανομϊν που εξετάηουμε. 

Επιπλζον, ςτθν ίδια ενότθτα παρουςιάηεται και μία μθ παραμετρικι μζκοδοσ εκτίμθςθσ των 

μζτρων κινδφνου, θ μζκοδοσ Hill. 

Από τθ κεωρθτικι περιγραφι του προβλιματοσ και των τεχνικϊν, ςτθν Ενότθτα 5 περνάμε 

ςτθν πρακτικι εκτίμθςθ παραμζτρων και μζτρων κινδφνου. Στόχοσ είναι θ εφρεςθ τθσ 

βζλτιςτθσ τεχνικισ επιλογισ δεδομζνων κακϊσ και τθσ καταλλθλότερθσ τεχνικισ εκτίμθςθσ 

παραμζτρων που δίνει τισ καλφτερεσ εκτιμιςεισ ωσ προσ τθ διαςπορά για τα μζτρα κινδφνου 
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που εξετάηουμε. Η εφαρμογι που υλοποιείται χρθςιμοποιεί ιςτορικά δεδομζνα αποδόςεων 

4 χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν και 4 γνωςτϊν μετοχϊν και υλοποιείται ςε περιβάλλον 

προγραμματιςμοφ R. Συνοψίηοντασ, ςτθν Ενότθτα 6 παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα 

ςυμπεράςματα για τθν Αξία ςε Κίνδυνο και τισ τεχνικζσ εκτίμθςθσ τθσ.  
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2. Αξία ςε Κίνδυνο και Αναμενόμενο Ζλλειμμα 

 

 

Η Αξία ςε Κίνδυνο (Value at Risk-VaR) αποτελεί ζνα ευρφτατα διαδεδομζνο μζτρο 

κινδφνου για τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και βαςίηεται ςτθν κατανομι του φψουσ των 

απωλειϊν. Αναφζρεται ςτον κίνδυνο τθσ αγοράσ αλλά θ γενικι ιδζα ςτθν οποία ςτθρίηεται 

βρίςκει εφαρμογι και ςε άλλεσ κατθγορίεσ κινδφνου. 

 

2.1 Οριςμοί 

   

Θεωρϊντασ ζνα χαρτοφυλάκιο περιουςιακϊν ςτοιχείων υψθλοφ κινδφνου και 

ςυμβολίηοντασ τισ απϊλειεσ για ζναν οριςμζνο χρονικό ορίηοντα Δ με  , ορίηουμε ωσ 

ςυνάρτθςθ κατανομισ των απωλειϊν του χαρτοφυλακίου τθν:   ( )   (   ). Στθ 

ςυνζχεια, κζλουμε να ορίςουμε ζνα μζτρο βαςιςμζνο ςτθν    για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου 

ςε ορίηοντα Δ. Μία προφανισ προςζγγιςθ του προβλιματοσ είναι θ εκτίμθςθ των μζγιςτων 

δυνατϊν απωλειϊν. Ωςτόςο ςτα περιςςότερα μοντζλα οι μζγιςτεσ δυνατζσ απϊλειεσ δεν 

μποροφν να περιοριςτοφν, ϊςτε το αποτζλεςμα που παίρνουμε για το   όταν  (   )    

να ζχει κάποια χρθςτικι αξία. Με τον οριςμό τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο επιχειρείται θ 

αντικατάςταςθ τθσ εκτίμθςθσ τθσ μζγιςτθσ απϊλειασ με τθν αναηιτθςθ τθσ απϊλειασ που δε 

κα ξεπεραςτεί ςτο χρονικό ορίηοντα Δ, με μια προκακοριςμζνθ πικανότθτα, που κα 

ονομάηεται επίπεδο εμπιςτοςφνθσ (McNeil et al., 2005). Για ζνα επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 

  (   ) θ Αξία ςε Κίνδυνο (   ) ενόσ χαρτοφυλακίου ορίηεται ωσ θ μικρότερθ τιμι    για 

τθν οποία θ πικανότθτα του φψουσ απωλειϊν   να ξεπερνά το   να μθν είναι μεγαλφτερθ 

από    . Δθλαδι: 

 

        *     (   )     +     *      ( )   + 

 

Συνεπϊσ, θ      δεν είναι τίποτα άλλο παρά το p-ποςοςτιαίο ςθμείο τθσ κατανομισ του 

φψουσ απωλειϊν του χαρτοφυλακίου. Στο Σχιμα 1, ςθμειϊνεται θ τιμι τθσ      ςε μια 

υποτικζμενθ κατανομι του φψουσ απωλειϊν. το εμβαδόν του γραμμοςκιαςμζνου χωρίου 

ιςοφται με    , όπου   το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ που επιλζγουμε για τθ    . Η επιλογι 
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του επιπζδου εμπιςτοςφνθσ  , κακϊσ και ο ορίηοντασ Δ για τθ     εξαρτϊνται από το 

χαρακτιρα του χαρτοφυλακίου. Από τον οριςμό τθσ      είναι εφλθπτο πωσ δε δίνονται 

πλθροφορίεσ για το μζγεκοσ των απωλειϊν που παρουςιάηονται με

 

Σχήμα 1: Τιμή τησ Αξίασ ςε Κίνδυνο ςτο p επίπεδο εμπιςτοςφνησ. 

 

πικανότθτα μικρότερθ του    . Βαςικό μειονζκτθμα επίςθσ αποτελεί θ ζλλειψθ 

υποπροςκετικότθτασ, κακϊσ  για 2 χαρτοφυλάκια με απϊλειεσ    και    και με αντίςτοιχα 

κατανομζσ απϊλειασ         , ορίηοντασ ωσ          τισ απϊλειεσ του ςυγχωνευμζνου 

χαρτοφυλακίου, δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί ότι κα ζχουμε     ( )      (  )  

    (  ). Τζλοσ, ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα τθσ     αποτελεί το ότι αγνοεί προβλιματα 

που ςχετίηονται με τθ ρευςτότθτα τθσ αγοράσ (McNeil et al., 2005). 
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Ζνα δεφτερο, αλλά ςτενά ςυνδεδεμζνο με τθ VaR,  μζτρο κινδφνου είναι το αναμενόμενο 

ζλλειμμα ι υπό ςυνκικθ     (Expected Shortfall (ES) ι Conditional    ). Για απϊλειεσ   

ενόσ χαρτοφυλακίου με  (| |)    και    ςυνάρτθςθ κατανομισ των απωλειϊν του 

χαρτοφυλακίου, το αναμενόμενο ζλλειμμα (ES) ςε επίπεδο εμπιςτοςφνησ   (   ) ορίηεται 

ωσ εξισ: 

     ,    |   -  
 

   
∫       
 

 

 

δθλαδι, για ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο εμπιςτοςφνθσ  , εξετάηουμε τθν ουρά τθσ κατανομισ 

του φψουσ απωλειϊν του χαρτοφυλακίου για όλεσ τισ τιμζσ τθσ     για επίπεδο 

εμπιςτοςφνθσ ςτο (   ). Από τον οριςμό γίνεται κατανοθτό πωσ το     εξαρτάται μόνο από 

τθν κατανομι του   και ςυγκεκριμζνα από τθ μορφι τθσ ουράσ τθσ κατανομισ, ενϊ ιςχφει θ 

ςχζςθ          (Σχιμα 2). 

 

Σχήμα 2: Τιμή τησ Αξίασ ςε Κίνδυνο και του Αναμενόμενου Ελλείμματοσ ςτο p επίπεδο 
εμπιςτοςφνησ 
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2.2 Η εκτίμηςη τησ Αξίασ ςε Κίνδυνο 

 

Στθ βιβλιογραφία καταγράφονται τρεισ βαςικζσ προςεγγίςεισ για τθν εκτίμθςθ τθσ    , με 

αρκετζσ διαφοροποιιςεισ  μεταξφ τουσ (McNeil et al., 2005).  

 

1) Μζθοδοσ διακφμανςησ-ςυνδιακφμανςησ. Στθ προςζγγιςθ αυτι θ     εκτιμάται με τθ 

βοικεια τθσ κατανομισ πυκνότθτασ πικανότθτασ. Η διαδικαςία μπορεί να απλοποιθκεί αν 

γίνει χαρτογράφθςθ του κινδφνου βάςει των ςτοιχείων που ςυγκροτοφν το χαρτοφυλάκιο. 

Μασ ενδιαφζρει δθλαδι όχι μόνο το πωσ κινοφνται τα κεφάλαια που απαρτίηουν το ςφνολο 

του χαρτοφυλακίου αλλά και το πωσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ ςε τυχόν αλλαγζσ. Τα 

πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου εντοπίηονται ςτθν ευκολία του υπολογιςμοφ τθσ     

κάτω από υποκζςεισ που προςδιορίηουν τα μζτρα τθσ μζςθσ τιμισ, τθσ διακφμανςθσ και των 

ςυνδιακυμάνςεων για τα ςτοιχεία του χαρτοφυλακίου. Ωςτόςο, τυχόν λάκθ ςτισ υποκζςεισ 

για τισ κατανομζσ που επιλζγουμε ι τισ εκτιμιςεισ για τα μζτρα κάκε ςτοιχείου, κακϊσ και το 

γεγονόσ πωσ τα μζτρα αυτά δεν είναι ςυνικωσ ςτάςιμα, μπορεί να οδθγιςουν ςε λάκοσ 

εκτιμιςεισ. 

2) Ιςτορική Προςομοίωςη. Αποτελεί τον πιο απλό τρόπο εκτίμθςθσ τθσ     για τα 

περιςςότερα χαρτοφυλάκια. Σε αυτι τθν προςζγγιςθ, θ     εκτιμάται αφοφ πρϊτα  

δθμιουργθκοφν υποκετικζσ χρονοςειρζσ αποδόςεων για ζνα χαρτοφυλάκιο, ζχοντασ ωσ 

βάςθ τα πραγματικά ιςτορικά δεδομζνα και υπολογίηοντασ τισ αλλαγζσ που κα 

πραγματοποιοφνταν ςε κάκε περίοδο. Για παράδειγμα, ςυμβολίηοντασ με   το φψοσ των 

απωλειϊν και με  ̃  τθν εμπειρικι κατανομι, που δίνει τισ απϊλειεσ του χαρτοφυλακίου που 

κα ςυνζβαιναν τθ ςτιγμι t αν οι αλλαγζσ που παρατθρικθκαν τθ ςτιγμι s, με s=t-n+1,..,t 

επαναλαμβάνονταν. Μπορεί να αποδειχκεί ότι: 

  ( )  
 

 
∑  * ̃   +

 

       

  (   )    ( )             

Τα πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου εντοπίηονται ςτθν ευκολία τθσ εφαρμογισ τθσ κακϊσ 

και ςτθν απουςία οποιαςδιποτε υπόκεςθσ για τα δεδομζνα. Η επιτυχία τθσ εξαρτάται από 

τθ δυνατότθτά μασ να ςυλλζξουμε επαρκι όγκο δεδομζνων που μασ ενδιαφζρουν, ςτοιχείο 

που λειτουργεί αρνθτικά για τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ. Γενικά, οι προςεγγίςεισ που 

βαςίηονται ςε υποκζςεισ κεωροφνται πιο αποτελεςματικζσ για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου 
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αγοράσ και αυτό γιατί θ υπό ςυνκικθ κατανομι απωλειϊν ςε κάποια χρονικι ςτιγμι t+1 

λαμβάνει υπόψθ τθ ςυμπεριφορά των απωλειϊν ςτθ χρονικι ςτιγμι t, ςτοιχείο που 

αποτυπϊνει καλφτερα τθ ςυμπεριφορά των απωλειϊν των χρθματιςτθριακϊν προϊόντων.   

3) Μζθοδοσ Monte Carlo. Αναφζρεται ςε κάκε προςζγγιςθ μζτρθςθσ κινδφνου που 

περιλαμβάνει προςομοίωςθ ενόσ παραμετρικοφ μοντζλου για τθν κατανομι των απωλειϊν. 

Η μζκοδοσ δεν κατευκφνει το πρόβλθμα τθσ εφρεςθσ τθσ κατανομισ των απωλειϊν, όμωσ 

δεν περιορίηει και τθν επιλογι τθσ. Η ποιότθτα των αποτελεςμάτων ςτισ εκτιμιςεισ που κα 

γίνουν από τθν προςομοίωςθ εξαρτάται από το βακμό προςαρμογισ των δεδομζνων ςτθν 

κατανομι που ζχει επιλεχκεί.  

Στθ πράξθ χρθςιμοποιοφνται και οι τρεισ παραπάνω μζκοδοι (Jorion, 2007). Συνεπϊσ, από 

μακθματικι ςκοπιά ενδιαφζρον ζχει ο προςδιοριςμόσ εκείνθσ τθσ κατανομισ των απωλειϊν 

που μπορεί να προςδιορίςει με μεγαλφτερθ ακρίβεια τισ ακραίεσ τιμζσ τουσ, προκειμζνου να 

ζχουμε μια ςαφζςτερθ εικόνα για τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Για το λόγο αυτό, ςτθ 

Ραράγραφο 2.3 που ακολουκεί παρουςιάηονται οι κατανομζσ ακραίων τιμϊν ςτθ βάςθ των 

οποίων κα εκτιμθκοφν τα μζτρα κινδφνου που μασ ενδιαφζρουν.   

  

2.3 Κατανομζσ Ακραίων τιμϊν 

 

Οι ακραίεσ τιμζσ των αποδόςεων παρατθροφνται ςυνικωσ ςε ςυνκικεσ οικονομικισ 

αςτάκειασ και αποκτοφν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν εκτίμθςθ του οικονομικοφ κινδφνου, 

κακϊσ θ ςτατιςτικι τουσ ανάλυςθ αποτελεί κλειδί ςτα προβλιματα αυτισ τθσ κατθγορίασ 

(Embrechts et al., 1999). Οι Gilli και Këllezi (2006) χρθςιμοποίθςαν τθ κεωρία ακραίων τιμϊν 

για να μοντελοποιιςουν ςπάνια χρθματοοικονομικά φαινόμενα που βρίςκονται εκτόσ του 

εφρουσ των διακζςιμων παρατθριςεων, ενϊ ςφμφωνα με τον Smith (1989) ο καλφτεροσ 

τρόποσ ανάλυςθσ τζτοιων φαινομζνων βαςίηεται ςτισ κατανομζσ ακραίων τιμϊν. Στθ 

παράγραφο αυτι κα μελετιςουμε δφο οικογζνειεσ τζτοιων κατανομϊν, τθ Γενικευμζνθ 

Κατανομι Ακραίων Τιμϊν και τθ Γενικευμζνθ Pareto. 

 

2.3.1 Γενικευμζνη Κατανομή Ακραίων Τιμϊν 

 

Θεωροφμε μια ακολουκία   ανεξάρτθτων και ιςόνομων τυχαίων μεταβλθτϊν (  )    , 

που αναπαριςτοφν τισ παρατθριςεισ δείγματοσ των απωλειϊν ενόσ χαρτοφυλακίου. 
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Διατάςςουμε το δείγμα κατά αφξουςα ςειρά ( ( )  ( )     ( )), όπου με  ( ) ςυμβολίηουμε 

τθν  -ςτθ διατεταγμζνθ μεταβλθτι. Ριο ςυγκεκριμζνα, το  ( ) αναφζρεται ςτθν ελάχιςτθ και 

το  ( ) ςτθ μζγιςτθ τυχαία μεταβλθτι. Θζτουμε     ( ), κζλοντασ να επικεντρωκοφμε 

ςτισ ιδιότθτεσ των μζγιςτων απωλειϊν που παρουςιάηονται.  

Αντίςτοιχα, κα μποροφςαμε να εργαςτοφμε με τισ ελάχιςτεσ απϊλειεσ     ( ). Η 

δυνατότθτα αυτι είναι εμφανισ με τθν αντιςτροφι τθσ διάταξθσ του δείγματοσ 

( ( )  ( )     ( ))  (  )  (  ( )   (   )      ( )), για το οποίο κα ζχουμε    

  ( ). Συμπεραίνουμε δθλαδι, πωσ με    να αντιςτοιχεί ςτισ μζγιςτεσ απϊλειεσ θ 

προςζγγιςθ που εξετάηουμε, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εξίςου αποτελεςματικά και για τισ 

ελάχιςτεσ απϊλειεσ   . Η επιλογι ανάμεςα ςε     και    ςχετίηεται με τθ κζςθ που 

κατζχουμε ςε μια ςυναλλαγι, αν δθλαδι είμαςτε ςτθ κζςθ του πωλθτι μασ ενδιαφζρει θ    

(short position), ενϊ αν βριςκόμαςτε ςτθ κζςθ του αγοραςτι ενδιαφερόμαςτε για τθν     

(long position).  

Υποκζτουμε ότι οι μεταβλθτζσ    είναι ςειριακά ανεξάρτθτεσ με κοινι ακροιςτικι 

ςυνάρτθςθ κατανομισ  ( ) και το εφροσ των    να είναι ,   -, τότε για τθν ακροιςτικι 

ςυνάρτθςθ κατανομισ του    κα ζχουμε:   

   ( )   (    )   (                 )  ∏ (    )   
 ( )

 

   

 

 

( ) 

Στθν πράξθ όμωσ, θ ακροιςτικι ςυνάρτθςθ κατανομισ  ( ) τθσ    είναι άγνωςτθ, ςυνεπϊσ 

και θ    ( ) είναι άγνωςτθ. Ωςτόςο, όςο το   αυξάνει και πθγαίνει προσ το άπειρο,    ,  

θ    ( ) εκφυλίηεται, δθλαδι    ( )    αν     και    ( )    αν       Για το λόγο 

αυτό και επειδι θ εκφυλιςμζνθ ςυνάρτθςθ κατανομισ    ( ) δεν ζχει πρακτικι αξία θ 

κεωρία ακραίων τιμϊν επικεντρϊνεται ςτθν εφρεςθ ακολουκιϊν  *  + και  *  +, όπου 

     τζτοιων ϊςτε θ κατανομι του   
  (     )     να ςυγκλίνει ςε μια μθ 

εκφυλιςμζνθ κατανομι για    . 
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Θεϊρημα 1 (Fisher και Tippett, 1928; Gnedenko, 1943) 

Ζςτω              ανεξάρτθτεσ και ιςόνομεσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ με ςυνάρτθςθ κατανομισ 

 ( ). Για        (           ), αν υπάρχουν ςτακερζσ    και    τζτοιεσ ϊςτε για 

κάποια μθ εκφυλιςμζνθ οριακι κατανομι   να ιςχφει:  

   
   

 (
     
   

  *   ( )           

τότε θ   κα είναι μία εκ των οικογενειϊν των ακόλουκων κατανομϊν ακραίων τιμϊν: 

 

Fréchet:         ( )  {
                       

   (    )  
     
   
   

       

 

Weibull:        ( )  {
    ( (  ) ) 

  
  
   
   

       

 

Gumbel:       ( )     (  
  )         

 

Ο Jenkinson (1955) πρότεινε τθν ακόλουκθ αναπαράςταςθ για τισ κατανομζσ: 

 

  ( )  {
    ( (    )    )  

   (    )
  
       
       

 
( ) 

 

και   τζτοιο ϊςτε       . Στθ γενικευμζνθ ζφραςθ (2), γνωςτι ωσ γενικευμζνη κατανομή 

ακραίων τιμϊν (Generalized Extreme Value distribution, GEVd), κζτοντασ       προκφπτει 

θ οικογζνεια κατανομϊν Fréchet, κζτοντασ        προκφπτει θ οικογζνεια κατανομϊν 

Weibull ενϊ κζτοντασ     προκφπτει θ οικογζνεια κατανομϊν Gumbel.   

 

Στο Σχιμα 3 απεικονίηεται θ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ   ( ) που προκφπτει με 

παραγϊγιςθ τθσ   , για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου ξ, θ μορφι τθσ οποίασ είναι θ 

εξισ : 

  ( )  {
4(    )

 
 
 
  
5    4 (    )

 
 
 5                

   (  )    (    )                                              
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Σχήμα 3: Συναρτήςεισ πυκνότητασ πιθανότητασ για τισ κατανομζσ Gumbel με ξ=0, Fréchet με 

ξ=0.75, Weibull με ξ=-0.75 

 

2.3.2 Γενικευμζνη Κατανομή Pareto 

 

Θεωροφμε τυχαία μεταβλθτι   που αναπαριςτά τισ απϊλειεσ ενόσ χαρτοφυλακίου. 

Ορίηουμε κατϊφλι   και αναηθτοφμε τθν υπό ςυνκικθ ςυνάρτθςθ κατανομισ των 

υπερβάςεων       , που ορίηεται ωσ εξισ:   

  

  ( )   (     |   )           ( ) 

 

Στθν πράξθ οι παρατθριςεισ για τθ μεταβλθτι   είναι κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό μικρότερεσ 

από το κατϊφλι  , αφινοντασ λίγεσ μόνο παρατθριςεισ για τθν εκτίμθςθ τθσ   . Σε αυτό το 

ςθμείο για να διευκολυνκοφμε χρθςιμοποιοφμε το παρακάτω κεϊρθμα από τθ κεωρία 

ακραίων τιμϊν. 
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Θεϊρημα 2 (Pickands,1975; Balkema και de Haan, 1974)  

Για μια μεγάλθ τάξθ υποκείμενων ςυναρτιςεων κατανομϊν   θ υπό ςυνκικθ ςυνάρτθςθ 

κατανομισ υπερβάςεων   ( ), για μεγάλο  , προςεγγίηεται από τθν   

    ( )  {
  (  

 

 
 *
    

       

                             

 

 

( ) 

όπου          όταν           0   
 

 
1  όταν     . Η κατανομι με ακροιςτικι 

ςυνάρτθςθ τθν      ( )  καλείται Γενικευμζνη Pareto (Generalized Pareto Distribution, GPD). 

Με παραγϊγιςθ τθσ     ( ) προκφπτει θ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτάσ τθσ: 

    ( )  

{
 
 

 
  

 
(  

 

 
 *
 
 
 
  

        

 

 
                            

 

Στο Σχιμα 4 απεικονίηονται οι ςυναρτιςεισ πυκνότθτασ πικανότθτασ τθσ Γενικευμζνθσ 

κατανομισ Pareto για τρία διαφορετικά ηεφγθ τιμϊν των παραμζτρων        . 

 

Σχήμα 4: Συναρτήςεισ πυκνότητασ πιθανότητασ για την Γενικευμζνη κατανομή Pareto  
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Στθ κεωρία ακραίων τιμϊν θ GPD λειτουργεί ωσ μοντζλο για τον προςδιοριςμό τθσ 

κατανομισ    των υπερβάςεων πάνω από ζνα κατϊφλι   . Ζτςι, αν ςτθ ςχζςθ (3) 

χρθςιμοποιιςουμε τθ ςχζςθ (2) τότε θ υπό ςυνκικθ ςυνάρτθςθ κατανομισ υπερβάςεων    

παίρνει τθν παρακάτω μορφι:  

  ( )  
  (   )    ( )

    ( )
 

    [ (   
     

 
*
 
 
 
]      [ (   

   
 
*
 
 
 
]

      [ (   
   
 
*
 
 
 
]

 

   (   
 

   (   )
*
 
 
 
                

 (   )

 
   

 

( ) 

 

Για τθν περίπτωςθ που    , υπολογίηουμε τθν    για     και ζχουμε:  

  ( )   (     |   )        (    ) 

Το παραπάνω αποτζλεςμα αναδεικνφει τθ ςχζςθ GEV και GPD για τθν εφρεςθ τθσ   ( ). 

Θζτοντασ      (   ) ςτθ ςχζςθ (4) παίρνουμε το ίδιο αποτζλεςμα για τθ   ( ) όπωσ 

ςτθ ςχζςθ (5). 

Τζλοσ ορίηουμε τθ ςυνάρτθςθ μζςθσ υπζρβαςθσ (mean excess function) (Tsay, 2005). Με 

δεδομζνο ζνα κατϊφλι   , υποκζτουμε πωσ οι υπερβάςεισ      ακολουκοφν GPD με 

παραμζτρουσ   και  (  ) όπου      . Τότε θ μζςη υπζρβαςη τησ   πάνω από το    

είναι: 

 (    |    )  
 (  )

   
 

όπου  (  )     (    ). Για οποιοδιποτε κατϊφλι      θ ςυνάρτθςθ μζςθσ  

υπζρβαςθσ ορίηεται ωσ: 

 ( )   (   |   )  
 (  )   (    )

   
 
   (   )

   
 

( ) 
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3. Τεχνικζσ Επιλογήσ Ακραίων Δεδομζνων  

 

Οι κατανομζσ GEV και GPD που μελετιςαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα αφοροφν τθ 

κατανομι των ακραίων τιμϊν από ζνα ςφνολο παρατθριςεων. Στθν παροφςα ενότθτα κα 

μασ απαςχολιςουν τεχνικζσ ςυλλογισ ακραίων τιμϊν από πραγματικά δεδομζνα. Στθ 

βιβλιογραφία ζχουν καταγραφεί δφο τζτοιοι τρόποι, θ Block Maxima και η μζθοδοσ Κορυφϊν 

πάνω από κατϊφλι. Θεωρϊντασ πωσ θ τυχαία μεταβλθτι   αναπαριςτά απϊλειεσ, ο πρϊτοσ 

τρόποσ αναφζρεται ςτισ ακραίεσ τιμζσ διαδοχικϊν υποπεριόδων, το μικοσ των οποίων 

ορίηεται από τον ερευνθτι. Κάκε υποπερίοδοσ ονομάηεται block και οι ακραίεσ τιμζσ των 

blocks ονομάηονται maxima. Η δεφτερθ προςζγγιςθ επικεντρϊνεται ςτισ παρατθριςεισ που 

ξεπερνοφν ζνα κατϊφλι που επίςθσ ορίηεται από τον ερευνθτι (Gilli και Këllezi, 2006). Ππωσ 

γίνεται φανερό παρακάτω, διαφορετικόσ τρόποσ ςυλλογισ δεδομζνων οδθγεί ςε επιλογι 

διαφορετικισ κατανομισ ακραίων τιμϊν. Στθ ςυνζχεια και με τθ βοικεια των αντίςτοιχων 

κατανομϊν είναι εφικτι και θ εκτίμθςθ των μζτρων κινδφνου VaR και ES. 

 

3.1 Block Maxima 

 

Η μζκοδοσ Block Maxima χρθςιμοποιείται για τθν προςαρμογι των ακραίων τιμϊν των 

δεδομζνων μασ ςε μια γενικευμζνθ κατανομι ακραίων τιμϊν (GEVd). Ζςτω δείγμα   

παρατθριςεων (        ), που αναπαριςτοφν οικονομικζσ απϊλειεσ για ζνα περιουςιακό 

ςτοιχείο κατά τθ διάρκεια μιασ περιόδου. Με βάςθ τθ κεωρία ακραίων τιμϊν θ κατανομι τθσ 

μζγιςτθσ τιμισ    ενόσ block μεγζκουσ   παρατθριςεων, για   αρκετά μεγάλο μπορεί να 

προςεγγιςτεί από τθ κατανομι GEV τριϊν παραμζτρων       ( )    ((   )  ). Για τθν 

εκτίμθςθ των παραμζτρων           απαιτοφνται αρκετζσ παρατθριςεισ μεγίςτων από 

blocks μεγζκουσ  . Διαμερίηουμε τθ δειγματικι περίοδο ςε   μθ επικαλυπτόμενεσ μεταξφ 

τουσ υποπεριόδουσ, μεγζκουσ   θ κάκε μια. Αν         όπου       διαγράφουμε 

τα   πρϊτα ςτοιχεία του δείγματοσ (Tsay, 2005). Χρθςιμοποιοφμε τα m μζγιςτα των blocks 

για τθν εφαρμογι τεχνικϊν εκτίμθςθσ των παραμζτρων ξ, β, α τθσ κατανομισ GEV. 

Αναλυτικά, αυτζσ οι τεχνικζσ παρουςιάηονται ςτθν ενότθτα 4. 
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Στο Σχιμα 5 απεικονίηεται θ λογικι τθσ επιλογισ ακραίων δεδομζνων, όπου 

παρουςιάηονται τα φψθ απωλειϊν τθσ μετοχισ General Electric για διάςτθμα ενόσ ζτουσ 

(Νοζμβριοσ 2013- Νοζμβριοσ 2014) με μζγεκοσ block      παρατθριςεων. 

 

 

Σχήμα 5: Μζγιςτεσ απϊλειεσ ςτισ υποπεριόδουσ μεγζθουσ n=10 για τη μετοχή τησ General 
Electric ςτην περίοδο 11/2013-11/2014  

 

Χρθςιμοποιϊντασ τα μζγιςτα υποπεριόδων εκτιμάμε τισ  ̂ ,  ̂ ,  ̂  ωσ παραμζτρουσ 

μορφισ (  ), κζςθσ (  ) και κλίμακασ (  ) αντίςτοιχα. Στθ ςυνζχεια, για το μζγιςτο τθσ  -

ςτθσ υποπεριόδου * ( )  +, όπου          χρθςιμοποιοφμε τισ εκτιμιςεισ των   ,   ,    

για να κζςουμε     (   ̂ )  ̂  (Tsay, 2005). Συγκεκριμζνα, αν      είναι μια μικρι 

πικανότθτα και   
   το   -ποςοςτιαίο ςθμείο ςτθν πάνω ουρά τθσ κατανομισ των μεγίςτων 

απωλειϊν των υποπεριόδων, τότε εφόςον υποκζςουμε κατανομι GEV κα ιςχφει: 

 ( ( )     
 )     

{
 
 

 
 
   : 4  

 ̂ ( 
   ̂ )

  ̂ 
5

 
 

 ̂ 
;  

   (  
 
(    ̂ )

  ̂ +  

    

     ̂   

     ̂   

 

όπου   
  ( 

    )

  
  . Ξαναγράφοντασ τθν παραπάνω εξίςωςθ ωσ : 

   (  )  

{
 
 

 
 
 4  

 ̂ ( 
   ̂ )

   ̂ 
5

 
 
  

 

    
 
(    ̂ )

   ̂  

    

     ̂   

     ̂   
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το   -ποςοςτιαίο ςθμείο κα ιςοφται με: 

   {
 ̂  

  ̂ 

 ̂ 
*  ,   (  )-  ̂ + 

 ̂    ̂ *  ,   ( 
 )-+ 

    
     ̂   

     ̂   
 

 

( ) 

Ζτςι ςφμφωνα με τθ κεωρία ακραίων τιμϊν για  πικανότθτα      το ποςοςτιαίο ςθμείο 

   δίνει τθ VaR, που αναφζρεται ςτα μζγιςτα των υποπεριόδων. Εμείσ όμωσ, χρειαηόμαςτε 

τθν εκτίμθςθ του VaR από τισ παρατθροφμενεσ οικονομικζσ απϊλειεσ. Εφόςον ζχουμε 

υποκζςει ότι οι οικονομικζσ απϊλειεσ είναι είτε αςυςχζτιςτεσ είτε ότι ζχουν αςκενι 

ςυςχζτιςθ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθ ςχζςθ (1) για το ποςοςτιαίο ςθμείο    τθσ 

κατανομισ των οικονομικϊν απωλειϊν ωσ εξισ: 

    ( ( )     
 )  , (     

 )-  ( ) 

Η ςχζςθ (8) μασ επιτρζπει να υπολογίςουμε τθ VaR του αρχικοφ ςυνόλου οικονομικϊν 

απωλειϊν   . Για μια μικρι πικανότθτα    , το p-ποςοςτιαίο ςθμείο των    είναι το   , αν 

θ πικανότθτα    για τα μζγιςτα των υποπεριόδων επιλζγεται ςφμφωνα με τθ ςχζςθ (8), όπου 

 (     
 )   . Άρα, για μια μικρι πικανότθτα     θ     για τισ οικονομικζσ απϊλειεσ 

εκτιμάται να είναι: 

   ̂   {
 ̂  

  ̂ 

 ̂ 
2  ,    ( )-  ̂ 3     ̂    

 ̂   ̂ *  ,    ( )-+                  ̂    

   

όπου   το μζγεκοσ τθσ υποπεριόδου. 

 

 Για τθν εκτίμθςθ του ES, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ςχζςθ, μποροφμε πάλι να 

χρθςιμοποιιςουμε τισ εκτιμιςεισ  ̂ ,  ̂ ,  ̂  και να προςομοιϊςουμε εκτιμιςεισ για τθν VaR 

για επίπεδο ςθμαντικότθτασ μικρότερο από    . Ριο ςυγκεκριμζνα προςομοιϊνουμε   το 

πλικοσ    (   ) και υπολογίηουμε τθ VaR ςφμφωνα με τθ ςχζςθ: 

   ̂   {
 ̂  

  ̂ 

 ̂ 
*  ,    (  )-

  ̂ +     ̂    

 ̂   ̂ *  ,    (  )-+                  ̂    

   

 Στθ ςυνζχεια εκτιμάμε το ES ςφμφωνα με τον δειγματικό μζςο: 

  ̂  
∑    ̂  
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3.2 Κορυφζσ πάνω από κατϊφλι 

 

Σε αντίκεςθ με τθ μζκοδο Block Maxima θ μζκοδοσ των κορυφϊν πάνω από κατϊφλι 

χρθςιμοποιείται για τθν προςαρμογι των ακραίων τιμϊν των δεδομζνων μασ ςτθ 

γενικευμζνθ κατανομι Pareto (GPD). Ανάλογα με το κατϊφλι που επιλζγουμε, ςυλλζγονται 

τα δεδομζνα που το ξεπερνοφν και για τθν προςαρμογι τουσ ςτθ GPD, εκτιμάμε τισ 

παραμζτρουσ ξ και ς τθσ κατανομισ. Τεχνικζσ εκτίμθςθσ των παραμζτρων παρουςιάηονται 

ςτθν ενότθτα 4 ενϊ θ παροφςα παράγραφοσ επικεντρϊνεται ςτθν εκτίμθςθ των μζτρων 

κινδφνου VaR και ES, κάτω από τθν υπόκεςθ πωσ τα δεδομζνα ζχουν ςυλλεχκεί με τθν 

τεχνικι κορυφϊν πάνω από κατϊφλι. 

 Συγκεκριμζνα, ζςτω (  )    οι απϊλειεσ ενόσ προϊόντοσ. Εάν ςυμβολίςουμε με   ζνα 

κατϊφλι τότε ζνασ τυχαίοσ αρικμόσ    παρατθριςεων κα υπερβαίνει το  . Συμβολίηοντασ με 

 ̃   ̃     ̃   αυτά τα δεδομζνα, υπολογίηονται οι αντίςτοιχεσ υπερβάςεισ ωσ     ̃   . Τα 

   χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων τθσ κατανομισ GPD που 

προςαρμόηεται καλφτερα ςτισ    υπερβάςεισ (Tsay, 2005; Gilli και Këllezi, 2006).  

Στo Σχιμα 6 απεικονίηεται θ λογικι αυτισ τθσ μεκόδου, που ονομάηεται Κορυφζσ πάνω 

από Κατϊφλι (Peaks Over Threshold, POT), χρθςιμοποιϊντασ τισ απϊλειεσ τθσ μετοχισ 

General Electric για διάςτθμα ενόσ ζτουσ (Νοζμβριοσ 2013- Νοζμβριοσ 2014) με κατϊφλι   

τζτοιο ϊςτε οι υπερβάςεισ του   να είναι το 10% του ςυνόλου των παρατθριςεων. 

 

 

Σχήμα 6: Υπερβάςεισ απωλειϊν πάνω από ζνα κατϊφλι u για τη μετοχή τησ General Electric 
ςτην περίοδο 11/2013-11/2014 
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Εάν  ( ) είναι θ ςυνάρτθςθ κατανομισ των απωλειϊν του προϊόντοσ, τότε από τισ υπό 

ςυνκικθ κατανομζσ ςτισ ςχζςεισ  (3) και (5) και τθ GPD ςτθν ςχζςθ (4) ζχουμε: 

 

 (   )   ( )

   ( )
     ( )( ) 

( ) 

 

όπου  ( )     (   ) και         με     (Gilli και Këllezi, 2006). Η  ( ) μπορεί 

να εκτιμθκεί από τθν εμπειρικι ακροιςτικι ςυνάρτθςθ, ωσ εξισ: 

 ̂( )  
    
 

 

Ππου    το πλικοσ των υπερβάςεων ςτα δεδομζνα μασ όταν το κατϊφλι είναι   και   το 

μζγεκοσ του δείγματοσ. Συνεπϊσ, λφνοντασ τθν (9) ωσ προσ  (   ) και χρθςιμοποιϊντασ 

τισ εκτιμιςεισ   ( )̂      ̂  για τισ παραμζτρουσ  ( )        αντίςτοιχα κα ζχουμε: 

 ̂(   )   ̂( )   ( )̂    ̂  ( ) ̂ (   )(   ( )̂)    
  
 
6  

 ̂(   )

 ( ) ̂
7

 
 

 ̂

 

 

(  ) 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ VaR ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1-p, μποροφμε να λφςουμε ωσ προσ 

  τθ ςχζςθ (10) για το  -ποςοςτιαίο ςθμείο τθσ κατανομισ τθσ X. Δθλαδι, θ εκτίμθςθ για τθ 

VaR είναι:  

   ̂    
 ( ) ̂

 ̂
[  [

 

  
(   )]

  ̂

]    

 

Ρροκειμζνου να αποκτιςουμε μια καλφτερθ εκτίμθςθ για τθν κατανομι απωλειϊν, 

εξετάηουμε τισ αναμενόμενεσ απϊλειεσ όταν θ       ξεπερνιζται. Ριο ςυγκεκριμζνα το ES ςε 

επίπεδο εμπιςτοςφνθσ   κα είναι: 

 

     ( |      )        (      |      )   (  ) 

 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν ςχζςθ (6),  θ (11) παίρνει τθν μορφι: 

  ̂        (      |      )  
   ̂ 

   ̂
 
 ( )̂   ̂ 

   ̂
 

 

Τζλοσ, ςτθν περίπτωςθ που  ̂   , από τθν (4) γνωρίηουμε πωσ: 
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    ( )     
    ( ) ̂

       ̂    

Δεδομζνου πωσ       ,για επίπεδο εμπιςτοςφνθσ  , αντικακιςτοφμε και λφνουμε ωσ 

προσ  : 

      (   )  ( ) 
̂

      ( ) ̂   (   )  

   ̂     ( ) ̂   (   ) 

Για τθν εκτίμθςθ του ES, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν εκτίμθςθ  ( ) ̂  για να 

προςομοιϊςουμε ζνα πλικοσ εκτιμιςεων για τθν VaR ςε επίπεδο εμπιςτοςφνθσ  μεγαλφτερο 

από  . Ριο ςυγκεκριμζνα για     (   ) προςομοιϊνουμε   παρατθριςεισ από τθν 

παρακάτω ςχζςθ: 

   ̂      ( ) 
̂   (    ) 

Άρα παίρνουμε εκτίμθςθ για το ES ςφμφωνα με τον δειγματικό μζςο: 

  ̂  
∑    ̂  
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4. Τεχνικζσ εκτίμηςησ παραμζτρων  

 

Με βάςθ τισ δφο τεχνικζσ επιλογισ ακραίων δεδομζνων που περιγράφθκαν ςτθν Ενότθτα 

3 επιλζγονται δεδομζνα. Αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων των  

κατανομϊν GEV και GPD. Στόχοσ τθσ Ενότθτασ 4 είναι να παρουςιαςτοφν τεχνικζσ εκτίμθςθσ 

παραμζτρων των κατανομϊν βάςει των οποίων ςτθ ςυνζχεια κα εκτιμθκοφν τα μζτρα 

κινδφνου VaR και ES. Αρχικά περιγράφεται θ μζκοδοσ μζγιςτθσ πικανοφάνειασ.  

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται τεχνικζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ βλζποντασ το πρόβλθμα 

από μια Μπεχηιανι οπτικι προςομοιϊνουμε παρατθριςεισ από τθν εκ των υςτζρων 

κατανομι των παραμζτρων των κατανομϊν GEV ι GPD. Αυτζσ είναι είτε τεχνικζσ Monte 

Carlo, όπωσ θ δειγματολθψία ςπουδαιότθτασ, είτε Markov Chain Monte Carlo, όπωσ ο 

αλγόρικμοσ Gibbs με βιματα Metropolis-Hastings. Επιπρόςκετα, παρουςιάηεται και θ 

μζκοδοσ Hill μια μθ παραμετρικι τεχνικι εκτίμθςθσ των μζτρων κινδφνου VaR και ES, θ οποία 

χρθςιμοποιείται ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ διπλωματικισ για τθ ςφγκριςθ με τισ 

υπόλοιπεσ παραμετρικζσ τεχνικζσ. 

 

4.1 Μζθοδοσ Μζγιςτησ Πιθανοφάνειασ 

 

Χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο Block Maxima για τθν επιλογι των δεδομζνων που κα 

χρθςιμοποιιςουμε ςτθν εκτίμθςθ παραμζτρων ςυμβολίηουμε το μζγιςτο του  -ςτου block ωσ 

   , ζτςι ϊςτε το ςφνολο των δεδομζνων να είναι *              +. Για τθν επιλογι του 

αρικμοφ   των blocks και του μεγζκουσ τουσ  , χρειάηεται να γίνουν οριςμζνοι 

ςυμβιβαςμοί. Μεγάλθ τιμι για το   οδθγεί ςε ακριβζςτερθ προςζγγιςθ τθσ κατανομισ των 

μεγίςτων από μια GEVd και μικρότερθ μερολθψία ςτισ εκτιμιςεισ των παραμζτρων. Πταν 

αυξιςουμε ζνα από τα δφο το άλλο μικραίνει και επομζνωσ θ επιλογι των τιμϊν τουσ 

αποτελεί μια δφςκολθ απόφαςθ. Η επιλογι του μπορεί να εξαρτάται από τισ αποδόςεισ που 

εξετάηουμε ενϊ ςυνίςταται να ελζγχουμε τθ ςτακερότθτα τθσ εκτιμϊμενθσ VaR (Tsay, 2005). 

Συμβολίηοντασ με        τθν πυκνότθτα πικανότθτασ τθσ κατανομισ GEV, θ λογαρικμικι 

ςυνάρτθςθ πικανοφάνειασ κα είναι: 
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 (                    )  ∑  

 

   

(      (   ))  

      ( )  (  
 

 
*∑  (   

     

 
*

 

   

 ∑(   
     

 
*
     

   

 

θ οποία πρζπει να μεγιςτοποιθκεί ωσ προσ     και   με περιοριςμοφσ ότι     και 

  
 (     )

 
     .  

Λφνοντασ αρικμθτικά το ςφςτθμα: 

  (     )

  
   

  (     )

  
          

  (     )

  
   

παίρνουμε ωσ αποτζλεςμα εκτιμιςεισ  ̂,  ̂,  ̂ για τισ παραμζτρουσ μορφισ, κζςθσ και 

κλίμακασ τθσ GEVd αντίςτοιχα, αφοφ πρϊτα βεβαιωκοφμε ότι οι δεφτεροι παράγωγοι τθσ 

 (     ) να είναι γνιςια αρνθτικζσ για ( ̂,  ̂,  ̂) ζτςι ϊςτε το ( ̂,  ̂,  ̂) να είναι πράγματι 

ςθμείο μεγίςτου. Οι εκτιμιςεισ ( ̂,  ̂,  ̂) χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ τθσ VaR και ES, 

ςφμφωνα με τισ ςχζςεισ που δόκθκαν ςτθν παράγραφο 3.1. 

 

Πμοια, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο POT για τθν επιλογι των δεδομζνων ζχουμε τισ 

οικονομικζσ απϊλειεσ που υπερβαίνουν το επιλεγμζνο κατϊφλι   { ̃   ̃     ̃  }. 

Συμβολίηουμε με     ̃    τισ υπερβάςεισ των απωλειϊν και με      τθν πυκνότθτα 

πικανότθτασ τθσ κατανομισ GPD, οπότε θ λογαρικμικι ςυνάρτθςθ πικανοφάνειασ κα είναι: 

 (                )  ∑      (  )

  

   

        (  
 

 
)∑  (   

  

 
)

  

   

 

θ οποία πρζπει να μεγιςτοποιθκεί ωσ προσ   και    όταν      και    
  

 
     . 

Λφνοντασ αρικμθτικά το ςφςτθμα: 

  (   )

  
   

  (   )

  
    

παίρνουμε ωσ αποτζλεςμα εκτιμιςεισ  ̂,  ̂ για τισ παραμζτρουσ μορφισ και κλίμακασ τθσ 

GPD αντίςτοιχα, αφοφ πρϊτα βεβαιωκοφμε ότι οι δεφτεροι παράγωγοι τθσ  (   ) να είναι 

γνιςια αρνθτικζσ για ( ̂, ̂)  ζτςι ϊςτε το ( ̂, ̂) να είναι πράγματι ςθμείο μεγίςτου. Οι 

εκτιμιςεισ ( ̂, ̂)  χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ τθσ VaR και ES, ςφμφωνα με τισ ςχζςεισ 

που δόκθκαν ςτθν παράγραφο 3.2. 
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4.2 Δειγματοληψία Σπουδαιότητασ  

 

Βλζποντασ το πρόβλθμα τθσ μοντελοποίθςθσ των ακραίων παρατθριςεων με μια 

Μπεχηιανι οπτικι, κεωροφμε τισ παραμζτρουσ των κατανομϊν GEV και GPD ωσ τυχαίεσ 

μεταβλθτζσ. Κακϊσ δεν ζχουμε κάποια ιδιαίτερθ γνϊςθ για τισ τιμζσ των παραμζτρων αυτϊν 

υποκζτουμε μθ πλθροφοριακζσ εκ των προτζρων κατανομζσ (non-informative distributions) 

οπότε καταλιγουμε ςτισ εκ των υςτζρων κατανομζσ (posterior distributions) οι οποίεσ 

παρουςιάηονται ςτο Ραράρτθμα Α. Είναι προφανζσ ότι προςομοίωςθ από τισ εκ τω υςτζρων 

κατανομζσ δεν μπορεί να γίνει απευκείασ, για αυτό και πρζπει να καταφφγουμε ςε Monte 

Carlo και Markov Chain Monte Carlo τεχνικζσ. 

Η βαςικι ιδζα του δειγματολιπτθ ςπουδαιότθτασ είναι θ προςομοίωςθ παρατθριςεων 

από κάποια κατανομι πρόταςθσ  , διαφορετικι από τθ κατανομι ςτόχο   και θ χριςθ τουσ 

για τθν εκτίμθςθ μζςων τιμϊν τθσ μορφισ   ( ) (Chan και Wong, 2006). Υποκζτοντασ πωσ 

κζλουμε να εκτιμιςουμε τθν ποςότθτα:  

  ( )  ∫ ( ) ( )   

ζςτω   (        ) ζνα  -διάςτατο τυχαίο διάνυςμα για το οποίο υποκζτουμε ότι ζχει από 

κοινοφ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ  ( )   (        ) και ότι θ άμεςθ 

προςομοίωςθ από τθ   είναι ανζφικτθ. Για να ξεπεράςουμε αυτιν τθ δυςκολία επιλζγουμε 

κάποια άλλθ ςυνάρτθςθ πυκνότθτα πικανότθτασ   από τθν οποία είναι δυνατό να 

προςομοιωκοφν παρατθριςεισ και για τθν οποία ιςχφει θ ςυνκικθ: 

        ( )     ( )    

Δθλαδι ζςτω   και   απολφτωσ ςυνεχείσ ωσ προσ κάποιο μζτρο   με το ςτιριγμα τθσ   να 

περιζχει το ςτιριγμα τθσ   : 

   *   ( )   +  *   ( )   + 

Τότε μποροφμε να υπολογίςουμε το   ( ) ωσ εξισ: 

    ( ( ))  ∫
 ( ) ( )

 ( )
 ( )     6

 ( ) ( )

 ( )
7 

Από τθν παραπάνω εξίςωςθ προκφπτει πωσ το  ( ) μπορεί να εκτιμθκεί εναλλακτικά 

προςομοιϊνοντασ παρατθριςεισ από τθν  , τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφμε για τον 

υπολογιςμό τθσ μζςθσ τιμισ τθσ  ( ) ( )  ( ) (Chan και Wong, 2006). Δθλαδι 
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δθμιουργείται ζνασ καινοφργιοσ εκτιμθτισ για τθ μζςθ τθσ  ( ), ο δειγματολιπτθσ 

ςπουδαιότθτασ που υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 ̅ 
   

 

 
∑
 (  ) (  )

 (  )

 

   

 
 

 
∑ (  ) (  )

 

   

 

όπου τα  (  ) ονομάηονται βάρθ ςπουδαιότθτασ και θ   κατανομι ςπουδαιότθτασ ι 

πρόταςθσ. Ο εκτιμθτισ   ̅ 
   ςυγκλίνει ιςχυρά ςτο   ( ( )) και αυτό εξαςφαλίηεται από τον 

ιςχυρό νόμο των μεγάλων αρικμϊν: 

 

 
∑ (  ) (  )

 

   

    
→    , ( ) ( )-    ( ( )) 

Ζνασ ακόμα πιο γενικόσ εκτιμθτισ τθσ   ( ( )), τον οποίο μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε ακόμθ και όταν γνωρίηουμε μόνο τθ ςυναρτθςιακι μορφι των βαρϊν 

ςπουδαιότθτασ είναι: 

 ̂ 
   

∑  (  ) (  )
 
   

∑  (  )
 
   

 

όπου διαιρϊντασ αρικμθτι και παρονομαςτι με   ζχουμε: 

 ̂ 
   

∑  (  ) (  )  
 
   

∑  (  )
 
     

 
(  ) 

Ραρατθροφμε ότι ο αρικμθτισ ςτθν εξίςωςθ (12) ςυγκλίνει ςτθν ποςότθτα   ( ( )) ενϊ 

ο παρονομαςτισ ςυγκλίνει ςτθ μονάδα. Άρα, ο λόγοσ τουσ κα ςυγκλίνει ςτθ μζςθ τιμι  

  ( ( )). 

Για να εφαρμόςουμε τθ μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ ςπουδαιότθτασ ςτο πρόβλθμα μασ 

κεωροφμε ωσ ςυνάρτθςθ ςτόχο τθν  (     ), τθν εκ των υςτζρων κατανομι των 

παραμζτρων δοκζντοσ των δεδομζνων υποκζτοντασ μθ πλθροφορικι εκ των προτζρων 

κατανομι GEV. Ρροςομοιϊνουμε ζνα ςφνολο  (        ) μεγζκουσ   από κάποια κατανομι 

πρόταςθ  (     ) και παίρνουμε εκτιμιςεισ για τισ παραμζτρουσ: 

 ̂  
∑  (        )  
 
   

∑  (        )
 
   

 

 ̂  
∑  (        )  
 
   

∑  (        )
 
   

 

 ̂  
∑  (        )  
 
   

∑  (        )
 
   

 

όπου 
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 (        )  
 (        )

 (        )
 

Αντίςτοιχα, κεωροφμε ωσ ςυνάρτθςθ ςτόχο τθ  (   ) που προκφπτει από τθν εκ των 

υςτζρων κατανομι, όταν θ πικανοφάνεια προκφπτει από τθν GPD και οι εκ των προτζρων 

κατανομζσ είναι μθ πλθροφοριακζσ. Ρροςομοιϊνουμε ζνα ςφνολο (     ) μεγζκουσ   από 

κάποια κατανομι πρόταςθ  (   ) και παίρνουμε εκτιμιςεισ για τισ παραμζτρουσ: 

 ̂  
∑  (     )  
 
   

∑  (     )
 
   

 

 ̂  
∑  (     )  
 
   

∑  (     )
 
   

 

όπου 

 (     )  
 (     )

 (     )
 

Στόχοσ μασ λοιπόν είναι θ εκτίμθςθ τθσ μζςθσ τιμισ των παραμζτρων τθσ εκ των υςτζρων 

κατανομισ, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να εκτιμιςουμε τα μζτρα κινδφνου VaR και ES.  

 

4.3 Δειγματολήπτησ Gibbs με βήματα Metropolis 

 

Ο δειγματολιπτθσ Gibbs με βιματα Metropolis αποτελεί μία Monte Carlo Markov Chain 

τεχνικι. Η ιδζα των MCMC τεχνικϊν βρίςκεται ςτθν παραγωγι αλυςίδων Markov με ςτάςιμθ 

κατανομι τθν κατανομι ςτόχο. Δφο από τισ πιο γνωςτζσ τεχνικζσ είναι ο δειγματολιπτθσ 

Gibbs και ο αλγόρικμοσ Metropolis-Hastings.  

Στο πρόβλθμα μασ ζχοντασ ςυλλζξει ακραίεσ τιμζσ και κεωρϊντασ τισ παραμζτρουσ ωσ 

τυχαίεσ μεταβλθτζσ  προςαρμόηουμε τισ παρατθριςεισ είτε ςε κατανομι GEV είτε ςε GPD και 

βρίςκουμε τθν μορφι τθσ ηθτοφμενθσ εκ των υςτζρων κατανομισ. Οι εκ των υςτζρων 

κατανομζσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ είναι πολυδιάςτατεσ και δεν ζχουν κάποια γνωςτι 

μορφι.  

Ρροκειμζνου να πάρουμε παρατθριςεισ από μια τζτοια κατανομι μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε τον δειγματολιπτθσ Gibb με βιματα Metropolis, που αποτελεί μία 

εναλλακτικι λφςθ για τθν προςομοίωςθ από τθν κατανομι ςτόχο. Ρρόκειται για ζνα  

δειγματολιπτθ Gibbs ςτον οποίο τουλάχιςτον μια προςομοίωςθ από τθν πλιρθ δεςμευμζνθ 

κατανομι ζχει αντικαταςτακεί από ζνα βιμα Metropolis. Ο δειγματολιπτθσ Gibbs κακϊσ και 

ο αλγόρικμοσ Metropolis-Hastings παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 
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Δειγματολήπτησ Gibbs 

 

Θεωροφμε   (           ) ζνα ςφνολο δεδομζνων, όπου θ κατανομι κάκε    

εξαρτάται από   παραμζτρουσ,    (           ). Για κάκε         κακορίηουμε τισ 

πλιρεισ δεςμευμζνεσ κατανομζσ   (  |                     ). Ο δειγματολιπτθσ Gibbs 

προςομοιϊνει διαδοχικά τιμζσ για τισ             ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ επαναλθπτικι 

διαδικαςία (Chan και Wong, 2006): 

1. Θζτουμε αρχικό διάνυςμα παραμζτρων    (  
    

       
 ) 

2. Στο χρόνο   δοκζντοσ      (  
      

         
   )  για κάκε   

           

προςομοιϊνουμε από τισ πλιρεισ δεςμευμζνεσ κατανομζσ (full conditional distributions)      

  
    (  |  

      
         

   ) 

  
    (  |  

    
         

   ) 

  

  

  
    (  |  

    
         

 ) 

3. Θζτουμε       και επιςτρζφουμε ςτο Βιμα 2 

 

Αλγόριθμοσ Metropolis-Hastings 

 

Ζςτω   θ κατανομι ςτόχοσ και   το ςτιριγμα τθσ. Ξεκινάμε από κάποια κατάςταςθ 

      με  (  )   , που μπορεί να ζχει προκφψει είτε από προςομοίωςθ είτε να ζχει 

επιλεγεί αυκαίρετα. Τθ χρονικι ςτιγμι  , δεδομζνου ότι βριςκόμαςτε ςτθν κατάςταςθ    

παράγουμε μία υποψιφια τιμι   για τθν επόμενθ κατάςταςθ      από κάποια κατανομι 

πρόταςθσ   (    )   ( |  ) θ οποία είναι δυνατόν να εξαρτάται από τθν τρζχουςα 

κατάςταςθ   . Η υποψιφια τιμι   γίνεται δεκτι με πικανότθτα:  

 (    )      {  
 ( ) ( |  )

 (  ) (  | )
} 

Αν θ υποψιφια τιμι γίνει αποδεκτι τότε κζτουμε       , διαφορετικά κζτουμε        . 

H πικανότθτα ονομάηεται πικανότθτα αποδοχισ (acceptance probability). Άρα ο αλγόρικμοσ 

Metropolis-Hastings ζχει τθν μορφι (Chan και Wong, 2006): 

1. Θζτουμε       τζτοιο ϊςτε  (  )    και     
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2. Στο χρόνο      δοκζντοσ       : 

 Ρροςομοιϊνουμε    (    )  και    (   ) 

 Αν    (    )  κζτουμε       , διαφορετικά κζτουμε         

3. Θζτουμε       και επιςτρζφουμε ςτο Βιμα 2 

 

Δειγματολήπτησ Gibbs με βήματα Metropolis 

 

Ο δειγματολιπτθσ Gibbs με βιματα Metropolis, θ ςυνδυαςτικι μορφι του δειγματολιπτθ 

Gibbs με τον αλγόρικμο Metropolis-Hastings, αποτελεί μία υβριδικι μορφι του κλαςςικοφ 

δειγματολιπτθ Gibbs και ζχει τθν παρακάτω γενικι μορφι (Chan και Wong, 2006): 

1. Θζτουμε    (  
    

       
 ) 

2. Στο χρόνο    δοκζντοσ      (  
      

         
   )  για           

 Ρροςομοιϊνουμε         (  |  
         

    
        

         
   )   

 Ρροςομοιϊνουμε      (   ) 

 Υπολογίηουμε τθν πικανότθτα αποδοχισ: 

 (  
      )      8  

  (  |  
         

      
         

   )

  (  
   |  

         
      

            )
  
  (  

   |  
         

         
         

   )

  (  |  
         

    
        

            )
9 

 Αν    (  
      )  τότε   

       

 Διαφορετικά κζτουμε    
    

    

3. Θζτουμε        και επιςτρζφουμε ςτο Βιμα 2 

 

Με το δειγματολιπτθ Gibbs με βιματα Metropolis προςομοιϊνουμε παρατθριςεισ, τισ 

οποίεσ και μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ϊςτε να προςδιορίςουμε τουσ εργοδικοφσ 

μζςουσ που προκφπτουν από τισ αντίςτοιχεσ μαρκοβιανζσ αλυςίδεσ για κάκε παράμετρο. Οι 

εργοδικοί μζςοι ωσ εκτιμιςεισ των παραμζτρων χρθςιμοποιοφνται περαιτζρω για τισ 

εκτιμιςεισ των μζτρων κινδφνου VaR και ES.  

 

4.4 Μζθοδοσ Hill – μία μη παραμετρική τεχνική   

 

H μζκοδοσ Hill ωσ μία μθ παραμετρικι τεχνικι χρθςιμοποιείται για τθν εκτίμθςθ των 

μζτρων κινδφνου VaR και ES αφοφ αρχικά ζχει οριςτεί μία τιμι “κατϊφλι”. Αρχικά, ςφμφωνα 

με το κατϊφλι που ορίηουμε τα δεδομζνα επιλζγονται με βάςθ τθν τεχνικι κορυφϊν πάνω 
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από κατϊφλι.  Στθ ςυνζχεια, προςδιορίηεται ο εκτιμθτισ του Hill, οποίοσ και χρθςιμοποιείται 

για τθν εκτίμθςθ των μζτρων κινδφνου. 

Η μζκοδοσ Hill είναι χριςιμθ μόνο για κατανομζσ με ουρζσ που φκίνουν με αργό ρυκμό 

όπωσ οι κατανομζσ κατθγορίασ Fréchet     ( )   (McNeil et al., 2005). 

Θεωροφμε  (  )    ανεξάρτθτεσ και ιςόνομεσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ, που αναπαριςτοφν 

οικονομικζσ απϊλειεσ, με κατανομι  . Χρθςιμοποιοφμε το παρακάτω Θεϊρθμα 3 για να 

υπολογίςουμε τον εκτιμθτι Hill. 

 

Θεϊρημα 3 (Klüppelberg et al., 1997) 

Για         , θ   ανικει ςε κατανομι ακραίων τιμϊν (  ) (δθλαδι ςε κατανομι Fréchet 

       ) αν και μόνο αν  ̅( )      ( ), όπου   ( )  ςυνάρτθςθ που φκίνει με αργό 

ρυκμό.  

 

Θεωροφμε ςυνάρτθςθ μζςθσ υπζρβαςθσ (mean excess function) του λογάρικμου των 

απωλειϊν     :  

  (   )   (       |       )   

 
 

  ̅( )
∫ (       )  ( )
 

 

 

 
 

  ̅( )
∫

 ̅( )

 
  

 

 

 

 
 

  ̅( )
∫  ( )  (   )   
 

 

 
(  ) 

Ο υπολογιςμόσ τθσ ςχζςθσ (13) γίνεται με τθ βοικεια του Θεωριματοσ 4 (McNeil et al., 

2005). 

 

Θεϊρημα 4 (Θεϊρθμα Karamata)   

Για  ( )  ςυνάρτθςθ που φκίνει με αργό ρυκμό και είναι τοπικά οριοκετθμζνθ ςτο ,    ) 

για κάποιο     , τότε: 

i. Για       ∫    ( )  
 

  
 

 

   
     ( )     

ii. Για      ∫    ( )  
 

 
  

 

   
     ( )     

  

Χρθςιμοποιϊντασ το κεϊρθμα 4 για τθν ςχζςθ (12), για     κα πάρουμε: 
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  (   ) 
 ( )      

 ̅( )
     

ζτςι ϊςτε         
 (   )   . H    καταςκευάηεται από τισ λογαρικμικζσ παρατθριςεισ   . 

Ρεριμζνουμε δθλαδι,    
 (   (   ))   

   για   μεγάλο και   ςχετικά μικρό  όπου 

 ( )         (   )       ( ) είναι διατεταγμζνεσ παρατθριςεισ. Εκτιμϊντασ το  

  
 (   (   )) παίρνουμε για το    : 

 ̂   
 

   
∑ (   ( )     ( ))

 

       

 

Λαμβάνουμε τθν τυπικι μορφι του εκτιμθτι του Hill με μια μικρι τροποποίθςθ ςτο 

παραπάνω:  

 ̂ 
( )
 :

 

 
∑ (   ( )     ( ))

 

     

;

  

           

Αντίςτοιχα δθλαδι για τθν παράμετρο μορφισ    (     )   κα ζχουμε: 

 ̂ 
( )
 
 

 
∑ (   ( )     ( ))  

 

 
∑
   ( )

   ( )

 

   

 

     

           

όπου,   είναι ο αρικμόσ των κορυφϊν πάνω από το κατϊφλι  , και      ( ) . Για να 

υπολογίςουμε τα ποςοςτιαία ςθμεία που μασ ενδιαφζρουν κεωροφμε ζνα μοντζλο ουράσ 

τθσ μορφισ  ̅( )               για κάποιο υψθλό κατϊφλι  . Με άλλα λόγια 

αντικακιςτοφμε τθ ςυνάρτθςθ  ( ) που μεταβάλλεται αργά με μια ςτακερά   για επαρκϊσ 

μεγάλο  . Για κατάλλθλθ επιλογι   μεγαλφτερων απωλειϊν από τισ    θ παράμετροσ   

εκτιμάται από τθν  ̂ 
( )

 και το κατϊφλι   αντικακίςταται από τθν  , -. Αυτό που απομζνει 

είναι να εκτιμιςουμε τθν ςτακερά  .  

 

 ̅( )       (         , -)     
  ̅( ) 

όπου για  ̅( ) μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τον εμπειρικό εκτιμθτι    . Δθλαδι για 

 ̅( )        μποροφμε να ζχουμε τον εκτιμθτι: 

 ̂̅( )  
 

 
(
 

 ( )
)  ̂ 

( )

 

Λφνοντασ ωσ προσ    τθν παραπάνω εξίςωςθ μποροφμε να πάρουμε εκτιμιςεισ για τα 

ποςοςτιαία ςθμεία που αναηθτοφμε, δθλαδι να ζχουμε μια εκτίμθςθ για τθ VaR: 
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   ( )(
 

 
 ̂̅( ))    ̂ 

( )

    ̂ ( )   ( )(
 

 
(   ))  ̂   

( )

 

για  ̂̅( )     ,  δθλαδι   το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που κα επιλζξουμε για να 

εκτιμιςουμε τθ VaR,   είναι ο αρικμόσ των υπερβάςεων πάνω από το κατϊφλι   και   το 

πλικοσ των παρατθριςεων   . Αντίςτοιχα, μποροφμε να εκτιμιςουμε το ES ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ αν ξεπεραςτεί θ    ̂ ( ) για επίπεδο ςθμαντικότθτασ  : 

  ̂ ( )  
 

   
∫    ̂ ( )  
 

   

 
   ̂ ( )

   ̂ 
( )
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5.Εφαρμογή    

 

Οι τεχνικζσ που παρουςιάςτθκαν κεωρθτικά ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ εδϊ 

εφαρμόηονται ςε πραγματικά ςφνολα δεδομζνων, ςε τζςςερισ μετοχζσ και τζςςερισ 

χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ και ςυγκρίνονται αναλυτικά. Αρχικά, παρουςιάηεται μια 

διερευνθτικι ανάλυςθ των δεδομζνων ενϊ ςτθ ςυνζχεια εκτιμϊνται οι παράμετροι των 

κατανομϊν GEV και GPD, κάτω από διαφορετικζσ ςυνκικεσ επιλογζσ δεδομζνων. Τζλοσ, 

ελζγχουμε τθν απόδοςθ των τεχνικϊν αυτϊν κάνοντασ ςφγκριςθ των εκτιμιςεων με τα 

αντίςτοιχα ιςτορικά δεδομζνα, προκειμζνου να εντοπίςουμε διαφορζσ ςτθν εκτίμθςθ τθσ 

VaR.   

 

5.1 Περιγραφικά ςτοιχεία δεδομζνων 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, χρθςιμοποιικθκαν ιςτορικά ςτοιχεία τεςςάρων μετοχϊν (Coca Cola, 

General Electric, Microsoft, Nike) και τεςςάρων χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν (ESTX50, FTSE100, 

Nikkei225, S&P500). Τα δεδομζνα αντλικθκαν από τον ιςτότοπο finance.yahoo.com/stock-

center/ και αφοροφν τα χρονικά διαςτιματα που αναφζρονται ςτο Ρίνακα 1.  

 
Πίνακασ 1: Χρονικό διάςτημα λογαριθμικϊν απωλειϊν που χρηςιμοποιήθηκαν για κάθε 
ςτοιχείο. 

Στοιχείο Χρονικό Διάςτημα 
Coca Cola 30/12/1966-10/11/2014 

General Electric 2/1/1962- 10/11/2014 

Microsoft 13/3/1986-10/11/2014 
Nike 2/12/1980-10/11/2014 

ESTX50 31/12/1986-10/11/2014 

FTSE100 31/12/1985-10/11/2014 

Nikkei225 4/1/1984-10/11/2014 
S&P500 31/12/1979-10/11/2014 

 
 

Στθν ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκαν οι ιςτορικζσ λογαρικμικζσ απϊλειεσ των μετοχϊν και 

χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν. Αν    εκφράηει τθν τιμι κλειςίματοσ του ςτοιχείου τθ χρονικι 

περίοδο t θ λογαρικμικι απϊλεια    ορίηεται ωσ:  
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      (
  
    

* 

Για τθ δθμιουργία του δείγματοσ *      + μιασ μετοχισ χρθςιμοποιοφμε τθν 

προςαρμοςμζνθ τιμι κλειςίματοσ (Adjusted Close), διότι εκφράηει τθν τιμι τθσ μετοχισ αφοφ 

πρϊτα ζχει «κακαριςτεί» από μεταβολζσ που οφείλονται ςε ενζργειεσ όπωσ θ αφξθςθ ι 

διαίρεςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και καταβολι μερίςματοσ ςτουσ κατόχουσ μετοχϊν. Τζτοιεσ 

ενζργειεσ μποροφν να μεταβάλλουν βίαια και πλαςματικά τθν τιμι κλειςίματοσ, ζτςι θ 

προςαρμοςμζνθ τιμι κλειςίματοσ κάκε μετοχισ εκφράηει τθν τιμι κλειςίματοσ αφοφ πρϊτα 

όμωσ ζχει απορροφιςει όλεσ τισ ςυνζπειεσ τζτοιων ενεργειϊν που ςτρεβλϊνουν τθν 

πραγματικι εικόνα. Στουσ χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ (ESTX50,FTSE100,Nikkei225,S&P500) 

δεν υφίςτανται παρόμοιεσ ενζργειεσ και οι προςαρμοςμζνεσ τιμζσ κλειςίματοσ ταυτίηονται 

με τισ τιμζσ κλειςίματοσ (Close). 

Η εφαρμογι υλοποιικθκε ςτθ ςτατιςτικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ R, απ’ όπου 

αξιοποιικθκαν διακζςιμα πακζτα ενϊ ςυμπλθρωματικά δθμιουργικθκε κϊδικασ R όπου 

αυτό απαιτικθκε. Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποιικθκαν τα πακζτα evir, truncnorm, tmvtnorm 

και dlm. Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τον κϊδικα μποροφν να αναηθτθκοφν ςτο 

Ραράρτθμα Γ. 

Τα Σχιματα 7 και 8 παρουςιάηουν γραφιματα των θμεριςιων λογαρικμικϊν απωλειϊν    

για τα οκτϊ χρθματιςτθριακά προϊόντα. Ακόμθ, ςτον Ρίνακα 2 παρουςιάηονται τα κφρια 

περιγραφικά μζτρα τουσ, ελάχιςτθ και μζγιςτθ τιμι, θ μζςθ τιμι, θ τυπικι απόκλιςθ, θ 

αςυμμετρία και θ κφρτωςθ. Οι οριςμοί των μζτρων αυτϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Α.1-

Α.3.  
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Σχήμα 7: Ημερήςιεσ λογαριθμικζσ απϊλειεσ για τισ μετοχζσ Coca Cola, General Electric, 
Microsoft, Nike  
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Σχήμα 8: Ημερήςιεσ λογαριθμικζσ απϊλειεσ για τουσ δείκτεσ ESTX50, FTSE100, Nikkei225, 
S&P500  

 

Από τα Σχιματα 7 και 8 φαίνεται πωσ οι ακραίεσ τιμζσ των αποδόςεων τείνουν να 

ομαδοποιοφνται, κζτοντασ υπό αμφιςβιτθςθ τυχόν υποκζςεισ για ανεξάρτθτεσ και ιςόνομεσ 

λογαρικμικζσ απϊλειεσ   .  
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Πίνακασ 2: Περιγραφικά ςτοιχεία των ημερήςιων λογαριθμικϊν απωλειϊν για κάθε ςτοιχείο. 
Στατιςτικά 

μζτρα 
Πλήθοσ 

αποδόςεων 
Min Max Μζςη 

τιμή 
Τυπική 

απόκλιςη 
Κφρτωςη Αςυμμετρία 

Coca Cola 12047 -0.17613 0.27847 -0.00048 0.01751 12.89055 0.22018 

General 
Electric 

13307 -0.17937 0.19452 -0.00039 0.01884 8.94406 0.07004 

Microsoft 7228 -0.17865 0.33024 -0.00091 0.02382 14.70963 0.37922 

Nike 8562 -0.15025 0.22102 -0.00068 0.02307 8.79506 0.08052 

ESTX50 7173 -0.10438 0.08262 -0.00017 0.01325 8.95365 0.15446 

FTSE100 7410 -0.09384 0.13029 -0.00021 0.01117 12.92576 0.49346 

Nikkei225 7596 -0.13235 0.16138 -0.00007 0.01456 11.05783 0.29241 

S&P500 8997 -0.10957 0.22842 -0.00033 0.01118 30.36045 1.18024 

*όλεσ οι τιμζσ ζχουν ςτρογγυλοποιηθεί ςε 5 δεκαδικά ψηφία 
 

Στον Ρίνακα 2 θ τυπικι απόκλιςθ αναφζρεται ςτο ςφνολο του δείγματοσ που ζχουμε ςτθ 

διάκεςθ μασ για κάκε ςτοιχείο. Πμωσ, όπωσ φαίνεται ςτα Σχιματα 7 και 8 θ τυπικι απόκλιςθ 

διαφοροποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου για κάκε ςτοιχείο. Μια 

δεφτερθ παρατιρθςθ είναι πωσ το εφροσ τιμϊν των λογαρικμικϊν απωλειϊν των 

χρθματιςτθριακϊν δεικτϊν είναι μικρότερο από αυτό των μετοχϊν. Ακόμθ οι τιμζσ που 

παίρνει θ κφρτωςθ υποδεικνφουν κατανομζσ με παχιζσ ουρζσ για όλα τα ςτοιχεία. Τζλοσ, οι 

τιμζσ αςυμμετρίασ είναι όλεσ κετικζσ, υποδεικνφοντασ ενδεχομζνωσ κετικι αςυμμετρία, που 

χριηει όμωσ περαιτζρω διερεφνθςθσ. 

         

5.1.1 Αυτοςυςχζτιςη και ζλεγχοσ Ljung Box  

 

Για να ελζγξουμε τθν υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ ςτισ λογαρικμικζσ απϊλειεσ 

χρθςιμοποιοφμε το γράφθμα αυτοςυςχζτιςθσ και τον ζλεγχο Ljung-Box. Στο Σχιμα 9 

απεικονίηεται το γράφθμα αυτοςυςχζτιςθσ για τθ μετοχι τθσ Coca Cola, ενϊ τα αντίςτοιχα 

γραφιματα για τα τισ υπόλοιπεσ μετοχζσ και χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ παρουςιάηονται ςτα 

Σχιματα 9.1-9.7 ςτο Ραράρτθμα Β.  
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Σχήμα 9: Γράφημα αυτοςυςχζτιςησ για τη μετοχή Coca Cola 

 

Το Σχιμα 9 υποδεικνφει τθν φπαρξθ αυτοςυςχζτιςθσ για τθ μετοχι τθσ Coca-Cola, κακϊσ 

οι αυτοςυςχετίςεισ για αρκετά lags ξεπερνοφν τα όρια που κακορίηονται από τα διαςτιματα 

εμπιςτοςφνθσ για τθν απουςία αυτοςυςχζτιςθσ.  

 

Πίνακασ 3: Ljung-Box ζλεγχοσ αυτοςυςχζτιςησ των λογαριθμικϊν απωλειϊν των ςτοιχείων με 
lag=1. 
Στοιχείο p-value 

Coca Cola < 2.2       

General Electric < 2.2       

Microsoft 0.0005104 
Nike 0.06392 

ESTX50 0.4444 

FTSE100 0.6729 

Nikkei225 0.0242 
S&P500 0.003959 
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Στον Ρίνακα 3, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα του ελζγχου Ljung Box για lag=1.  Πςο 

μεγαλφτερο είναι το p-value τόςο ενιςχφεται θ πεποίκθςθ να είναι αςυςχζτιςτεσ οι 

λογαρικμικζσ απϊλειεσ 2 ςυνεχόμενων χρθματιςτθριακϊν ςυνεδριάςεων. Ραρατθροφμε πωσ 

ςτο 0.01 επίπεδο ςθμαντικότθτασ θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ απορρίπτεται για 

τρεισ μετοχζσ (Coca Cola, General Electric, Microsoft) και ζνα χρθματιςτθριακό δείκτθ 

(S&P500) ενϊ δεν απορρίπτεται για μία μετοχι (Nike) και τρεισ χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ 

(ESTX50, FTSE100, Nikkei225). Επομζνωσ, είναι γεγονόσ ότι θ ανεξαρτθςία άλλοτε είναι 

παροφςα και άλλοτε όχι ςτα χρθματιςτθριακά δεδομζνα. Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ κα 

υποκζτουμε πωσ ςτθ βάςθ των τεχνικϊν επιλογισ δεδομζνων θ υπόκεςθ ανεξαρτθςίασ 

ικανοποιείται.  

 

 

5.1.2 Ιςτογράμματα και QQ-plots 

 

Ρροκειμζνου να διερευνθκεί αν τα δεδομζνα προζρχονται από κανονικζσ κατανομζσ 

ςυγκρίνουμε τα ιςτογράμματα τουσ με τθν κανονικι κατανομι κακϊσ και τα quantile-

quantile plots (QQ-plots), όπου τα ποςοςτιαία ςθμεία τθσ εμπειρικισ κατανομισ τουσ 

ςυγκρίνονται με τα αντίςτοιχα τθσ κανονικισ κατανομισ.   

Ππωσ δείχνουν τα QQ plots, οι λογαρικμικζσ απϊλειεσ που εξετάηουμε δε φαίνεται να 

ακολουκοφν κανονικι κατανομι. Ακόμθ θ ςφγκριςθ των ιςτογραμμάτων με τθν καμπφλθ τθσ 

κανονικισ κατανομισ υποδεικνφει λεπτόκυρτεσ κατανομζσ. Ταυτόχρονα, υπάρχουν μεγάλεσ 

αποκλίςεισ ςτισ ουρζσ, όπωσ φαίνεται από τα QQ-plots και ςε ςυνδυαςμό με τισ τιμζσ τθσ 

κφρτωςθσ που υπολογίςτθκαν ςτον Ρίνακα 2 μποροφμε να υποκζςουμε πωσ οι κατανομζσ 

των λογαρικμικϊν απωλειϊν είναι λεπτόκυρτεσ και ζχουν πιο βαριζσ ουρζσ ςε ςχζςθ με τθ 

κανονικι κατανομι. Αυτό ςθμαίνει πωσ οι κατανομζσ ακραίων τιμϊν μποροφν να 

περιγράψουν καλφτερα από τθν κανονικι κατανομι τθ ςυμπεριφορά των λογαρικμικϊν 

απωλειϊν για τα ςτοιχεία που εξετάηουμε. 
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Σχήμα 10: Ιςτογράμματα και QQ-plots για τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ των μετοχϊν Coca Cola, 
General Electric, Microsoft και Nike.  
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Σχήμα 11: Ιςτογράμματα και QQ-plots για τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ των δεικτϊν ESTX50, 
FTSE100, Nikkei225 και S&P500.  
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5.2 Εκτιμήςεισ παραμζτρων κατανομϊν με τη μζθοδο μζγιςτησ 

πιθανοφάνειασ 

 

Σε αυτι τθν ενότθτα γίνεται εφαρμογι τθσ μεκόδου μζγιςτθσ πικανοφάνειασ για τθν 

εκτίμθςθ των παραμζτρων των κατανομϊν των ακραίων τιμϊν GEV και GPD. Στθ ςυνζχεια 

και αφοφ ζχουν οριςτεί πλιρωσ οι κατανομζσ εκτιμάμε και τα μζτρα κινδφνου VaR και ES. Για 

τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων επιλζγουμε δείγματα μεγίςτων πρϊτα με τθ μζκοδο Block 

Maxima και μετά με τθ μζκοδο Κορυφϊν πάνω από Κατϊφλι. Για ςυγκριτικοφσ λόγουσ 

χρθςιμοποιοφμε διαφορετικά μεγζκθ blocks και κατϊφλια. 

  

5.2.1 Επιλογή δεδομζνων με τη μζθοδο Block Maxima 

 

Για τθν επιλογι των μεγίςτων με τθ μζκοδο Block Maxima χωρίηουμε τισ λογαρικμικζσ 

απϊλειεσ   , ςε m blocks από n παρατθριςεισ ςε κάκε block. Αυτό το ςφνολο μζγιςτων 

παρατθριςεων χρθςιμοποιείται για τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων τθσ κατανομισ  GEV. 

Ενδιαφερόμαςτε για τισ μζγιςτεσ τιμζσ των λογαρικμικϊν απωλειϊν κακϊσ μασ ενδιαφζρει θ 

προςζγγιςθ των απωλειϊν για τα ςτοιχεία που εξετάηουμε.  

Στουσ Ρίνακεσ 4.1-4.8 δίνονται οι παράμετροι τθσ GEVd όπωσ εκτιμικθκαν με τθ μζκοδο 

μζγιςτθσ πικανοφάνειασ, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτθν Ραράγραφο 4.1, κακϊσ και οι 

αντίςτοιχεσ τιμζσ τθσ VaR για επίπεδα ςθμαντικότθτασ      και     , όπωσ παρουςιάςτθκε 

τθν Ραράγραφο 3.1. Στισ παρενκζςεισ δίνονται και τα τυπικά ςφάλματα των εκτιμϊμενων 

παραμζτρων. 

 Για τθν εκτίμθςθ του ES, δεδομζνου ότι δεν υπάρχει κλειςτόσ τφποσ για τον υπολογιςμό 

του, χρθςιμοποιοφνται οι εκτιμιςεισ  ̂ ,  ̂ ,  ̂  για τον υπολογιςμό ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ 

εκτιμιςεων για τθ VaR με επίπεδα εμπιςτοςφνθσ μεγαλφτερα από το  . Ριο ςυγκεκριμζνα, 

προςομοιϊνουμε r=1.000.000 το πλικοσ   , όπου    (   ), για να εκτιμιςουμε το ES 

ςφμφωνα με το δειγματικό μζςο:                                        

  ̂  
∑    ̂  
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Πίνακασ 4.1: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ Coca Cola    

Υποπερίοδοσ  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES(99%) 

Μινασ  
(n=21) 

0.072184 
(24060     ) 

0.012717 
(411     ) 

0.022244 
(583     ) 

0.021302 
 

0.035117 0.043180 0.058542 

Τρίμθνο  
(n=63) 

0.151858 
(47161     ) 

0.014052 
(826     ) 

0.029498 
(1120     ) 

0.014401 
 

0.028466 0.036148 0.053955 

Εξάμθνο 
(n=126) 

0.184763 
(71418     ) 

0.016104 
(1388     ) 

0.035533 
(1826     ) 

0.010115 0.024273 0.031812 0.050746 

Ζτοσ  
(n=252) 

0.228152 
(115449     ) 

0.018933 
(2437     ) 

0.044459 
(3089     ) 

0.007757 0.021631 0.028605 0.048507 

 
Πίνακασ 4.2: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ General Electric 

Υποπερίοδοσ  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (95%) ES(95%) VaR (99%) ES(99%) 

Μινασ  
(n=21) 

0.032453 
(23458     ) 

0.014972 
(459     ) 

0.023001 
(655     ) 

0.021889 0.037509 0.046890 0.063191 

Τρίμθνο  
(n=63) 

0.190445 
(52727     ) 

0.013324 
(778     ) 

0.030799 
(1027     ) 

0.016793 0.030140 0.037161 0.055190 

Εξάμθνο  
(n=126) 

0.265585 
(83061     ) 

0.014131 
(1238     ) 

0.035635 
(1556     ) 

0.014842 0.026740 0.032401 0.050493 

Ζτοσ  
(n=252) 

0.367064 
(136948     ) 

0.014605 
(1967     ) 

0.041959 
(2318     ) 

0.017722 0.026862 0.030459 0.046910 

 
Πίνακασ 4.3: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ Microsoft  

Υποπερίοδοσ  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES(99%) 

Μινασ  
(n=21) 

0.209394 
(38639     ) 

0.016196 
(746     ) 

0.026784 
(967     ) 

0.025590 0.046085 0.056567 0.085061 

Τρίμθνο  
(n=63) 

0.233420 
(76154     ) 

0.020750 
(1741     ) 

0.040475 
(2186     ) 

0.019184 0.040088 0.050483 0.080629 

Εξάμθνο  
(n=126) 

0.292986 
(141015     ) 

0.024258 
(3172     ) 

0.050916 
(3796     ) 

0.016045 0.036245 0.045382 0.077419 

Ζτοσ  
(n=252) 

0.207439 
(159494     ) 

0.030973 
(5223     ) 

0.064803 
(6595     ) 

0.003299 0.026567 0.038625 0.070973 

 
Πίνακασ 4.4: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ Nike 

Υποπερίοδοσ  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES(99%) 

Μινασ  
(n=21) 

0.196193 
(38221     ) 

0.015115 
(646     ) 

0.027876 
(839     ) 

0.026760 0.045592 0.055372 0.080946 

Τρίμθνο  
(n=63) 

0.222147 
(79223     ) 

0.020029 
(1584     ) 

0.040737 
(1988     ) 

0.020056 0.040202 0.050372 0.078998 

Εξάμθνο  
(n=126) 

0.265145 
(126685     ) 

0.023059 
(2723     ) 

0.051110 
(3314     ) 

0.017167 0.036597 0.045832 0.075384 

Ζτοσ  
(n=252) 

0.174169 
(156741     ) 

0.030548 
(4747     ) 

0.065478 
(6062     ) 

0.002398 0.026376 0.039269 0.070852 
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Πίνακασ 4.5: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ ESTX50 

 
Πίνακασ 4.6: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ FTSE100 

Υποπερίοδοσ  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES(99%) 

Μινασ  
(n=21) 

0.183158 
(38409     ) 

0.006878 
(267     ) 

0.013462 
(402     ) 

0.012954 0.021366 0.025842 0.037093 

Τρίμθνο  
(n=63) 

0.415966 
(111115     ) 

0.006628 
(522     ) 

0.018080 
(720     ) 

0.011928 0.018971 0.021417 0.035206 

Εξάμθνο  
(n=126) 

0.395651 
(136222     ) 

0.008040 
(936     ) 

0.021674 
(1206     ) 

0.011065 0.017518 0.019862 0.032023 

Ζτοσ  
(n=252) 

0.320168 
(160516     ) 

0.010811 
(1772     ) 

0.026760 
(2230     ) 

0.007875 0.014998 0.018071 0.029923 

 
Πίνακασ 4.7: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ Nikkei225 

Υποπερίοδοσ  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES(99%) 

Μινασ  
(n=21) 

0.137165 
(40650     ) 

0.009901 
(426     ) 

0.018166 
(589     ) 

0.017434 0.028968 0.035335 0.049577 

Τρίμθνο  
(n=63) 

0.187594 
(72624     ) 

0.011843 
(916     ) 

0.025683 
(1219     ) 

0.013214 0.025097 0.031335 0.047269 

Εξάμθνο  
(n=126) 

0.233711 
(101703     ) 

0.012891 
(1434     ) 

0.032319 
(1855     ) 

0.012824 0.023846 0.029359 0.045354 

Ζτοσ  
(n=252) 

0.237372 
(166279     ) 

0.016324 
(2692     ) 

0.041282 
(3395     ) 

0.009972 0.021789 0.027670 0.044866 

 
Πίνακασ 4.8: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ S&P500 

Υποπερίοδοσ  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES(99%) 

Μινασ  
(n=21) 

0.231958 
(36446     ) 

0.006887 
(248     ) 

0.013195 
(3665     ) 

0.012688 0.021659 0.026097 0.039017 

Τρίμθνο  
(n=63) 

0.307355 
(68661     ) 

0.007957 
(541     ) 

0.018843 
(737     ) 

0.011007 0.019139 0.022747 0.035979 

Εξάμθνο  
(n=126) 

0.342751 
(106285     ) 

0.009414 
(986     ) 

0.022736 
(1257     ) 

0.009758 0.017421 0.020600 0.033848 

Ζτοσ  
(n=252) 

0.407745 
(166093     ) 

0.012141 
(1976     ) 

0.028001 
(2332     ) 

0.008713 0.016062 0.018610 0.032736 

 
 

Υποπερίοδοσ  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES(99%) 

Μινασ  
(n=21) 

0.252553 
(53545     ) 

0.008408 
(395     ) 

0.015479 
(530     ) 

0.014859 0.026075 0.031501 0.048176 

Τρίμθνο  
(n=63) 

0.149337 
(83079     ) 

0.010675 
(850     ) 

0.023704 
(1151     ) 

0.012217 0.022890 0.028753 0.042221 

Εξάμθνο  
(n=126) 

0.147539 
(126164     ) 

0.012131 
(1408     ) 

0.029724 
(1872     ) 

0.009935 0.020886 0.026909 0.040654 

Ζτοσ  
(n=252) 

-0.075063 
(204852     ) 

0.015990 
(2660     ) 

0.038380 
(3584     ) 

-0.006736 0.011478 0.022991 0.038981 
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Με βάςθ τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτουσ Ρίνακεσ 4.1-4.8 παρατθροφμε πωσ 

οι τιμζσ των παραμζτρων α και β ζχουν τθν τάςθ να μεγαλϊνουν κακϊσ το μζγεκοσ n του 

block αυξάνει και το πλικοσ των δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται για εκτίμθςθ μικραίνει. 

Αντίκετα, θ ςυμπεριφορά τθσ παραμζτρου ξ δε δείχνει να ζχει τθν ίδια ςυμπεριφορά 

ςφμφωνα με το μζγεκοσ του n, ζτςι άλλοτε μειϊνεται και άλλοτε αυξάνεται. Από τα μεγζκθ 

των τυπικϊν ςφαλμάτων ςτισ εκτιμϊμενεσ τιμζσ των παραμζτρων μποροφμε να 

ςυμπεράνουμε ότι όταν μεγαλϊνει το μζγεκοσ n των blocks και μικραίνει το πλικοσ των 

μεγίςτων που ςυμμετζχουν ςτθν εκτίμθςθ ταυτόχρονα μεγαλϊνει ςθμαντικά και θ 

μεταβλθτότθτα που παρουςιάηεται ςτο δείγμα με αποτζλεςμα να μειϊνεται θ ακρίβεια τθσ 

εκτίμθςθσ. Η μεταβλθτότθτα των παραμζτρων μεγιςτοποιείται για n=252 κακϊσ ο αρικμόσ 

των blocks μειϊνεται αιςκθτά. Οι τιμζσ των VaR και των ES και ςτα δφο επίπεδα 

ςθμαντικότθτασ μικραίνουν κακϊσ το μζγεκοσ των block αυξάνεται με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ 

(Coca Cola και General Electric για VaR 95%).   

 

5.2.2 Επιλογή δεδομζνων με την μζθοδο Κορυφϊν πάνω από κατϊφλι  

 

Στθ παράγραφο αυτι εφαρμόηουμε τθν τεχνικι των Κορυφϊν πάνω από κατϊφλι για τθ 

ςυλλογι δείγματοσ μεγίςτων τιμϊν με ςτόχο και πάλι τθ χριςθ τθσ μεκόδου μζγιςτθσ 

πικανοφάνειασ για τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων των κατανομϊν. Η μζκοδοσ κορυφϊν 

πάνω από κατϊφλι απαιτεί πρϊτα να προςδιοριςτεί το κατϊφλι. Για τον  προςδιοριςμό του, 

μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε το γράφθμα τθσ μζςθσ υπζρβαςθσ (mean excess plot) των 

λογαρικμικϊν απωλειϊν, όπωσ φαίνεται ςτα Σχιματα 12 και 13. 

Σε ζνα γράφθμα τθσ μζςθσ υπζρβαςθσ απεικονίηεται θ μζςθ υπζρβαςθ που παρατθρείται 

πάνω από κατϊφλι  , όπου    . Το κατϊφλι επιλζγεται ςτο ςθμείο όπου θ ςυνάρτθςθ 

μζςθσ υπζρβαςθσ γίνεται παράλλθλθ με τον άξονα x’x. Εναλλακτικά, ζνασ άλλοσ τρόποσ 

οριςμοφ του κατωφλιοφ είναι να προςδιορίςουμε ζνα επικυμθτό ποςοςτό παρατθριςεων 

ωσ μζγιςτεσ. Εδϊ κα χρθςιμοποιιςουμε τισ μζγιςτεσ 12%, 10% και 8% των λογαρικμικϊν 

απωλειϊν. Με το δείγμα των μεγίςτων εκτιμάμε τισ παραμζτρουσ ξ και ς τθσ GPD, όπωσ 

παρουςιάηεται ςτθν Ραράγραφο 4.1. Χρθςιμοποιϊντασ τισ εκτιμιςεισ αυτζσ υπολογίηουμε τθ 

VaR και το ES ςε 95% και 99% επίπεδο εμπιςτοςφνθσ, όπωσ παρουςιάηεται ςτθν Ραράγραφο 
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3.2. Τα αποτελζςματα δίνονται ςτουσ Ρίνακεσ 5.1-5.8 και ςτισ παρενκζςεισ αναφζρονται τα 

τυπικά ςφάλματα των παραμζτρων.  

 

Σχήμα 12: Γραφική απεικόνιςη τησ μζςησ υπζρβαςησ των λογαριθμικϊν απωλειϊν των 
μετοχϊν Coca Cola, General Electric, Microsoft και Nike.  

 

Σχήμα 13: Γραφική απεικόνιςη τησ μζςησ υπζρβαςησ των λογαριθμικϊν απωλειϊν των 
δεικτϊν ESTX50, FTSE100, Nikkei225 και S&P500.  
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Πίνακασ 5.1: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ Coca Cola. 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

 ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.002198 
(15513     ) 

0.014312 
(431     ) 

0.028165 0.042537 0.051285 0.065708 

10% 0.014547 
(18104     ) 

0.013700 
(460     ) 

0.028159 0.042202 0.050694 0.065069 

8% 0.024286 
(20540     ) 

0.013339 
(503     ) 

0.028175 0.042000 0.050315 0.064691 

 
Πίνακασ 5.2: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ General Electric. 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

 ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% -0.018405 
(19812     ) 

0.016409 
(518     ) 

0.030800 0.046655 0.056406 0.071798 

10% -0.006608 
(22401     ) 

0.015908 
(557     ) 

0.030760 0.046492 0.056112 0.071677 

8% 0.007030 
(25628     ) 

0.015382 
(607     ) 

0.030806 0.046349 0.055786 0.071506 

 
Πίνακασ 5.3: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ Microsoft. 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

 ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.151376 
(33487     ) 

0.015122 
(708     ) 

0.034577 0.054924 0.066044 0.092003 

10% 0.229791 
(41978     ) 

0.013291 
(726     ) 

0.034172 0.054410 0.064527 0.093821 

8% 0.331174 
(54193     ) 

0.011639 
(765     ) 

0.034084 0.054414 0.062990 0.097633 

 
Πίνακασ 5.4: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ Nike. 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

 ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.151632 
(34239     ) 

0.012782 
(580     ) 

0.034638 0.051842 0.061244 0.083204 

10% 0.127750 
(34840     ) 

0.013795 
(661     ) 

0.034705 0.051987 0.061640 0.082867 

8% 0.158244 
(41153     ) 

0.013378 
(736     ) 

0.034699 0.051819 0.061114 0.083200 
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Πίνακασ 5.5: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ ESTX50. 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

 ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.141348 
(41989     ) 

0.008895 
(463     ) 

0.020756 0.032480 0.038948 0.053667 

10% 0.145021 
(47404     ) 

0.009071 
(528     ) 

0.020737 0.032470 0.038922 0.053740 

8% 0.115591 
(52604     ) 

0.009818 
(639     ) 

0.020778 0.032500 0.039116 0.053234 

 
Πίνακασ 5.6: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ FTSE100. 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

 ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.219668 
(40654     ) 

0.006347 
(311     ) 

0.016690 0.026550 0.031544 0.045586 

10% 0.209947 
(43797     ) 

0.006724 
(360     ) 

0.016710 0.026554 0.031601 0.045402 

8% 0.213316 
(49289     ) 

0.007005 
(423     ) 

0.016707 0.026552 0.031578 0.045455 

 
Πίνακασ 5.7: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ Nikkei225. 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

 ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.115960 
(32748     ) 

0.009228 
(415     ) 

0.022909 0.034463 0.040983 0.054908 

10% 0.138563 
(37269     ) 

0.009004 
(451     ) 

0.022850 0.034356 0.040721 0.055102 

8% 0.183859 
(45075     ) 

0.008479 
(492     ) 

0.022881 0.034209 0.040196 0.055424 

 
Πίνακασ 5.8: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
μζθοδο μζγιςτησ πιθανοφάνειασ, για τη μετοχή τησ S&P500. 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

 ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.183963 
(32534     ) 

0.006854 
(287     ) 

0.016435 0.026303 0.031518 0.044785 

10% 0.188979 
(35283     ) 

0.007016 
(320     ) 

0.016423 0.026284 0.031467 0.044834 

8% 0.230538 
(42183     ) 

0.006753 
(355     ) 

0.016419 0.026201 0.031086 0.045262 

 
 

Στουσ Ρίνακεσ 5.1-5.8 παρατθροφμε ότι οι τιμζσ των παραμζτρων ξ και ς εκτιμϊνται ςτο 

διάςτθμα (-0.02,0.4) για το ξ και ςτο (0,0.02) για το ς. Επίςθσ, το τυπικό ςφάλμα των 
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εκτιμιςεων αυξάνει όςο μικραίνει το ποςοςτό των παρατθριςεων που χρθςιμοποιοφμε για 

τθν εκτίμθςθ. Ακόμθ, θ παράμετροσ ξ (shape) ςυμπεριφζρεται πιο ςτακερά  για όλα τα 

ποςοςτά ακραίων τιμϊν ςτουσ χρθματιςτθριακοφσ δείκτεσ  ςε ςχζςθ με τισ μετοχζσ, με 

χαρακτθριςτικό το παράδειγμα του δείκτθ ESTX50. Τζλοσ, οι τιμζσ τθσ VaR και του ES 

εμφανίηουν για όλα τα ςτοιχεία μια ςτακερότθτα, χωρίσ να επθρεάηονται ςε μεγάλο βακμό 

από τθν αλλαγι του ποςοςτοφ των ακραίων τιμϊν. 

 

5.3 Δειγματοληψία Σπουδαιότητασ  

 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν Ραράγραφο 4.2 με τθ δειγματολθψία ςπουδαιότθτασ εκτιμάμε τισ 

παραμζτρουσ των κατανομϊν που ακολουκοφν οι μζγιςτεσ τιμζσ των λογαρικμικϊν 

απωλειϊν, προκειμζνου να εκτιμιςουμε τα ποςοςτιαία ςθμεία που αντιςτοιχοφν ςτα μζτρα 

κινδφνου που μασ ενδιαφζρουν (VaR και ES) ςτθν περίπτωςθ που αντιμετωπίηουμε το 

πρόβλθμα με μια Μπεχηιανι οπτικι. Ριο ςυγκεκριμζνα, προςαρμόηουμε τα ιςτορικά 

δεδομζνα των απωλειϊν ςτθ GEVd ι ςτθ GPD, ανάλογα με τθν τεχνικι επιλογισ δεδομζνων 

που χρθςιμοποιοφμε και επιλζγουμε μθ πλθροφοριακζσ prior κατανομζσ για τισ 

παραμζτρουσ μασ, οπότε καταλιγουμε ςτθν εκ των υςτζρων κατανομι των παραμζτρων από 

τθν οποία κζλουμε να προςομοιϊςουμε ζνα ςφνολο παρατθριςεων. Από αυτι τθν 

προςομοίωςθ κα εκτιμιςουμε τισ παραμζτρουσ του μοντζλου μασ και χρθςιμοποιϊντασ τισ 

εκτιμιςεισ αυτζσ κα υπολογίςουμε τα μζτρα κινδφνου που μασ ενδιαφζρουν. Αναλυτικά τα 

βιματα τθσ παραπάνω διαδικαςίασ παρουςιάηονται ςτο παράρτθμα Α.4 για τθν GEVd και ςτο 

Α.5 για τθν GPD.  

H ςυνάρτθςθ ςτόχοσ, τθσ εκ των υςτζρων κατανομισ για τισ μεταβλθτζσ, που προκφπτει 

από τθ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ τθσ GEVd ζχει τθ μορφι:   
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Ππου             γνωςτζσ ςτακερζσ  και     

O Ρίνακασ 6 αναφζρεται ςτα αποτελζςματα που προκφπτουν με κατανομι ςτόχο τθν (14). 

Εκτιμοφμε τισ παραμζτρουσ και τα αντίςτοιχα μζτρα κινδφνου προςομοιϊνοντασ 

παρατθριςεισ για τισ (ξ, β, α), χρθςιμοποιϊντασ ωσ κατανομι πρόταςθσ μια truncated 

πολυμεταβλθτι κανονικι κατανομι, κάτω από τον περιοριςμό α>0, με μζςθ τιμι   

(              ) και πίνακα ςυνδιακφμανςθσ:  

  [
      
       
       

] 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ ES χρθςιμοποιοφμε τισ εκτιμιςεισ  ̂ ,  ̂ ,  ̂  για να προςομοιϊςουμε 

ζνα πλικοσ εκτιμιςεων για τθ VaR ςε επίπεδο εμπιςτοςφνθσ  μεγαλφτερο από  . Ριο 

ςυγκεκριμζνα, προςομοιϊνουμε r=1.000.000 το πλικοσ     (   ) παρατθριςεισ για να 

εκτιμιςουμε το ES ςφμφωνα με το δειγματικό μζςο:                 

 

  ̂  
∑    ̂  
 
   

 
 

 
Πίνακασ 6*: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
χρήςη τησ δειγματοληψίασ ςπουδαιότητασ. Χρηςιμοποιήθηκε μζγεθοσ block 21 
παρατηρήςεων των λογαριθμικϊν απωλειϊν για την επιλογή ακραίων τιμϊν με τη μζθοδο 
Block Maxima για κάθε ςτοιχείο. 

Στοιχείο  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

Coca Cola 0.071878 
(3465     ) 

0.012754 
(71     ) 

0.022233  
(90      ) 

0.021287 0.035133 0.043255 0.058649 

General  
Electric 

0.035201 
(2914     ) 

0.014996  
(70     ) 

 0.022934 
(85     ) 

0.021821 0.037519 0.046912 0.063389 

Microsoft 0.215247  
(6165     ) 

0.016380 
(95     ) 

0.026830   
(96     ) 

0.025622 0.046454 0.057096 0.086380 

Nike 0.203350  
(7413     ) 

0.015389 
(101     ) 

0.027816 
(117     ) 

0.026681 0.045874 0.055975 0.082578 

ESTX50 0.224043  
(13868     ) 

0.008788 
 (153     ) 

0.016038 
(161     ) 

0.015390 0.026687 0.032395 0.048503 

FTSE100 0.179697  
(11617     ) 

0.006896 
 (60     ) 

0.013441 
(128     ) 

0.012932 0.021342 0.025819 0.036978 

Nikkei225 0.144156 
(8052     ) 

0.010030  
(90     ) 

0.018231 ( 
(117     ) 

0.017389 0.029240 0.035722 0.050442 

S&P500 0.231024  
(9739     ) 

0.006950  
(213     ) 

0.013547 
(155     ) 

0.013035 0.022045 0.026556 0.039550 

*Το μζγεθοσ του δείγματοσ είναι 100.000 παρατηρήςεισ (        ), Στισ παρενθζςεισ 
αναφζρονται οι τυπικζσ αποκλίςεισ των παραμζτρων.  
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Αντίςτοιχα, θ ςυνάρτθςθ ςτόχοσ που προκφπτει από τθ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ 

πικανότθτασ τθσ GPD ζχει τθ μορφι:  

             (   |           )
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                ( |           )  .
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  ,      ,     ,   γνωςτζσ ςτακερζσ που υπολογίηονται με βάςθ τα               και     . 

 

Ο Ρίνακασ 7 αναφζρεται ςτα αποτελζςματα που προκφπτουν με κατανομι-ςτόχο τθν (15). 

Εκτιμοφμε τισ παραμζτρουσ και τα αντίςτοιχα μζτρα κινδφνου προςομοιϊνοντασ 

παρατθριςεισ για τισ (ξ, ς), χρθςιμοποιϊντασ ωσ κατανομι πρόταςθσ μια truncated 

πολυμεταβλθτι κανονικι κατανομι, κάτω από τον περιοριςμό ς>0, με μζςθ τιμι   

(        ) και πίνακα ςυνδιακφμανςθσ:  

  0
     
     

1 

 
Πίνακασ 7*: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
χρήςη τησ δειγματοληψίασ ςπουδαιότητασ. Χρηςιμοποιήθηκαν το μζγιςτο 10% των 
παρατηρήςεων των λογαριθμικϊν απωλειϊν για κάθε ςτοιχείο. 

Στοιχείο  ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

Coca Cola 0.017799 
(563     ) 

0.013699  
(14     ) 

0.028169 0.042287 0.050810 0.065339 

General  
Electric 

-0.003867  
(639     ) 

0.015913 
(16     ) 

0.030774 0.046584 0.056238 0.071950 

Microsoft 0.229957  
(3056     ) 

0.013371  
(       ) 

0.034233 0.054599 0.064778 0.094267 

Nike 0.131944 
(1035     ) 

0.013797  
(19     ) 

0.034721 0.052140 0.061834 0.083374 

ESTX50 0.150464  
(1773     ) 

0.009084 
(19     ) 

0.020759 0.032629 0.039122 0.054245 

FTSE100 0.213322 
(3887     ) 

0.006722 
(29     ) 

0.016715 0.026621 0.031680 0.045645 

Nikkei225 0.144745 
(1464     ) 

0.009012  
(16     ) 

0.022870 0.034520 0.040927 0.055633 

S&P500 0.188670 
(2191     ) 

0.007049 
(20     ) 

0.016447 0.026350 0.0315561 0.044973 

*Το μζγεθοσ του δείγματοσ είναι 100.000 παρατηρήςεισ (     ). Στισ παρενθζςεισ 
αναφζρονται οι τυπικζσ αποκλίςεισ των παραμζτρων.  
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Με βάςθ τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτο Ρίνακα 6 και ςε ςφγκριςθ με τουσ 

Ρίνακεσ 4.1-4.8 για μζγεκοσ block n=21  παρατθροφμε πωσ οι τιμζσ των παραμζτρων α, β και 

ξ κακϊσ και τα μζτρα κινδφνου VaR και ES δε διαφοροποιοφνται ςθμαντικά. Αντίςτοιχο είναι 

το αποτζλεςμα τθσ ςφγκριςθσ των παραμζτρων και των μζτρων κινδφνου για τον Ρίνακα 7 με 

τουσ Ρίνακεσ 5.1-5.8 για κατϊφλι τζτοιο ϊςτε να χρθςιμοποιείται το μζγιςτο 10% των 

λογαρικμικϊν απωλειϊν. Ωςτόςο, ςτθν εκτίμθςθ παραμζτρων θ δειγματολθψία 

ςπουδαιότθτασ παρουςιάηει αρκετά μικρότερο τυπικό ςφάλμα ςτθν εκτίμθςθ των 

παραμζτρων, ςτοιχείο που δείχνει πωσ είναι πιο ακριβισ ςε ςχζςθ με τθν μζκοδο εκτίμθςθσ 

μζγιςτθσ πικανοφάνειασ.  

 

5.4 Δειγματολήπτησ Gibbs με βήματα Metropolis 

 

Συνεχίηουμε με μια ακόμα προςζγγιςθ για τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων των 

ςυναρτιςεων πυκνότθτασ πικανότθτασ (14) και (15) όταν θ κατανομι είναι GEV ι GPD 

αντίςτοιχα, όπωσ παρουςιάςτθκε ςτθν Ραράγραφο 4.3, ςφμφωνα με τθν οποία 

χρθςιμοποιοφμε το δειγματολιπτθ Gibbs με βιματα Metropolis.   

O Ρίνακασ 8 αναφζρεται ςτα αποτελζςματα που προκφπτουν για κάκε ςτοιχείο με 

κατανομι ςτόχο τθν (14). Σφμφωνα με τθν τεχνικι επιλογισ δεδομζνων Block Maxima και 

μζγεκοσ block=21 ςυλλζγουμε τισ λογαρικμικζσ απϊλειεσ, ςτισ οποίεσ βαςιηόμαςτε για τισ 

εκτιμιςεισ μασ. Οι εκτιμιςεισ των παραμζτρων αντιςτοιχοφν ςτουσ εργοδικοφσ μζςουσ, οι 

οποίοι υπολογίηονται με τθ βοικεια του δειγματολιπτθ Gibbs με βιματα Metropolis. Ωσ 

κατανομι πρόταςθσ χρθςιμοποιείται μια truncated πολυμεταβλθτι κανονικι κατανομι, 

κακϊσ υπάρχει ο περιοριςμόσ για τθν παράμετρο α>0. Η μζςθ τιμι και ο πίνακασ 

ςυνδιακφμανςθσ που χρθςιμοποιικθκε διαφζρει για κάκε ςτοιχείο και περιςςότερεσ 

λεπτομζρειεσ μποροφν να αναηθτθκοφν ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ διπλωματικισ. Με βάςθ αυτζσ 

τισ εκτιμιςεισ των παραμζτρων υπολογίηουμε και τθ VaR όπωσ αναφζρεται ςτθν Ραράγραφο 

3.1.  

Για τθν εκτίμθςθ τθσ ES χρθςιμοποιοφμε τισ εκτιμιςεισ  ̂ ,  ̂ ,  ̂  και προςομοιϊνουμε 

            ςε πλικοσ     (   ). Στθ ςυνζχεια, το ES εκτιμάται ςφμφωνα με τον 

δειγματικό μζςο:                                    
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  ̂  
∑    ̂  
 
   

 
 

όταν οι ακραίεσ παρατθριςεισ ζχουν μοντελοποιθκεί μζςω τθσ κατανομισ GEV. 

 

Πίνακασ 8*: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GEV και των μζτρων κινδφνου, με τη 
χρήςη του δειγματολήπτη Gibbs με βήματα Metropolis. Χρηςιμοποιήθηκε μζγεθοσ block 21 
παρατηρήςεων των λογαριθμικϊν απωλειϊν για την επιλογή ακραίων τιμϊν με τη μζθοδο 
Block Maxima για κάθε ςτοιχείο. 

Στοιχείο  ̂ (Shape)  ̂ (Scale)  ̂ (Location) VaR (5%) ES (5%) VaR (1%) ES (1%) 

Coca Cola 0.074593 
(773     ) 

0.012764 
(6     ) 

0.022220 
(10     ) 

0.021274 0.035176 0.043273 0.058824 

General 
Electric 

0.034166 
(518     ) 

0.015039 
(50     ) 

0.023002 
(8     ) 

0.021886 0.037607 0.047030 0.063485 

Microsoft 0.211643 
(1905     ) 

0.016362 
(14     ) 

0.026823 
(20     ) 

0.025617 0.046375 0.056967 0.085871 

Nike 0.198295 
(1798     ) 

0.015247 
(12     ) 

0.027897 
(17     ) 

0.026772 0.045770 0.055680 0.081578 

ESTX50 0.248777 
(3298     ) 

0.008494 
(28     ) 

0.015519 
(37     ) 

0.014893 0.026171 0.031654 0.048353 

FTSE100 0.183549 
(1925     ) 

0.006969 
(14     ) 

0.013510 
(20     ) 

0.012996 0.021538 0.026057 0.037466 

Nikkei225 0.140567 
(2186     ) 

0.009989 
(29     ) 

0.018225 
(45     ) 

0.017487 0.029149 0.035594 0.050080 

S&P500 0.232835 
(982     ) 

0.006952 
(9     ) 

0.013221 
(12     ) 

0.012708 0.021740 0.026254 0.039305 

*Oι εκτιμήςεισ των παραμζτρων αντιςτοιχοφν ςε αλυςίδεσ μήκουσ d=32000 για τα ςτοιχεία 
Coca Cola, Microsoft, Nike, ESTX50, FTSE100, Nikkei225, d=62000 για το ςτοιχείο General 
Electric και d=92000 για το ςτοιχείο S&P500. Επιπλζον d=2000 το μήκοσ τησ burn-in περιόδου. 
Στισ παρενθζςεισ αναφζρονται οι τυπικζσ αποκλίςεισ των παραμζτρων.  

 

Στο Σχιμα 14 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ ςυμπεριφορά των εργοδικϊν μζςων για τισ 

εκτιμιςεισ των παραμζτρων ξ, β και α κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ αλυςίδεσ Markov για τθ 

μετοχι τθσ Coca Cola. Τα Σχιματα (14.1-14.7) για τα υπόλοιπα ςτοιχεία βρίςκονται ςτο 

Ραράρτθμα Β. Η ςφγκλιςθ των εργοδικϊν μζςων επιτυγχάνεται για διαφορετικά μικθ 

αλυςίδασ Markov, όπωσ φαίνεται ςτο Ρίνακα 8. 
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Σχήμα 14: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 
παραμζτρουσ τησ GEVd με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ τησ μετοχήσ Coca Cola.  

 

O Ρίνακασ 9 αναφζρεται ςτα αποτελζςματα που προκφπτουν για κάκε ςτοιχείο με 

κατανομι ςτόχο τθν (15). Σφμφωνα με τθν τεχνικι επιλογισ δεδομζνων κορυφζσ πάνω από 

κατϊφλι ςυλλζγουμε τισ μζγιςτεσ 10% λογαρικμικζσ απϊλειεσ, ςτισ οποίεσ βαςιηόμαςτε για 

τισ εκτιμιςεισ μασ. Ππωσ και πριν οι εκτιμιςεισ των παραμζτρων αντιςτοιχοφν ςτουσ 

εργοδικοφσ μζςουσ, οι οποίοι υπολογίηονται με τθ βοικεια του δειγματολιπτθ Gibbs με 

βιματα Metropolis. Ωσ κατανομι πρόταςθσ χρθςιμοποιείται μια truncated πολυμεταβλθτι 

κανονικι κατανομι, κακϊσ υπάρχει ο περιοριςμόσ για τθν παράμετρο ς>0. Η μζςθ τιμι και ο 

πίνακασ ςυνδιακφμανςθσ που χρθςιμοποιικθκε διαφζρει για κάκε ςτοιχείο και περιςςότερεσ 

λεπτομζρειεσ μποροφν να αναηθτθκοφν ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ διπλωματικισ. Με βάςθ αυτζσ 
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τισ εκτιμιςεισ των παραμζτρων υπολογίηουμε και τθ VaR και το ES όπωσ αναφζρεται ςτθν 

ενότθτα 3.2.  

 

Πίνακασ 9*: Εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ κατανομήσ GPD και των μζτρων κινδφνου, με τη 
χρήςη του δειγματολήπτη Gibbs με βήματα Metropolis. Χρηςιμοποιήθηκε το μζγιςτο 10% των 
παρατηρήςεων (λογαριθμικϊν απωλειϊν) για κάθε ςτοιχείο. 

Στοιχείο  ̂ (Shape)  ̂ (Scale) VaR (5%) ES (5%) VaR (1%) ES (1%) 

Coca Cola 0.018099 
(333     ) 

0.013694 
(5     ) 

0.028167 0.042288 0.050811 0.065350 

General  
Electric 

-0.003837 
(489     ) 

0.015910 
(8.56     ) 

0.030772 0.046579 0.056231 0.071941 

Microsoft 0.233953 
(1391     ) 

0.013326 
(15     ) 

0.034213 0.054672 0.064842 0.094656 

Nike 0.132106 
(867     ) 

0.013813 
(11     ) 

0.034733 0.052177 0.061883 0.083459 

ESTX50 0.150538 
(1282     ) 

0.009083 
(11     ) 

0.020759 0.032629 0.039123 0.054248 

FTSE100 0.214548 
(1427     ) 

0.006736 
(8     ) 

0.016727 0.026679 0.031752 0.045808 

Nikkei225 0.144610 
(1124     ) 

0.009002 
(9     ) 

0.022862 0.034497 
 

0.040897 0.055580 

S&P500 0.193257 
(1066     ) 

0.007024 
(6     ) 

0.016436 0.026392 0.031598 0.045185 

*Oι εκτιμήςεισ των παραμζτρων αντιςτοιχοφν ςε αλυςίδεσ μήκουσ d=200000 Coca Cola, 
General Electric,Microsoft,FTSE100,Nikkei225,S&P500 και d=300000 για τα ςτοιχεία 
Nike,ESTX50. Επιπλζον d=4000 το μήκοσ τησ burn-in περιόδου. Στισ παρενθζςεισ αναφζρονται 
οι τυπικζσ αποκλίςεισ των παραμζτρων.  

 

Στο Σχιμα 15 που ακολουκεί παρουςιάηεται θ ςυμπεριφορά των εργοδικϊν μζςων για τισ 

εκτιμιςεισ των παραμζτρων ξ και ς τθσ GPD κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ αλυςίδεσ Markov για τθ 

μετοχι τθσ Coca Cola. Τα Σχιματα (15.1-15.7) για τα υπόλοιπα ςτοιχεία βρίςκονται ςτο 

Ραράρτθμα Β. Η ςφγκλιςθ των εργοδικϊν μζςων επιτυγχάνεται για διαφορετικά μικθ 

αλυςίδασ Markov, όπωσ φαίνεται ςτο Ρίνακα 9. 

Με βάςθ τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτο Ρίνακα 8 και ςε ςφγκριςθ με τουσ 

Ρίνακεσ 6, 4.1-4.8 για μζγεκοσ block n=21 παρατθροφμε πωσ οι τιμζσ των παραμζτρων α, β 

και ξ  κακϊσ και τα μζτρα κινδφνου VaR και ES δε διαφοροποιοφνται ςε επίπεδο εκτίμθςθσ. 

Αντίςτοιχο είναι το αποτζλεςμα τθσ ςφγκριςθσ των παραμζτρων και των μζτρων κινδφνου για 

τον Ρίνακα 9 με τουσ Ρίνακεσ 7, 5.1-5.8 για κατϊφλι τζτοιο ϊςτε να χρθςιμοποιείται το 

μζγιςτο 10% των λογαρικμικϊν απωλειϊν. Στισ εκτιμιςεισ παραμζτρων ο δειγματολιπτθσ 

Gibbs με βιματα Metropolis παρουςιάηει μικρότερο τυπικό ςφάλμα από τθ δειγματολθψία 

ςπουδαιότθτασ και αρκετά μικρότερο από τθ μζκοδο μζγιςτθσ πικανοφάνειασ. Συνεπϊσ, ο 
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υβριδικόσ δειγματολιπτθσ Gibbs είναι πιο ακριβισ ςτθν εκτίμθςθ παραμζτρων ςε ςχζςθ με 

τισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ, με βάςθ τισ κατανομζσ πρόταςθσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί. 

 

 

Σχήμα 15: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 
παραμζτρουσ τησ GPD με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ τησ μετοχήσ Coca Cola.  

 

5.5 Εκτιμητήσ του Hill 

 

Τζλοσ, χρθςιμοποιοφμε τθν μθ παραμετρικι μζκοδο, τον εκτιμθτι του Hill. Η γραφικι 

απεικόνιςθ του εκτιμθτι του Hill ςε ςχζςθ με το κατϊφλι και το πλικοσ των ακραίων τιμϊν, 

όπωσ φαίνεται ςτα Σχιματα 16 και 17, μασ βοθκά να επιλζξουμε κατϊφλι ι αρικμό μζγιςτων 

παρατθριςεων ςε περιοχζσ που παρουςιάηει παράλλθλθ ςχζςθ με τον άξονα x’x.   

Ππωσ και ςτθν τεχνικι επιλογισ δεδομζνων POT κα χρθςιμοποιιςουμε το ποςοςτό 

μζγιςτων παρατθριςεων για να υπολογίςουμε τθ VaR το ES ςε 5% και 1% επίπεδο 

ςθμαντικότθτασ. Στουσ πίνακεσ 10.1-10.8 επιλζγουμε κατϊφλι τζτοιο ϊςτε να  

χρθςιμοποιιςουμε τα μζγιςτα 12%, 10% και 8% των παρατθριςεων. Στισ παρενκζςεισ 

αναφζρονται τα τυπικά ςφάλματα των εκτιμιςεων των παραμζτρων.  
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Σχήμα 16: Γραφική απεικόνιςη τησ ςυμπεριφοράσ του εκτιμητή Hill για τισ λογαριθμικζσ 
απϊλειεσ των μετοχϊν Coca Cola, General Electric, Microsoft, Nike.  

 

 

 



61 
 

 

Σχήμα 17: Γραφική απεικόνιςη τησ ςυμπεριφοράσ του εκτιμητή Hill για τισ λογαριθμικζσ 
απϊλειεσ των δεικτϊν ESTX50, FTSE100, Nikkei225, S&P500.  
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Πίνακασ 10.1: Τιμζσ του εκτιμητή Hill και εκτιμήςεισ των μζτρων κινδφνου για τη μετοχή τησ 
Coca Cola 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

Εκτιμητήσ Hill VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.573351 
(15078     ) 

0.025807 0.060487 0.064936 0.152201 

10% 0.489422 
(14099     ) 

0.026245 0.051402 0.057694 0.112998 

8% 0.428183 
(13791     ) 

0.026881 0.047011 0.053548 0.093645 

 
Πίνακασ 10.2: Τιμζσ του εκτιμητή Hill και εκτιμήςεισ των μζτρων κινδφνου για τη μετοχή τησ  
General Electric 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

Εκτιμητήσ Hill VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.593135 
(14842     ) 

0.027816 0.068366 0.072256 0.177592 

10% 0.513672 
(14080     ) 

0.028275 0.058140 0.064632 0.132897 

8% 0.446953 
(13696     ) 

0.029071 0.052564 0.059684 0.107919 

 
Πίνακασ 10.3: Τιμζσ του εκτιμητή Hill και εκτιμήςεισ των μζτρων κινδφνου για τη μετοχή τησ 
Microsoft 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

Εκτιμητήσ Hill VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.524447 
(17811     ) 

0.032504 0.068350 0.075598 0.158969 

10% 0.448314 
(16673     ) 

0.032997 0.059812 0.067895 0.123068 

8% 0.389955 
(16220     ) 

0.033832 0.055458 0.063372 0.103880 

 
Πίνακασ 10.4: Τιμζσ του εκτιμητή Hill και εκτιμήςεισ των μζτρων κινδφνου για τη μετοχή τησ 
Nike 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

Εκτιμητήσ Hill VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.434400 
(13555     ) 

0.033164 0.058635 0.066726 0.117974 

10% 0.424060 
(14494     ) 

0.033207 0.057657 0.065710 0.114092 

8% 0.384735 
(14700     ) 

0.033755 0.054863 0.062699 0.101906 

 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
Πίνακασ 10.5: Τιμζσ του εκτιμητή Hill και εκτιμήςεισ των μζτρων κινδφνου για το δείκτη 
ESTX50 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

Εκτιμητήσ Hill VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.509188 
(17353     ) 

0.019467 0.039664 0.044179 0.090012 

10% 0.473682 
(17690     ) 

0.019611 0.037261 0.042033 0.079863 

8% 0.449466 
(18760     ) 

0.019807 0.035978 0.040830 0.074165 

 
Πίνακασ 10.6: Τιμζσ του εκτιμητή Hill και εκτιμήςεισ των μζτρων κινδφνου για το δείκτη 
FTSE100 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

Εκτιμητήσ Hill VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.473678 
(15887     ) 

0.015992 0.030384 0.034275 0.065122 

10% 0.456557 
(16772     ) 

0.016046 0.029527 0.033457 0.061565 

8% 0.431012 
(17700     ) 

0.016217 0.028502 0.032452 0.057035 

 
Πίνακασ 10.7: Τιμζσ του εκτιμητή Hill και εκτιμήςεισ των μζτρων κινδφνου για το δείκτη 
Nikkei225 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

Εκτιμητήσ Hill VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.467637 
(15485     ) 

0.021692 0.040746 0.046042 0.086487 

10% 0.425352 
(15429     ) 

0.021886 0.038086 0.043399 0.075522 

8% 0.377601 
(15314     ) 

0.022352 0.035913 0.041044 0.065945 

 
Πίνακασ 10.7: Τιμζσ του εκτιμητή Hill και εκτιμήςεισ των μζτρων κινδφνου για το δείκτη 
S&P500 

Ποςοςτό 
ακραίων τιμϊν 

Εκτιμητήσ Hill VaR (95%) ES (95%) VaR (99%) ES (99%) 

12% 0.512445 
(15593     ) 

0.015541 0.031876 0.035455 0.072720 

10% 0.479441 
(15981     ) 

0.015651 0.030066 0.033858 0.065042 

8% 0.428960 
(15986     ) 

0.015985 0.027992 0.031881 0.055830 

 
 

Τα αποτελζςματα των πινάκων 10.1-10.8 για τον εκτιμθτι Hill επαλθκεφουν όςα 

παρατθροφμε ςτα Σχιματα 16 και 17 κακϊσ το ποςοςτό των ακραίων τιμϊν αυξάνει. Η 

μεταβλθτότθτα τθσ παραμζτρου μειϊνεται κακϊσ ο αρικμόσ των δεδομζνων αυξάνεται. 
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Ακόμθ, ο εκτιμθτισ του Hill κακϊσ και οι εκτιμιςεισ των VaR και ES διαφοροποιοφνται 

αρκετά ςε ςχζςθ με τθν επιλογι του ποςοςτοφ μζγιςτων παρατθριςεων. 

Συγκρίνουμε τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτουσ Ρίνακεσ 10.1-10.8 με αυτά που 

δίνονται ςτουσ Ρίνακεσ 9, 7, 5.1-5.8, κακϊσ για τουσ πίνακεσ αυτοφσ επιλζγεται κοινι τεχνικι 

επιλογισ δεδομζνων (POT), για κατϊφλι τζτοιο ϊςτε να χρθςιμοποιείται το μζγιςτο 10% των 

λογαρικμικϊν απωλειϊν. Η εκτιμιςεισ τθσ VaR διαφοροποιοφνται αρκετά για τον εκτιμθτι 

του Hill ςε ςχζςθ με όλεσ τισ παραμετρικζσ τεχνικζσ. Ακόμθ, οι εκτιμιςεισ του ES διαφζρουν 

ακόμα περιςςότερο, αναδεικνφοντασ ότι ο εκτιμθτισ του Hill εκτιμά εντελϊσ διαφορετικά τισ 

απϊλειεσ ςε περίπτωςθ που αυτζσ υπερβοφν τθ VaR. 

 

 

5.6 Backtesting 

 

Με τον όρο backtesting αναφερόμαςτε ςτο ςτατιςτικό πλαίςιο που χρθςιμοποιείται για 

τθν αξιολόγθςθ των εκτιμιςεων ςε ςχζςθ με τα ιςτορικά δεδομζνα. Αυτό ςθμαίνει ςφγκριςθ 

του ιςτορικοφ των προβλζψεων των μζτρων κινδφνου με τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ για τισ 

λογαρικμικζσ απϊλειεσ των ςτοιχείων που εξετάηουμε. 

Η απλοφςτερθ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ τθσ ακρίβειασ ενόσ μοντζλου είναι να καταγραφεί το 

πλικοσ υπερβάςεων τθσ εκτιμϊμενθσ VaR. Ενδιαφερόμαςτε για το πλικοσ παραβιάςεων των 

εκτιμιςεων, δθλαδι για περιπτϊςεισ που ο κίνδυνοσ ζχει υποεκτιμθκεί ι υπερεκτιμθκεί ςε 

ςχζςθ με τον πραγματικό. Αςυμπτωτικά, αναμζνουμε το ποςοςτό παραβιάςεων να ιςοφται 

με το επίπεδο ςθμαντικότθτασ που ζχει επιλεγεί για τθν εκτίμθςθ που κάνουμε. 

Επιλζγουμε τθ μετοχι τθσ Coca Cola με τθ μζκοδο επιλογισ δεδομζνων Block Maxima με 

μζγεκοσ block 21 παρατθριςεων, για να εκτιμιςουμε τθ VaR ςε επίπεδα εμπιςτοςφνθσ 0.95 

και 0.99, ςε ζνα διάςτθμα 1000 θμερϊν. Για τισ εκτιμιςεισ τθσ VaR χρθςιμοποιείται ζνα 

κινοφμενο παράκυρο 3000 παρατθριςεων. Στον Ρίνακα 11 δίνεται το πλικοσ των 

παραβιάςεων τθσ εκτιμϊμενθσ VaR όπωσ προκφπτει από τα ιςτορικά δεδομζνα των 1000 

θμερϊν, όπου παρουςιάηονται ςυγκριτικά τα αποτελζςματα για τισ διαφορετικζσ τεχνικζσ 

εκτίμθςθσ τθσ VaR.       
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Πίνακασ 11*: Πλήθοσ παραβιάςεων τησ εκτιμϊμενησ VaR όπωσ προκφπτει από τα ιςτορικά 
δεδομζνα των λογαριθμικϊν απωλειϊν τησ μετοχήσ Coca Cola. Χρηςιμοποιήθηκε η μζθοδοσ 
επιλογήσ δεδομζνων Block Maxima με μζγεθοσ block 21 λογαριθμικϊν απωλειϊν ςε 
κινοφμενο παράθυρο 3000 παρατηρήςεων για την επιλογή των δεδομζνων ςτα οποία 
βαςίςτηκαν οι εκτιμήςεισ των παραμζτρων τησ GEVd και τησ VaR. 

Μζθοδοσ  VaR(95%) VaR(99%) 

Εκτιμθτζσ Μζγιςτθσ 
Ρικανοφάνειασ 

53 
(0.053) 

6 
(0.006) 

Δειγματολθψία  
Σπουδαιότθτασ 

54 
(0.054) 

6 
(0.006) 

Δειγματολιπτθσ Gibbs 
με βιματα Metropolis 

52 
(0.052) 

6 
(0.006) 

*Οι παρενθζςεισ αναφζρονται ςτο ποςοςτό των παραβιάςεων τησ εκτιμϊμενησ VaR. 
 
 
 

Στο Σχιμα 18 παρουςιάηεται θ ςυμπεριφορά των εκτιμιςεων με βάςθ τα ιςτορικά 

δεδομζνα ςε επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 0.95, ενϊ ςτο Σχιμα 19 παρουςιάηεται θ αντίςτοιχθ 

περίπτωςθ για επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 0.99. 

 

 

Σχήμα 18: Σφγκριςη των εκτιμήςεων τησ VaR για τη μετοχή τησ Coca Cola ςε ςχζςη με τα 
ιςτορικά δεδομζνα των λογαριθμικϊν απωλειϊν, όταν η τεχνική επιλογήσ δεδομζνων ήταν η 
Block Maxima και οι εκτιμήςεισ βαςίςτηκαν ςε 0.95 επίπεδο εμπιςτοςφνησ. 
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Σχήμα 19: Σφγκριςη των εκτιμήςεων τησ VaR για τη μετοχή τησ Coca Cola ςε ςχζςη με τα 
ιςτορικά δεδομζνα των λογαριθμικϊν απωλειϊν, όταν η τεχνική επιλογήσ δεδομζνων ήταν η 
Block Maxima και οι εκτιμήςεισ βαςίςτηκαν ςε 0.99 επίπεδο εμπιςτοςφνησ. 

 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα του backtesting ςτο Ρίνακα 11 για τθ μζκοδο επιλογισ 

δεδομζνων Block Maxima, δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν αποδοτικότθτα 

τθσ εκτίμθςθσ τθσ VaR, όταν οι παράμετροι τθσ κατανομισ GEV εκτιμϊνται με κάποια από τισ 

τρεισ διαφορετικζσ τεχνικζσ. Συνεπϊσ, δε φαίνεται να υπάρχει κάποια τεχνικι εκτίμθςθσ 

παραμζτρων που να υπερζχει ξεκάκαρα ζναντι των υπολοίπων. Στισ ςυνκικεσ που 

επιλζχκθκαν θ VaR ςε 95% επίπεδο εμπιςτοςφνθσ υποεκτιμάται ενϊ ςε 99% επίπεδο 

εμπιςτοςφνθσ υπερεκτιμάται ςθμαντικά.  

 

Αντίςτοιχα, χρθςιμοποιιςαμε backtesting για να αξιολογιςουμε τθν εκτίμθςθ τθσ VaR ςε 

επίπεδα εμπιςτοςφνθσ 95% και 99%, όταν θ μζκοδοσ επιλογισ δεδομζνων ιταν θ POT και 

χρθςιμοποιικθκαν οι μζγιςτεσ 10% παρατθριςεισ. Ππωσ και προθγουμζνωσ, εκτιμάμε το 

VaR ςε ζνα διάςτθμα 1000 θμερϊν χρθςιμοποιϊντασ για δεδομζνα ζνα κινοφμενο παράκυρο 

3000 παρατθριςεων. Στον Ρίνακα 12 καταγράφονται ςυγκεντρωτικά οι παραβιάςεισ τθσ 

εκτιμϊμενθσ VaR από τισ πραγματικζσ τιμζσ για τρεισ διαφορετικζσ μεκόδουσ εκτίμθςθσ των 

παραμζτρων (εκτίμθςθ μζγιςτθσ πικανοφάνειασ, δειγματολθψία ςπουδαιότθτασ, 

δειγματολιπτθσ Gibbs με βιματα Metropolis). Στον ίδιο Ρίνακα, κακϊσ και ςτα Σχιματα 20 
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και 21 που ακολουκοφν, παρουςιάηεται και θ ςυμπεριφορά τθσ μεκόδου Hill όταν θ εκτίμθςθ 

του VaR ζγινε με τα μζγιςτο 10% των παρατθριςεων. 

 
 
Πίνακασ 12*: Πλήθοσ παραβιάςεων τησ εκτιμϊμενησ VaR όπωσ προκφπτει από τα ιςτορικά 
δεδομζνα των λογαριθμικϊν απωλειϊν τησ μετοχήσ Coca Cola. Χρηςιμοποιήθηκε η μζθοδοσ 
POT με κατϊφλι τζτοιο ϊςτε να επιλζγονται οι μζγιςτεσ 10% λογαριθμικζσ απϊλειεσ ςε 
κινοφμενο παράθυρο 3000 παρατηρήςεων ςτισ οποίεσ βαςίςτηκαν οι εκτιμήςεισ των 
παραμζτρων τησ GPD και τησ VaR. 

Μζθοδοσ VaR(95%) VaR(99%) 

Εκτιμθτζσ Μζγιςτθσ 
Ρικανοφάνειασ 

23 
(0.023) 

2 
(0.002) 

Δειγματολθψία 
Σπουδαιότθτασ 

22 
(0.022) 

2 
(0.002) 

Δειγματολιπτθσ Gibbs 
με βιματα Metropolis 

23 
(0.023) 

2 
(0.002) 

Hill μζκοδοσ 29 
(0.029) 

2 
(0.002) 

*Οι παρενθζςεισ αναφζρονται ςτο ποςοςτό των παραβιάςεων τησ εκτιμϊμενησ VaR. 
 

 
 

 

Σχήμα 20: Σφγκριςη των εκτιμήςεων τησ VaR για τη μετοχή τησ Coca Cola ςε ςχζςη με τα 
ιςτορικά δεδομζνα των λογαριθμικϊν απωλειϊν, όταν η τεχνική επιλογήσ δεδομζνων ήταν η 
POT και οι εκτιμήςεισ βαςίςτηκαν ςε 0.95 επίπεδο εμπιςτοςφνησ. 
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Σχήμα 21: Σφγκριςη των εκτιμήςεων τησ VaR για τη μετοχή τησ Coca Cola ςε ςχζςη με τα 
ιςτορικά δεδομζνα των λογαριθμικϊν απωλειϊν, όταν η τεχνική επιλογήσ δεδομζνων ήταν η 
POT και οι εκτιμήςεισ βαςίςτηκαν ςε 0.99 επίπεδο εμπιςτοςφνησ. 
 

 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα του backtesting ςτο Ρίνακα 12 για τθ μζκοδο επιλογισ 

δεδομζνων POT, δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν αποδοτικότθτα τθσ 

εκτίμθςθσ τθσ VaR, όταν οι παράμετροι τθσ κατανομισ GPD εκτιμϊνται με κάποια από τισ 

τρεισ παραμετρικζσ τεχνικζσ. Ωςτόςο, θ μζκοδοσ Hill φαίνεται να εμφανίηει διαφορζσ  ςε 

ςχζςθ με τισ παραμετρικζσ μεκόδουσ, οι οποίεσ μεγαλϊνουν όταν το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 

αυξάνεται από 95% (Σχιμα 20) ςε 99% (Σχιμα 21). Συνολικά, δε φαίνεται να υπάρχει κάποια 

τεχνικι εκτίμθςθσ τθσ VaR που να ζχει ςαφζσ προβάδιςμα ζναντι των υπολοίπων, ενϊ ςτισ 

ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ υλοποιικθκε το backtesting όλεσ οι μζκοδοι υπερεκτιμοφν το 

κίνδυνο ςθμαντικά. 

 

Σφμφωνα με τουσ Ρίνακεσ 11 και 12, τα δεδομζνα που επιλζγονται με Βlock Maxima 

οδθγοφν ςε ακριβζςτερθ εκτίμθςθ τθσ VaR ςε ςχζςθ με τα δεδομζνα που επιλζγονται με  

POT και ςτα δφο επίπεδα ςθμαντικότθτασ.  
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6.Συμπεράςματα 

 

Συνοψίηοντασ, θ διπλωματικι αυτι είχε ωσ αντικείμενο τθν εκτίμθςθ του οικονομικοφ 

κινδφνου μζςω τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο (VaR) και του αναμενόμενου ελλείμματοσ (ES). Για τον 

ςκοπό αυτό μελετικθκαν οι κατανομζσ ακραίων τιμϊν GEV και GPD και ο τρόποσ εκτίμθςθσ 

τθσ VaR και του ES μζςω αυτϊν. Μελετικθκαν δφο διαφορετικοί τρόποι επιλογισ μζγιςτων 

δεδομζνων, θ μζκοδοσ Block Maxima και θ μζκοδοσ κορυφϊν πάνω κατϊφλι. Για τθν 

εκτίμθςθ των παραμζτρων των κατανομϊν παρουςιάςτθκαν τρεισ διαφορετικζσ τεχνικζσ, 

εκείνθσ των εκτιμθτϊν μζγιςτθσ πικανοφάνειασ και δφο τεχνικϊν όπου θ εκτίμθςθ 

επιχειρείται μζςω προςομοίωςθσ, δθλαδι τθσ δειγματολθψίασ ςπουδαιότθτασ και του 

δειγματολιπτθ Gibbs με βιματα Metropolis. Τζλοσ, για ςυγκριτικοφσ λόγουσ 

χρθςιμοποιικθκε και μία μθ παραμετρικι τεχνικι, ο εκτιμθτισ Hill.  

Από τθν εφαρμογι αυτϊν των τεχνικϊν ςε πραγματικά δεδομζνα ςυμπεραίνουμε ότι θ 

μζκοδοσ εκτίμθςθσ μζγιςτθσ πικανοφάνειασ είναι υπολογιςτικά πιο γριγορθ ςε ςχζςθ με τισ 

άλλεσ δφο μεκόδουσ. Ωςτόςο, ο δειγματολιπτθσ Gibbs με βιματα Metropolis εκτιμά τισ 

παραμζτρουσ των κατανομϊν που εξετάηουμε με μεγαλφτερθ ακρίβεια, δθλαδι με 

μικρότερο τυπικό ςφάλμα, με τθ δειγματολθψία ςπουδαιότθτασ να εμφανίηει λίγο 

μεγαλφτερα τυπικά ςφάλματα και τθ μζκοδο εκτίμθςθσ μζγιςτθσ πικανοφάνειασ να 

εμφανίηει τα μεγαλφτερα τυπικά ςφάλματα από τισ υπόλοιπεσ τεχνικζσ. Ραρόλα αυτά, οι 

ςθμειακζσ εκτιμιςεισ των παραμζτρων δεν εμφανίηουν ςθμαντικζσ διαφορζσ. Συνεπϊσ, δεν 

εμφανίηονται ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν εκτίμθςθ των μζτρων κινδφνου, κάτι που 

επιβεβαιϊκθκε και από τα αποτελζςματα του backtesting που υλοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ 

εφαρμογισ. Αντίκετα, ο εκτιμθτισ Hill εμφανίηει διαφορζσ ςτισ εκτιμιςεισ των μζτρων 

κινδφνου ςε ςχζςθ με τισ παραμετρικζσ τεχνικζσ, και οι διαφορζσ αυτζσ αυξάνονται κακϊσ 

αυξάνεται το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ.       

Συμπεραςματικά, τα μζτρα κινδφνου Αξία ςε Κίνδυνο και αναμενόμενο ζλλειμμα είναι 

δυνατόν να εκτιμθκοφν ικανοποιθτικά όταν πρόκειται για να χρθματιςτθριακό προϊόν. Η 

κεωρεία ακραίων τιμϊν με τισ κατανομζσ GEV και GPD προςφζρει ζνα ςθμαντικό κεωρθτικό 

υπόβακρο για τθ δθμιουργία εργαλείων κατάλλθλων για εκτίμθςθ και πρόβλεψθ ακραίων 

φαινομζνων. Σε ςυνκικεσ οικονομικισ αςτάκειασ ο ρόλοσ αυτόσ αναβακμίηεται, κακϊσ 

ακραία οικονομικά ςενάρια ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να πραγματοποιθκοφν. Αξίηει να 
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ςθμειωκεί πωσ ςθμαντικόσ είναι και ο ρόλοσ του ανκρϊπινου παράγοντα για τθν επιλογι τθσ 

τεχνικισ ςυλλογισ δεδομζνων, κακϊσ ο χαρακτιρασ του χαρτοφυλακίου αποτελεί ςθμαντικό 

κριτιριο για τθν επιλογι των βζλτιςτων κριτθρίων επιλογισ δεδομζνων.  
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Παραρτήματα  
 
Παράρτημα A (Οριςμοί) 
 

A.1 Αςυμμετρία 

Για ςφνολο δεδομζνων            θ αςυμμετρία ορίηεται ωσ εξισ: 

           
∑ (    ̅)

  
   

   
 

όπου  ̅ θ δειγματικι μζςθ τιμι και s θ δειγματικι τυπικι απόκλιςθ και n το πλικοσ των 

παρατθριςεων. Για κετικι αςυμμετρία θ κατανομι εμφανίηει λοξότθτα προσ τα δεξιά, για 

αρνθτικι αςυμμετρία θ κατανομι εμφανίηει λοξότθτα προσ τα αριςτερά ενϊ για μθδενικι 

αςυμμετρία θ κατανομι δεν εμφανίηει λοξότθτα 

 

Α.2 Κφρτωςη 

Για ςφνολο δεδομζνων            θ κφρτωςθ ορίηεται ωσ εξισ: 

        
∑ (    ̅)

  
   

   
 

όπου  ̅ θ δειγματικι μζςθ τιμι και s θ δειγματικι τυπικι απόκλιςθ και n το πλικοσ των 

παρατθριςεων. Για κφρτωςθ>3 θ κατανομι είναι λεπτόκυρτθ, για κφρτωςθ=3 θ κατανομι 

είναι κανονικι και για κφρτωςθ<3 θ κατανομι είναι πλατφκυρτθ. 

 

Α.3 Ζλεγχοσ Ljung Box 

Ο ζλεγχοσ υπόκεςθσ των Ljung Box χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο ανεξαρτθςίασ ενόσ 

ςυνόλου δεδομζνων. Οι υποκζςεισ του είναι: 

  :Τα δεδομζνα είναι ανεξάρτθτα 

  :Τα δεδομζνα είναι εξαρτθμζνα  

Η ςτατιςτικι ςυνάρτθςθ ελζγχου είναι: 

   (   )∑
 ̂ 
 

   

 

   

 

όπου   το μζγεκοσ δείγματοσ,  ̂  θ δειγματικι αυτοςυςχζτιςθ ςτο lag=k και h είναι το 

πλικοσ των lags που ελζγχονται. Η ςυνάρτθςθ Q ακολουκεί κατανομι  ( )
  όταν ιςχφει θ   . 

Ζτςι για επίπεδο ςθμαντικότθτασ α θ υπόκεςθ    απορρίπτεται όταν         
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Α.4 Υπολογιςμόσ τησ εκ των υςτζρων πυκνότητασ πιθανότητασ των παραμζτρων ξ, α και β 

τησ κατανομήσ GEV  

 

Χρθςιμοποιοφμε τθ γενικευμζνθ κατανομι ακραίων τιμϊν για να υπολογίςουμε τθν εκ των 

υςτζρων ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ των παραμζτρων ξ, α και β τθσ GEVd ζχοντασ 

ζνα ςφνολο ανεξάρτθτων παρατθριςεων            , προκειμζνου να εκτιμιςουμε τισ 

παραμζτρουσ.  

        γενικευμζνθ κατανομι ακραίων τιμϊν (generalized extreme value distribution, GEV) 
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Λαμβάνοντασ μθ πλθροφοριακζσ prior κατανομζσ για τισ παραμζτρουσ του μοντζλου μασ θ 

εκ των υςτζρων κατανομι είναι: 
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            γνωςτζσ ςτακερζσ  και ς>0  
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Α.5 Υπολογιςμόσ τησ εκ των υςτζρων πυκνότητασ πιθανότητασ των παραμζτρων ξ και ς τησ 

κατανομήσ GPD 

 

Χρθςιμοποιοφμε τθ γενικευμζνθ κατανομι ακραίων τιμϊν για να υπολογίςουμε τθν εκ των 

υςτζρων ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ των παραμζτρων ξ και ς τθσ GPD, ζχοντασ ζνα 

ςφνολο ανεξάρτθτων παρατθριςεων              προκειμζνου να εκτιμιςουμε τισ 

παραμζτρουσ.  

     γενικευμζνθ Pareto κατανομι (generalized Pareto distribution, GPD) 
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Παράρτημα Β (Σχήματα) 
 

  

Σχήμα 9.1: Γράφημα αυτοςυςχζτιςησ για τη μετοχή General Electric 

 

 

Σχήμα 9.2: Γράφημα αυτοςυςχζτιςησ για τη μετοχή Microsoft 
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Σχήμα 9.3: Γράφημα αυτοςυςχζτιςησ για τη μετοχή Nike 

 

 

Σχήμα 9.4: Γράφημα αυτοςυςχζτιςησ για το δείκτη ESTX50 
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Σχήμα 9.5: Γράφημα αυτοςυςχζτιςησ για το δείκτη δείκτη FTSE100 

 

Σχήμα 9.6: Γράφημα αυτοςυςχζτιςησ για το δείκτη Nikkei225 
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Σχήμα 9.7: Γράφημα αυτοςυςχζτιςησ για το δείκτη S&P500 

 

 

Σχήμα 14.1: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GEVd με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ τησ μετοχήσ General Electric.  
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Σχήμα 14.2: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GEVd με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ τησ μετοχήσ Microsoft.  

 

Σχήμα 14.3: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GEVd με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ τησ μετοχήσ Nike. 
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Σχήμα 14.4: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GEVd με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ του δείκτη ESTX50.  

 

Σχήμα 14.5: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GEVd με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ του δείκτη FTSE100.  
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Σχήμα 14.6: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GEVd με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ του δείκτη Nikkei225.  

 

Σχήμα 14.7: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GEVd με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ του δείκτη S&P500..  
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Σχήμα 15.1: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GPD με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ τησ μετοχήσ General Electric.  

 

 

Σχήμα 15.2: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GPD με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ τησ μετοχήσ Microsoft.  
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Σχήμα 15.3: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GPD με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ τησ μετοχήσ Nike.  

 

Σχήμα 15.4: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GPD με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ του δείκτη ESTX50.  
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Σχήμα 15.5: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GPD με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ του δείκτη FTSE100.  

 

Σχήμα 15.6: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GPD με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ του δείκτη Nikkei225.  
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Σχήμα 15.7: Εργοδικοί μζςοι και τα ίχνη των αντίςτοιχων αλυςίδων Markov για τισ 

παραμζτρουσ τησ GPD με βάςη τισ λογαριθμικζσ απϊλειεσ του δείκτη S&P500.  
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Παράρτημα Γ (Κϊδικασ) 
 
 
#Εικόνεσ για το κφριο μζροσ τθσ διπλωματικισ 
#Ρακζτα που χρθςιμοποιοφμε για τθν εφαρμογι  
library(evir) 
library(truncnorm)  
library(tmvtnorm) 
library(dlm) 
 
#Σχιμα 1 
 
x<-seq(-3,10,0.01) 
plot(x,dgev(x,0.1),type='l',,xlim=c(-
3,10),ylim=c(0,0.4),main="",cex.lab=1.2,cex.axis=1.5,cex.main=1.5,ylab="",xlab="") 
xlab<-"Φψοσ Απωλειϊν" 
ylab<-"πυκνότθτα πικανότθτασ" 
mtext(xlab, 1, 3,cex=1.5) 
mtext(ylab, 2, 3,cex=1.5) 
R1<-qgev(0.985,0.1) 
points(R1,0,col=4,pch=5,cex=1) 
text(R1-0.3,0.07,labels="Value at Risk",col=4,cex=1.5) 
segments(R1,0,R1,0.06,col=4) 
 
text(R1+2.5,0.05,labels="1-p",col="forestgreen",cex=1.5) 
 
fill<-sum(x>R1) 
d<-x[(length(x)-fill):length(x)] 
polygon(c(d,rev(d)),c(rep(0,length(d)),rev(dgev(d,0.1))),col="forestgreen") 
 
#Σχιμα 2 
#Ζχοντασ εκτελζςει τθσ εντολζσ από το ςχιμα 1 
#εκτελοφμε τισ παρακάτω εντολζσ 
 
dl<-rgev(10000,0.1) 
d<-sum(dl>R1) 
dl<-sort(dl) 
ES<-mean(dl[(length(dl)-d):length(dl)]) 
text(ES,0.1,labels="Expected Shortfall",col=2,cex=1.5) 
segments(ES,0,ES,0.09,col=2) 
points(ES,0,col=2,pch=8,cex=1.5) 
 
#Σχιμα 3 
 
gevdensity<-function(x,xi)  { 
if (xi==0)   { 
f1<-exp(-x)*exp(-(exp(-x))) 
f<-f1 
} 
else if (xi!=0)   { 
f2<-((1+xi*x)^(-1/xi-1))*exp(-(1+xi*x)^(-1/xi)) 
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f<-f2 
} 
f 
} 
 
x<-seq(-5,5,0.000001) 
x1<-seq(-5,5,0.000001) 
x2<-seq(-5,5,0.000001) 
plot(x,gevdensity(x,0),type='l',xlim=c(-5,5),ylim=c(0,0.8),col=2,main="",ylab="",xlab="",lty=1) 
par(new=TRUE) 
plot(x1,gevdensity(x1,0.75),type='l',xlim=c(-5,5),ylim=c(0,0.8),col=3,main="",ylab="",xlab="",lty=3) 
par(new=TRUE) 
plot(x2,gevdensity(x2,-0.75),type='l',xlim=c(-5,5),ylim=c(0,0.8),col=4,main="",ylab="",xlab="",lty=5) 
legend("topright","(x,y)",c("Gumbel ξ=0","Frechet ξ=0.75","Weibull ξ=-
0.75"),col=c(2,3,4),lwd=c(2.5,2.5),cex=1.2,lty=c(1,3,5)) 
ylab<-"πυκνότθτα πικανότθτασ" 
xlab<-"x" 
mtext(xlab, 1, 3,cex=1.5) 
mtext(ylab, 2, 3,cex=1.5) 
 
#Σχιμα 4 
 
gpddensity<-function(x,xi,s)  { 
if (xi==0)   { 
f1<-(1/s)*exp(-x/s) 
f<-f1 
} 
else if (xi!=0)   { 
f2<-(s^(-1))*((1 + xi*x/s)^((-1/xi)-1)) 
f<-f2 
} 
f 
} 
 
x<-seq(0,3,0.001) 
x1<-seq(0,3,0.001) 
x2<-seq(0,3,0.001) 
plot(x,gpddensity(x,0,0.1),type='l',xlim=c(0,3),ylim=c(0,0.8),col=2,main="",ylab="",xlab="",lty=1) 
par(new=TRUE) 
plot(x1,gpddensity(x1,0.2,1),type='l',xlim=c(0,3),ylim=c(0,0.8),col=3,main="",ylab="",xlab="",lty=3) 
par(new=TRUE) 
plot(x2,gpddensity(x2,-0.2,1.5),type='l',xlim=c(0,3),ylim=c(0,0.8),col=4,main="",ylab="",xlab="",lty=5) 
legend("topright","(x,y)",c("ξ=0 & ς=0.1","ξ=0.2 & ς=1","ξ=-0.2 & 
ς=1.5"),col=c(2,3,4),lwd=c(2.5,2.5),cex=1.2,lty=c(1,3,5)) 
ylab<-"πυκνότθτα πικανότθτασ" 
xlab<-"x" 
mtext(xlab, 1, 3,cex=1.5) 
mtext(ylab, 2, 3,cex=1.5) 
 
#Για τισ εικόνεσ 5 και 6 κα πρζπει να εκτελεςτοφν πρϊτα οι εντολζσ που εκχωροφν δεδομζνα  
#ςτο περιβάλλον R. Αυτζσ βρίςκονται ςτο κϊδικα που αναφζρεται ςτθν εφαρμογι. 



89 
 

#Σχιμα 5 
#x αποδόςεισ 
#D αντιςτοιχία με θμερομθνίεσ 
#d το πλικοσ των πιο πρόςφατων αποδόςεων που κζλουμε να εξετάςουμε 
#n το μζγεκοσ κάκε block 
 
BMgraphics<-function(x,D,d,n)  { 
 
nb<-floor(d/n) 
d<-nb*n 
x1<-x[(length(x)-d):length(x)] 
D1<-D[(length(x)-d):length(x)] 
 
plot(D1,x1,type='h',ylim=c(-0.1,0.1),main="Μζγιςτα Υποπεριόδων-Block Maxima",ylab="Φψοσ 
Απϊλειασ",xlab="Χρόνοσ",cex.lab=2,cex.main=3) 
par(new=TRUE) 
 
for (j in 1:nb)   { 
segments(x0 = D1[length(D1)-j*n],y0=-0.07,x1=D1[length(D1)-j*n],y1=0.07,col=8) 
} 
 
legend("topright", "(x,y)",c("Maxima","Σφνορα των 
Block"),col=c(4,8),lwd=c(NA,2.5),pch=c(1,NA),cex=2) 
 
for (j in 1:nb)   { 
bm<-rep(0,n) 
a<-(j-1)*n+1 
b<-j*n 
bm<-x1[a:b] 
bm1<-bm[1] 
mb<-a 
 
for (i in 1:n)     { 
if (bm1<bm[i]) 
{ 
mb<-(j-1)*n+i 
bm1<-bm[i] 
} 
} 
e1<-D1[mb] 
e2<-x1[mb] 
points(e1,e2,col=4) 
} 
} 
 
BMgraphics(lgec,Dge,250,10) 
 
 
#Σχιμα 6 
#x αποδόςεισ 
#D αντιςτοιχία με θμερομθνίεσ 
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#d το πλικοσ των πιο πρόςφατων αποδόςεων που κζλουμε να εξετάςουμε 
#thr το κατϊφλι που κζτουμε ςε επίπεδο ποςοςτοφ μζγιςτων παρατθριςεων  
#π.χ. thr=0.1 κα πάρουμε κατϊφλι που αντιςτοιχεί ςτο 10% των μζγιςτων 
#παρατθριςεων  
 
POTgraphics<-function(x,D,d,thr)   { 
 
x1<-x[(length(x)-d):length(x)] 
D1<-D[(length(x)-d):length(x)] 
s1<-sort(x1) 
s2<-s1[(1-thr)*length(s1)] 
y<-rep(s2,length(x1)) 
 
plot(D1,x1,type='h',ylim=c(-0.1,0.1),main="Κορυφζσ πάνω από Κατϊφλι-Peaks Over 
Threshold",ylab="Φψοσ Απϊλειασ",xlab="Χρόνοσ",cex.lab=1.5,cex.main=3) 
par(new=TRUE) 
plot(D1,y,ylim=c(-0.1,0.1),type='l',col=2,,ylab="Φψοσ 
Απϊλειασ",xlab="Χρόνοσ",cex.lab=1.5,cex.main=3) 
legend("topright", "(x,y)",c("Υπερβάςεισ","Κατϊφλι"),col=c(4,2),lwd=c(NA,2.5),pch=c(1,NA),cex=2) 
 
for (i in 1:length(x1))  { 
if (x1[i]>=s2) 
{ 
e1<-D1[i] 
e2<-x1[i] 
points(e1,e2,col=4) 
} 
} 
} 
 
POTgraphics(lgec,Dge,250,0.1) 
 
 
#5.Εφαρμογι  
#4 δείκτεσ χρθματιςτθρίου και 4 μετοχζσ 
 
#Ρροετοιμαςία Δεδομζνων 
#Ειςάγουμε τα δεδομζνα για τουσ 4 δείκτεσ και τισ 4 μετοχζσ ςτο R 
#(cc=CocaCola,ge=General Electric,ms=Microsoft,nk=Nike,stx=ESTX50, 
#fts=FTSE100,nkk=NIKKEI224,sap=S&P)  
cc<-read.csv(file.choose(),header=T,sep=";") 
ge<-read.csv(file.choose(),header=T,sep=";") 
ms<-read.csv(file.choose(),header=T,sep=";") 
nk<-read.csv(file.choose(),header=T,sep=";") 
stx<-read.csv(file.choose(),header=T,sep=";") 
fts<-read.csv(file.choose(),header=T,sep=";") 
nkk<-read.csv(file.choose(),header=T,sep=";") 
sap<-read.csv(file.choose(),header=T,sep=";") 
 
#μασ ενδιαφζρει θ ςτιλθ adj.Close, τα αρχεία μασ δίνονται ςε αντίςτροφθ  
#χρονολογικι ςειρά άρα δθμιουργοφμε τα παρακάτω ςτοιχεία δεδομζνων 
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ccc<-rev(cc$Adj.Close) 
gec<-rev(ge$Adj.Close) 
msc<-rev(ms$Adj.Close) 
nkc<-rev(nk$Adj.Close) 
stxc<-rev(stx$Adj.Close) 
ftsc<-rev(fts$Adj.Close) 
nkkc<-rev(nkk$Adj.Close) 
sapc<-rev(sap$Adj.Close) 
 
#κατόπιν, παίρνουμε τισ οικονομικζσ απϊλειεσ ςε επίπεδο λογαρικμικϊν 
#απωλειϊν για κάκε ςτοιχείο 
#λογαρικμικζσ αποδόςεισ οικονομικϊν απωλειϊν για CocaCola 
lccc<-rep(0,length(ccc)) 
for (k in 2:length(ccc))  {lccc[k]<--log(ccc[k]/ccc[k-1])} 
 
#λογαρικμικζσ αποδόςεισ οικονομικϊν απωλειϊν για General Electric 
lgec<-rep(0,length(gec)) 
for (k in 2:length(gec))  {lgec[k]<--log(gec[k]/gec[k-1])} 
 
#λογαρικμικζσ αποδόςεισ οικονομικϊν απωλειϊν για Microsoft 
lmsc<-rep(0,length(msc)) 
for (k in 2:length(msc))  {lmsc[k]<--log(msc[k]/msc[k-1])} 
 
#λογαρικμικζσ αποδόςεισ οικονομικϊν απωλειϊν για Nike 
lnkc<-rep(0,length(nkc)) 
for (k in 2:length(nkc))  {lnkc[k]<--log(nkc[k]/nkc[k-1])} 
 
#λογαρικμικζσ αποδόςεισ οικονομικϊν απωλειϊν για ESTX50 
lstxc<-rep(0,length(stxc)) 
for (k in 2:length(stxc))  {lstxc[k]<--log(stxc[k]/stxc[k-1])} 
 
#λογαρικμικζσ αποδόςεισ οικονομικϊν απωλειϊν για FTSE100 
lftsc<-rep(0,length(ftsc)) 
for (k in 2:length(ftsc))  {lftsc[k]<--log(ftsc[k]/ftsc[k-1])} 
 
#λογαρικμικζσ αποδόςεισ οικονομικϊν απωλειϊν για Nikkei225 
lnkkc<-rep(0,length(nkkc)) 
for (k in 2:length(nkkc))  {lnkkc[k]<--log(nkkc[k]/nkkc[k-1])} 
 
#λογαρικμικζσ αποδόςεισ οικονομικϊν απωλειϊν για S&P 
lsapc<-rep(0,length(sapc)) 
for (k in 2:length(sapc))  {lsapc[k]<--log(sapc[k]/sapc[k-1])} 
 
#Τα παραπάνω ςτοιχεία τα ςυνδυάηουμε με τισ αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ  
#προκειμζνου να δθμιουργιςουμε γραφιματα οικονομικϊν απωλειϊν ςε ςχζςθ με τον χρόνο 
#οι παρακάτω 8 εντολζσ αντιςτοιχοφν ςτθν αντιςτροφι τθσ ςτιλθσ του χρόνου για κάκε ςτοιχείο 
datecc=rev(cc$Date) 
datege=rev(ge$Date) 
datems=rev(ms$Date) 
datenk=rev(nk$Date) 
datestx=rev(stx$Date) 
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datefts=rev(fts$Date) 
datenkk=rev(nkk$Date) 
datesap=rev(sap$Date) 
 
#ορίηουμε τθν μορφι του χρόνου όπωσ υπάρχει ςτα δεδομζνα για να αντιςτοιχθκοφν ςτο R 
Dcc<-as.Date(datecc,"%d/%m/%Y") 
Dge<-as.Date(datege,"%d/%m/%Y") 
Dms<-as.Date(datems,"%d/%m/%Y") 
Dnk<-as.Date(datenk,"%d/%m/%Y") 
Dstx<-as.Date(datestx,"%d/%m/%Y") 
Dfts<-as.Date(datefts,"%d/%m/%Y") 
Dnkk<-as.Date(datenkk,"%d/%m/%Y") 
Dsap<-as.Date(datesap,"%d/%m/%Y") 
 
#Δθμιουργοφμε πλαίςιο δεδομζνων που ςυνδυάηει χρόνο και οικονομικζσ απϊλειεσ 
Dlccc<-data.frame(Dcc,lccc) 
Dlgec<-data.frame(Dge,lgec) 
Dlmsc<-data.frame(Dms,lmsc) 
Dlnkc<-data.frame(Dnk,lnkc) 
Dlstxc<-data.frame(Dstx,lstxc) 
Dlftsc<-data.frame(Dfts,lftsc) 
Dlnkkc<-data.frame(Dnkk,lnkkc) 
Dlsapc<-data.frame(Dsap,lsapc) 
 
#Ραρατιρθςεισ για τα δεδομζνα 
#1:Για τθν μετοχι Coca-Cola παρατθρείται μεγάλθ μεταβλθτότθτα  
#ςτα πρϊτα χρόνια παρουςίασ τθσ ςτο χρθματιςτιριο λόγω τθσ πολφ μικρισ τιμισ 
#με τθν οποία ειςιχκθ,γι'αυτό το λόγω απορρίπτω τισ τιμζσ των 5 πρϊτων χρόνων (5*252=1260) 
#παρουςίασ τθσ ςτο χρθματιςτιριο ξεκινϊντασ τθν αναφορά από το 1967  
#εκτελϊντασ τισ παρακάτω εντολζσ που απορρίπτουν τα δεδομζνα ςτα οποία αναφερόμαςτε 
Dlccc<-data.frame(Dcc[1261:13307],lccc[1261:13307]) 
lccc<-lccc[1261:13307] 
lccc[1]<-0 
Dcc<-Dcc[1261:13307] 
 
#2:Για τον χρθματιςτθριακό δείκτθ FTSE100 οι πρϊτεσ 19  
#παρατθριςεισ βρίςκονται διάςπαρτεσ ςε ζνα εφροσ *1983-1985+ που  
#Γι αυτό το λόγο δεν τισ λαμβάνω υπόψθ ςτθν εφαρμογι εκτελϊντασ τισ 
#παρακάτω εντολζσ που τισ απορρίπτουν 
Dlftsc<-data.frame(Dfts[20:7429],lftsc[20:7429]) 
lftsc<-lftsc[20:7429] 
lftsc[1]<-0 
Dfts<-Dfts[20:7429] 
 
#3:Για τον χρθματιςτθριακό δείκτθ S&P500 οι πρϊτεσ 124  
#παρατθριςεισ βρίςκονται διάςπαρτεσ ςε ζνα εφροσ *1970-1979+ που  
#Γι αυτό το λόγο δεν τισ λαμβάνω υπόψθ ςτθν εφαρμογι εκτελϊντασ τισ 
#παρακάτω εντολζσ που τισ απορρίπτουν 
Dlsapc<-data.frame(Dsap[125:9121],lsapc[125:9121]) 
lsapc<-lsapc[125:9121] 
lsapc[1]<-0 
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Dsap<-Dsap[125:9121] 
 
#Ραρατθριςεισ για δεδομζνα τζλοσ 
 
#Κφριο μζροσ Εφαρμογισ 
#5.1 Ρεριγραφικά ςτοιχεία δεδομζνων 
 
#Σχιμα 7 
par(mfcol=c(4,1)) 
plot(Dlccc,type='h',main="CocaCola",ylab="log loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.2,0.2)) 
plot(Dlgec,type='h',main="General Electric",ylab="log loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.2,0.2)) 
plot(Dlmsc,type='h',main="Microsoft",ylab="log loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.2,0.2)) 
plot(Dlnkc,type='h',main="Nike",ylab="log loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.2,0.2)) 
 
#Σχιμα 8 
par(mfcol=c(4,1)) 
plot(Dlstxc,type='h',main="ESTX50",ylab="log loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.2,0.2)) 
plot(Dlftsc,type='h',main="FTSE100",ylab="log loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.2,0.2)) 
plot(Dlnkkc,type='h',main="Nikkei225",ylab="log loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.2,0.2)) 
plot(Dlsapc,type='h',main="S&P500",ylab="log loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.2,0.2)) 
 
#5.1.1 Αυτοςυςχζτιςθ και ζλεγχοσ Ljung Box  
#Ρίνακασ 2 
table1<-function(x)    { 
length1<-length(x) 
min1<-min(x) 
max1<-max(x) 
mean1<-mean(x) 
sd1<-sd(x) 
m3 <- sum((x-mean(x))^3) 
skew <- m3/(length(x)*(sd(x)^3)) 
m4 <- sum((x-mean(x))^4) 
kurt <- m4/(length(x)*(sd(x)^4)) 
cbind(length=length1,min=min1,max=max1,mean = mean1, sd = sd1, skewness=skew ,kyrtosis=kurt) 
} 
 
#Άρα για τα αποτελζςματα του πίνακα 1 καλοφμε 
table1(lccc) 
table1(lgec) 
table1(lmsc) 
table1(lnkc) 
table1(lstxc) 
table1(lftsc) 
table1(lnkkc) 
table1(lsapc) 
 
#ζλεγχοσ ανεξαρτθςίασ μζςω γραφιματοσ αυτοςυςχζτιςθσ 
acf(x,lag=n) 
#όπου lag το μζγιςτο των χρονικϊν υςτεριςεων που κζλουμε να εξετάςουμε 
 
#Σχιμα 9,9.1-9.7  
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#Γράφθμα αυτοςυςχζτιςθσ για τα ςτοιχεία 
acf(lccc,lag=21,main="Coca Cola") 
acf(lgec,lag=21,main="General Electric") 
acf(lmsc,lag=21,main="Microsoft") 
acf(lnkc,lag=21,main="Nike") 
acf(lstxc,lag=21,main="ESTX50") 
acf(lftsc,lag=21,main="FTSE100") 
acf(lnkkc,lag=21,main="Nikkei225") 
acf(lsapc,lag=21,main="S&P500") 
 
 
#Ρίνακασ 3  
Box.test(lccc,lag=1,type=c("Ljung-Box")) 
Box.test(lgec,lag=1,type=c("Ljung-Box")) 
Box.test(lmsc,lag=1,type=c("Ljung-Box")) 
Box.test(lnkc,lag=1,type=c("Ljung-Box")) 
Box.test(lstxc,lag=1,type=c("Ljung-Box")) 
Box.test(lftsc,lag=1,type=c("Ljung-Box")) 
Box.test(lnkkc,lag=1,type=c("Ljung-Box")) 
Box.test(lsapc,lag=1,type=c("Ljung-Box")) 
 
#5.1.2 Ιςτογράμματα και QQ-plots 
#Σχιμα 10 
par(mfrow=c(4,2)) 
hist(lccc,freq=FALSE,density=20,breaks=80,main="",xlab="log loss returns",xlim=c(-0.1,0.1)) 
m<-mean(lccc) 
std<-sqrt(var(lccc)) 
curve(dnorm(x, mean=m, sd=std), col="blue",lwd=2, add=TRUE, yaxt="n") 
title(expression("Coca Cola: Histogram vs " * phantom("Normal 
Curve")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("Coca Cola: Histogram vs ") * "Normal 
Curve"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
qqnorm(lccc,main="") 
qqline(lccc,col="blue",lwd=2) 
title(expression("Coca Cola: QQ plot vs " * phantom("Standard 
Normal")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("Coca Cola: QQ plot vs ") * "Standard 
Normal"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
hist(lgec,freq=FALSE,density=20,breaks=60,main="",xlab="log loss returns",xlim=c(-0.1,0.1)) 
m<-mean(lgec) 
std<-sqrt(var(lgec)) 
curve(dnorm(x, mean=m, sd=std), col="blue",lwd=2, add=TRUE, yaxt="n") 
title(expression("General Electric: Histogram vs " * phantom("Normal 
Curve")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("General Electric: Histogram vs ") * "Normal 
Curve"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
qqnorm(lgec,main="") 
qqline(lgec,col="blue",lwd=2) 
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title(expression("General Electric: QQ plot vs " * phantom("Standard 
Normal")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("General Electric: QQ plot vs ") * "Standard 
Normal"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
hist(lmsc,freq=FALSE,density=20,breaks=80,main="",xlab="log loss returns",xlim=c(-0.1,0.1)) 
m<-mean(lmsc) 
std<-sqrt(var(lmsc)) 
curve(dnorm(x, mean=m, sd=std), col="blue",lwd=2, add=TRUE, yaxt="n") 
title(expression("Microsoft: Histogram vs " * phantom("Normal 
Curve")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("Microsoft: Histogram vs ") * "Normal 
Curve"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
qqnorm(lmsc,main="") 
qqline(lmsc,col="blue",lwd=2) 
title(expression("Microsoft: QQ plot vs " * phantom("Standard 
Normal")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("Microsoft: QQ plot vs ") * "Standard 
Normal"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
hist(lnkc,freq=FALSE,density=20,breaks=60,main="",xlab="log loss returns",xlim=c(-0.1,0.1)) 
m<-mean(lnkc) 
std<-sqrt(var(lnkc)) 
curve(dnorm(x, mean=m, sd=std), col="blue",lwd=2, add=TRUE, yaxt="n") 
title(expression("Nike: Histogram vs " * phantom("Normal Curve")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("Nike: Histogram vs ") * "Normal Curve"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
qqnorm(lnkc,main="") 
qqline(lnkc,col="blue",lwd=2) 
title(expression("Nike: QQ plot vs " * phantom("Standard Normal")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("Nike: QQ plot vs ") * "Standard Normal"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
#Σχιμα 11 
par(mfrow=c(4,2)) 
hist(lstxc,freq=FALSE,density=20,breaks=60,main="",xlab="log loss returns",xlim=c(-0.1,0.1)) 
m<-mean(lstxc) 
std<-sqrt(var(lstxc)) 
curve(dnorm(x, mean=m, sd=std), col="blue",lwd=2, add=TRUE, yaxt="n") 
title(expression("ESTX50: Histogram vs " * phantom("Normal Curve")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("ESTX50: Histogram vs ") * "Normal Curve"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
qqnorm(lstxc,main="") 
qqline(lstxc,col="blue",lwd=2) 
title(expression("ESTX50: QQ plot vs " * phantom("Standard 
Normal")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("ESTX50: QQ plot vs ") * "Standard Normal"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
hist(lftsc,freq=FALSE,density=20,breaks=80,main="",xlab="log loss returns",xlim=c(-0.1,0.1)) 
m<-mean(lftsc) 
std<-sqrt(var(lftsc)) 
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curve(dnorm(x, mean=m, sd=std), col="blue",lwd=2, add=TRUE, yaxt="n") 
title(expression("FTSE100: Histogram vs " * phantom("Normal 
Curve")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("FTSE100: Histogram vs ") * "Normal Curve"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
qqnorm(lftsc,main="") 
qqline(lftsc,col="blue",lwd=2) 
title(expression("FTSE100: QQ plot vs " * phantom("Standard 
Normal")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("FTSE100: QQ plot vs ") * "Standard 
Normal"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
hist(lnkkc,freq=FALSE,density=20,breaks=80,main="",xlab="log loss returns",xlim=c(-0.1,0.1)) 
m<-mean(lnkkc) 
std<-sqrt(var(lnkkc)) 
curve(dnorm(x, mean=m, sd=std), col="blue",lwd=2, add=TRUE, yaxt="n") 
title(expression("Nikkei225: Histogram vs " * phantom("Normal 
Curve")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("Nikkei225: Histogram vs ") * "Normal 
Curve"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
qqnorm(lnkkc,main="") 
qqline(lnkkc,col="blue",lwd=2) 
title(expression("Nikkei225: QQ plot vs " * phantom("Standard 
Normal")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("Nikkei225: QQ plot vs ") * "Standard 
Normal"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
hist(lsapc,freq=FALSE,density=20,breaks=80,main="",xlab="log loss returns",xlim=c(-0.1,0.1)) 
m<-mean(lsapc) 
std<-sqrt(var(lsapc)) 
curve(dnorm(x, mean=m, sd=std), col="blue",lwd=2, add=TRUE, yaxt="n") 
title(expression("S&P500: Histogram vs " * phantom("Normal Curve")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("S&P500: Histogram vs ") * "Normal Curve"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
qqnorm(lsapc,main="") 
qqline(lsapc,col="blue",lwd=2) 
title(expression("S&P500: QQ plot vs " * phantom("Standard 
Normal")),col.main="black",adj=0,cex=1.5) 
title(expression(phantom("S&P500: QQ plot vs ") * "Standard Normal"),col.main="blue",adj=0,cex=1.5) 
 
 
#5.2 Εκτιμιςεισ με τθ μζκοδο μζγιςτθσ πικανοφάνειασ  
#5.2.1 Επιλογι δεδομζνων με τθ μζκοδο Block Maxima 
 
#Αρχικά ορίηουμε τθν ςυνάρτθςθ για το VaR με τθ μζκοδο Block Maxima 
#(xi,sigma,mu)=(k,α,β), p επίπεδο ςθμαντικότθτασ 
#n μζγεκοσ των block που ζχουμε ορίςει 
 
VaRmaxima<-function(xi,sigma,mu,n,p)  { 
if (xi!=0)    
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{a<-mu-(sigma/(xi))*(1-(-n*log(1-p,base=exp(1)))^(-xi))} 
else 
{a<-mu-sigma*log[-n*log(1-p,base=exp(1))]} 
a 
 
} 
 
#Ρίνακασ 4.1-4.8 
#Θζτουμε τα επίπεδα ςθμαντικότθτασ που μασ ενδιαφζρουν 
p<-c(0.05,0.01) 
#κζτουμε το n=(21,63,126,252) 
n<-21 
n<-63 
n<-126 
n<-252 
#και κατόπιν εκτελοφμε τισ υπόλοιπεσ εντολζσ 
#Για x<-(lccc,lgec,lmsc,lnkc,lstxc,lftsc,lnkkc,lsapc) 
#παρόμοια εργαηόμαςτε για όλουσ τουσ δείκτεσ 
m1<-gev(x,block=n) 
par<-m1$par.ests 
par 
names(par)<-NULL 
m1$par.ses 
VaRmaxima(par[1],par[2],par[3],n,p) 
 
#Για τθν εκτίμθςθ του ES ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5% και 1% αντίςτοιχα 
a<-runif(1000000,0,0.05) 
b<-VaRmaxima(par[1],par[2],par[3],n,a) 
ES1<-mean(b) 
ES1 
a<-runif(1000000,0,0.01) 
b<-VaRmaxima(par[1],par[2],par[3],n,a) 
ES2<-mean(b) 
ES2 
 
 
 
#5.2.2 Επιλογι δεδομζνων με τθν μζκοδο Κορυφϊν πάνω από κατϊφλι  
 
#Σχιμα 12 
par(mfrow=c(2,2)) 
meplot(lccc,main='Coca Cola Mean excess plot ',ylim=c(0,0.2),xlim=c(-0.2,0.2)) 
meplot(lgec,main='General Electric excess plot ',ylim=c(0,0.2),xlim=c(-0.2,0.2)) 
meplot(lmsc,main='Microsoft Mean excess plot ',ylim=c(0,0.2),xlim=c(-0.2,0.2)) 
meplot(lnkc,main='Nike Mean excess plot ',ylim=c(0,0.2),xlim=c(-0.2,0.2)) 
 
#Σχιμα 13 
par(mfrow=c(2,2)) 
meplot(lstxc,main='ESTX50 Mean excess plot ',ylim=c(0,0.2),xlim=c(-0.2,0.2)) 
meplot(lftsc,main='FTSE100 excess plot ',ylim=c(0,0.2),xlim=c(-0.2,0.2)) 
meplot(lnkkc,main='Nikkei225 Mean excess plot ',ylim=c(0,0.2),xlim=c(-0.2,0.2)) 
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meplot(lsapc,main='S&P500 Mean excess plot ',ylim=c(0,0.2),xlim=c(-0.2,0.2)) 
 
#Ρίνακασ 5.1-5.8 
#n=(0.88,0.9,0.92) ςχετίηεται με το ποςοςτό των τιμϊν που κα πάρουμε για να  
#προςαρμόςουμε ςε GPD τα δεδομζνα μασ (π.χ. αν n=0.9 κα πάρουμε το 10% του δείγματοσ 
#που αντιςτοιχεί ςτισ μεγαλφτερεσ τιμζσ) 
#Ρροτοφ εκτελζςουμε τισ παρακάτω εντολζσ για τουσ πίνακεσ, πρζπει να 
#κζτουμε n που επικυμοφμε 
n<-0.88 
n<-0.9 
n<-0.92 
 
#Για x<-(lccc,lgec,lmsc,lnkc,lstxc,lftsc,lnkkc,lsapc) 
a<-sort(x) 
thr<-a[length(a)*n] 
mgpd<-gpd(x,threshold=thr) 
par<-mgpd$par.ests 
par 
names(par)<-NULL 
mgpd$par.ses 
riskmeasures(mgpd,c(0.95,0.99)) 
 
 
#5.3 Δειγματολθψία Σπουδαιότθτασ  
#Η gpdgibbs που ακολουκεί είναι θ λογαρικμικι ςυνάρτθςθ κατανομισ  
#ζτςι όπωσ ζχει προκφψει από τθν Pareto ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ  
#x<-(sigma,xi)=(ς,ξ) το διάνυςμα παραμζτρων 
#data τα δεδομζνα πάνω ςτα οποία κζλουμε να υπολογίςουμε τθν 
#λογαρικμικι ςυνάρτθςθ με βάςθ τισ παραμζτρουσ 
 
gpdgibbs<-function(x,data)      { 
if (x[2]!=0) { 
n<-length(data) 
a1<-0 
for (i in 1:n)  { 
b1<- -log(x[1])+(-1/x[2]-1)*log(1+(x[2]/x[1])*data[i]) 
a1<-a1+b1 
} 
f<-a1 
} 
else if (x[2]==0) { 
a2<-0 
for (i in 1:n)  { 
b2<- -log(x[1])-data[i]/x[1] 
a2<-a2+b2 
} 
f<-a2 
} 
f 
} 
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#Η gevgibbs που ακολουκεί είναι θ λογαρικμικι ςυνάρτθςθ κατανομισ  
#ζτςι όπωσ ζχει προκφψει από τθν ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ 
#ακραίων τιμϊν 
##x<-(sigma,xi,mu)=(α,ξ,β) το διάνυςμα παραμζτρων 
#data τα δεδομζνα πάνω ςτα οποία κζλουμε να υπολογίςουμε τθν 
#λογαρικμικι ςυνάρτθςθ με βάςθ τισ παραμζτρουσ 
 
gevgibbs<-function(x,data)     { 
n<-length(data) 
if (x[2]!=0)  { 
a1<-0 
for (i in 1:n)    { 
b1<--log(x[1])+(-1/x[2]-1)*log(1+x[2]*(data[i]-x[3])/x[1])-(1+x[2]*(data[i]-x[3])/x[1])^(-1/x[2]) 
a1<-a1+b1 
} 
f<-a1 
} 
else if (x[2]==0)  { 
a2<-0 
for (i in 1:n)    { 
b2<--log(x[1])-((data[i]-x[3])/x[1]+exp(-data[i]-x[3]/x[1])) 
a2<-a2+b2 
} 
f<-a1 
} 
f 
} 
 
 
#Ορίηουμε τθν ςυνάρτθςθ που κάνει Importance Sampling για τισ παραμζτρουσ 
#τθσ ςυνάρτθςθσ που προκφπτει από τθν ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ 
#τθσ γενικευμζνθσ κατανομισ Pareto (GPD)  
#με ςυνάρτθςθ πρόταςθ τθν πολυμεταβλθτι κανονικι κατανομι  
#truncated για τθν παράμετρο scale κακϊσ scale>0 
 
ISGPD<-function(n,x,mshape,mscale,sdshape,sdscale)  { 
per<-0.9 
a<-sort(x) 
thr<-a[length(a)*per] 
m2<-gpd(x,threshold=thr) 
d2<-m2$data 
data<-d2-m2$threshold 
 
sigma1<-matrix(c(sdscale,0,0,sdshape),ncol=2) 
s1<-matrix(rep(0,2*n),ncol=2) 
 
target<-rep(0,n) 
j<-1 
while (j<n+1) { 
par<-rtmvnorm(1,mean=c(mscale,mshape),lower=c(0,-Inf),sigma=sigma1) 
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target[j]<-gpdgibbs(c(par[1],par[2]),data) 
if (is.nan(target[j])==FALSE) { 
s1[j,1]<-par[1] 
s1[j,2]<-par[2] 
target[j]<-target[j] 
j<-j+1 
} 
} 
 
prop1<-rep(0,n) 
for (i in 1:n) { 
a<-s1[i,1] 
b<-s1[i,2] 
prop1[i]<-dtmvnorm(c(a,b),mean=c(mscale,mshape),lower=c(0,-Inf),sigma=sigma1,log=TRUE) 
} 
 
md<-max(target - prop1) 
 
weight<-rep(0,n) 
for (i in 1:n) { 
weight[i]<-exp(target[i]-prop1[i]-md) 
} 
 
est1<-0 
est2<-0 
for (i in 1:n) { 
est1<-weight[i]*s1[i,1]+est1 
est2<-weight[i]*s1[i,2]+est2 
} 
 
est1<-est1/sum(weight) 
est2<-est2/sum(weight) 
 
sd1<-sqrt(sum((weight^2)*((s1[,1]-est1)^2)))/sum(weight) 
sd2<-sqrt(sum((weight^2)*((s1[,2]-est2)^2)))/sum(weight) 
 
ISdata<-
matrix(c(est2,sd2,est1,sd1,sum(weight)),ncol=5,byrow=TRUE,dimnames=list(1,c("estshape","sdshape",
"estscale","sdscale","sweight"))) 
ISdata 
} 
 
 
#Ορίηουμε τθν ςυνάρτθςθ που κάνει Importance Sampling για τισ παραμζτρουσ 
#τθσ ςυνάρτθςθσ που προκφπτει από τθν ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ 
#τθσ κατανομισ ακραίων τιμϊν (GEV)  
#με ςυνάρτθςθ πρόταςθ τθν πολυμεταβλθτι κανονικι κατανομι  
#truncated για τθν παράμετρο scale κακϊσ scale>0 
 
ISGEV<-function(n,x,mshape,mscale,mlocation,sdshape,sdscale,sdlocation)  { 
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d1<-gev(x,21) 
data<-d1$data 
sigma1<-matrix(c(sdscale,0,0,0,sdshape,0,0,0,sdlocation),ncol=3) 
s1<-matrix(rep(0,3*n),ncol=3) 
 
target<-rep(0,n) 
j<-1 
while (j<n+1) { 
par<-rtmvnorm(1,mean=c(mscale,mshape,mlocation),lower=c(0,-Inf,-Inf),sigma=sigma1) 
target[j]<-gevgibbs(c(par[1],par[2],par[3]),data) 
if (is.nan(target[j])==FALSE) { 
s1[j,1]<-par[1] 
s1[j,2]<-par[2] 
s1[j,3]<-par[3] 
target[j]<-target[j] 
j<-j+1 
} 
} 
 
prop1<-rep(0,n) 
for (i in 1:n) { 
a<-s1[i,1] 
b<-s1[i,2] 
c<-s1[i,3] 
prop1[i]<-dtmvnorm(c(a,b,c),mean=c(mscale,mshape,mlocation),lower=c(0,-Inf,-
Inf),sigma=sigma1,log=TRUE) 
} 
 
 
md<-max(target - prop1) 
weight<-rep(0,n) 
for (i in 1:n) { 
weight[i]<-exp(target[i]-prop1[i]-md) 
} 
 
est1<-0 
est2<-0 
est3<-0 
for (i in 1:n) { 
est1<-weight[i]*s1[i,1]+est1 
est2<-weight[i]*s1[i,2]+est2 
est3<-weight[i]*s1[i,3]+est3 
} 
 
est1<-est1/sum(weight) 
est2<-est2/sum(weight) 
est3<-est3/sum(weight) 
 
sd1<-sqrt(sum((weight^2)*((s1[,1]-est1)^2)))/sum(weight) 
sd2<-sqrt(sum((weight^2)*((s1[,2]-est2)^2)))/sum(weight) 
sd3<-sqrt(sum((weight^2)*((s1[,3]-est3)^2)))/sum(weight) 
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ISdata<-
matrix(c(est2,sd2,est1,sd1,est3,sd3),ncol=6,byrow=TRUE,dimnames=list(1,c("estshape","sdshape","est
scale","sdscale","estlocation","sdlocation"))) 
ISdata 
} 
 
 
#Για Ρίνακα 6 
#Για x<-(lccc,lgec,lmsc,lnkc,lstxc,lftsc,lnkkc,lsapc) 
n<-100000 
#κζτουμε αρχικζσ τιμζσ για τισ παραμζτρουσ κακϊσ και μια εκτίμθςθ για τθν τυπικι απόκλιςθ τουσ 
mshape<-0.05 
sdshape<-0.01 
mscale<-0.02 
sdscale<-0.001 
mlocation<-0.02 
sdlocation<-0.001 
#εκτελοφμε τθν εντολι 
R<-ISGEV(n,x,mshape,mscale,mlocation,sdshape,sdscale,sdlocation)  
#Από τα παραπάνω αποτελζςματα υπολογίηουμε VaR από τα αντίςτοιχα estshape,estscale,estlocation 
#που παίρνουμε ωσ αποτζλεςμα 
R 
#για p<-0.05,p<-0.01 
#block=21 
VaRmaxima(R[1],R[3],R[5],block=21,0.01) 
VaRmaxima(R[1],R[3],R[5],block=21,0.05) 
 
#Για τθν εκτίμθςθ του ES ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5% και 1% αντίςτοιχα 
a<-runif(1000000,0,0.05) 
c<-runif(1000000,0,0.01) 
b<-VaRmaxima(R[1],R[3],R[5],n,a) 
ES1<-mean(b) 
ES1 
a<-runif(1000000,0,0.01) 
b<-VaRmaxima(R[1],R[3],R[5],n,c) 
ES2<-mean(b) 
ES2 
 
 
#Για Ρίνακα 7 
#Για x<-(lccc,lgec,lmsc,lnkc,lstxc,lftsc,lnkkc,lsapc) 
n<-100000 
#κζτουμε αρχικζσ τιμζσ για τισ παραμζτρουσ κακϊσ και μια εκτίμθςθ για τθν τυπικι απόκλιςθ τουσ 
mshape<-0.1 
sdshape<-0.01 
mscale<-0.02 
sdscale<-0.01 
#εκτελοφμε τθν εντολι 
e<-ISGPD(n,x,mshape,mscale,sdshape,sdscale) 
#Για τα μζτρα κινδφνου 
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per<-0.9 
a<-sort(x) 
thr<-a[length(a)*per] 
m2<-gpd(x,threshold=thr) 
t<-list(threshold=m2$threshold,p.less.thresh=m2$p.less.thresh,par.ests=c(xi=e[1],beta=e[3])) 
riskmeasures(t,c(0.95,0.99)) 
 
 
#5.4 Δειγματολιπτθσ Gibbs με βιματα Metropolis 
#Η gibbs1 που ακολουκεί είναι θ τροποποιμζνθ ςυνάρτθςθ gibbs  
#από το πακζτο library(LearnBayes). Ζχει τροποποιθκεί θ πρόταςθ 
#κατανομισ από κανονικι κατανομι ςε truncated για a>0 κακϊσ  
#υπάρχει ο περιοριςμόσ ςτισ κατανομζσ που εξετάηουμε   
#για τθν παράμετρο scale>0 
 
gibbs1<-function (logpost, start, m, scale,...) { 
p <- length(start) 
vth <- array(0,c(m, p)) 
f0 <- logpost(start,...) 
arate <- array(0,c(1, p)) 
th0 <- start 
sinthiki<-TRUE 
for (i in 1:m) { 
for (j in 1:p) { 
if (j==1) { 
th1<-th0 
while (sinthiki==TRUE) { 
th1[j]<-rtruncnorm(1,a=0,mean=th0[j],sd=scale[j]) 
sinthiki<-is.nan(logpost(th1,...)) 
} 
} 
else if (j!=1) { 
th1<-th0 
while (sinthiki==TRUE) { 
th1[j]<-rnorm(1,mean=th0[j],sd=scale[j]) 
sinthiki<-is.nan(logpost(th1,...)) 
} 
} 
 
f1 = logpost(th1,...) 
u = runif(1) < exp(f1-f0) 
th0[j] = th1[j] * (u == 1) + th0[j] * (u == 0) 
f0 = f1 * (u == 1) + f0 * (u == 0) 
vth[i, j] = th0[j] 
arate[j] = arate[j] + u 
sinthiki<-TRUE 
} 
} 
arate = arate/m 
stuff = list(par = vth, accept = arate) 
stuff 
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} 
 
#Για Ρίνακα 8 
#Χρθςιμοποιικθκε μζγεκοσ block 21 παρατθριςεων (λογαρικμικϊν απωλειϊν)  
#για τθν επιλογι ακραίων τιμϊν με τθ μζκοδο Block Maxima για κάκε ςτοιχείο. 
#Για x=(lccc,lgec,lmsc,lnkc,lstxc,lftsc,lnkkc,lsapc) 
m1<-gev(x,21) 
d1<-m1$data 
#Ορίηουμε αρχικζσ τιμζσ για τισ παραμζτρουσ τθσ GEV 
shapestart<-0.12 
locationstart<-0.02 
scalestart<-0.02 
 
#Ορίηουμε τυπικι απόκλιςθ για τισ παραμζτρουσ 
#Επιλζγονται διαφορετικζσ τυπικζσ αποκλίςεισ για κάκε ςτοιχείο 
#κακϊσ αν ο ρυκμόσ αποδοχισ για μια παράμετρο είναι πολφ μεγάλοσ  
#τότε αυξάνουμε τθν τυπικι απόκλιςθ για τθν αντίςτοιχθ παράμετρο 
#για να πετφχουμε πιο γριγορα ςφγκλιςθ 
 
#Για x=(lccc,lgec,lmsc,lnkc) 
shapevar<-0.01 
locationvar<-0.002 
scalevar<-0.001 
#Για x<-c(lstxc,lftsc,lnkkc) 
shapevar<-0.01 
locationvar<-0.0001 
scalevar<-0.0001 
#Γα x<-lsapc 
shapevar<-0.01 
locationvar<-0.0001 
scalevar<-0.0001 
 
start<-c(scalestart,shapestart,locationstart) 
scale<-c(scalevar,shapevar,locationvar) 
 
#Ορίηουμε το μικοσ τθσ μαρκοβιανισ αλυςίδασ 
#Σε κάποια ςτοιχεία θ ςφγκλιςθ επιτυγχάνεται για μεγαλφτερθ αλυςίδα 
#Για x=(lccc,lmsc,lnkc,lstxc,lftsc,lnkkc) 
m<-32000 
#Για x<-lgec  
m<-62000 
#Για x<-lsapc 
m<-92000 
#Εκτελϊντασ τθν παρακάτω εντολι το w1 περιλαμβάνει τισ  
#αλυςίδεσ για κάκε παράμετρο κακϊσ και το ρυκμό αποδοχισ τουσ 
w1<-gibbs1(gevgibbs,start,m,scale,d1) 
 
#Εκτελϊντασ τισ παρακάτω εντολζσ παίρνουμε τουσ εργοδικοφσ μζςουσ 
#για κάκε παράμετρο και δθμιουργοφμε τα αντίςτοιχα γραφιματα 
erg1<-ergMean(w1$par[2000:m,1]) 
erg2<-ergMean(w1$par[2000:m,2]) 
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erg3<-ergMean(w1$par[2000:m,3]) 
e1<-erg1[length(erg1)] 
e2<-erg2[length(erg2)] 
e3<-erg3[length(erg3)] 
e1 
e2 
e3 
#Οι τυπικζσ αποκλίςεισ για τισ παραμζτρουσ  
mcmcSD(w1$par[2000:m,1]) 
mcmcSD(w1$par[2000:m,2]) 
mcmcSD(w1$par[2000:m,3]) 
#Τα ποςοςτιαία ςθμεία που μασ ενδιαφζρουν ςφμφωνα με τισ παραμζτρουσ που ζχουμε 
VaRmaxima(e2,e1,e3,21,0.05) 
VaRmaxima(e2,e1,e3,21,0.01) 
 
#Για τθν εκτίμθςθ του ES ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5% και 1% αντίςτοιχα 
a<-runif(1000000,0,0.05) 
b<-VaRmaxima(estshape,estscale,estlocation,n,a) 
ES1<-mean(b) 
ES1 
a<-runif(1000000,0,0.01) 
b<-VaRmaxima(par1,par2,par3,n,a) 
ES2<-mean(b) 
ES2 
 
 
#Σχιμα 14,14.1-14.7 
par(mfcol=c(3,2)) 
plot(erg1,type='b',main="Εργοδικόσ μζςοσ για scale α",ylab="τιμζσ του εργοδικοφ μζςου για scale α") 
plot(erg2,type='b',main="Εργοδικόσ μζςοσ για shape ξ",ylab="τιμζσ του εργοδικοφ μζςου για shape ξ") 
plot(erg3,type='b',main="Εργοδικόσ μζςοσ για location β",ylab="τιμζσ του εργοδικοφ μζςου για 
location β") 
plot(w1$par*,1+,type='b',main="Αλυςίδα Markov scale α",ylab="τιμζσ του scale α") 
plot(w1$par*,2+,type='b',main="Αλυςίδα Markov shape ξ",ylab="τιμζσ του shape ξ") 
plot(w1$par[,3],type='b',main="Αλυςίδα Markov location β",ylab="τιμζσ του location β") 
 
#Για Ρίνακα 9 
#Εκτιμιςεισ των παραμζτρων τθσ κατανομισ GPD και των μζτρων κινδφνου,  
#με τθ χριςθ του δειγματολιπτθ Gibbs με βιματα Metropolis.  
#Χρθςιμοποιικθκε το μζγιςτο 10% παρατθριςεων (λογαρικμικϊν απωλειϊν) για κάκε ςτοιχείο. 
#για να πάρουμε το 10% μζγιςτων παρατθριςεων ωσ ςφνολο δεδομζνων για κατανομι Pareto (GPD) 
#Για x=(lccc,lgec,lmsc,lnkc,lstxc,lftsc,lnkkc,lsapc) 
n<-0.9 
a<-sort(x) 
thr<-a[length(a)*n] 
m2<-gpd(x,threshold=thr) 
d2<-m2$data 
d2<-d2-m2$threshold 
#Ορίηουμε αρχικζσ τιμζσ για τισ παραμζτρουσ τθσ GPD 
shapestart<-0.02 
shapevar<-0.005 
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scalestart<-0.02 
scalevar<-0.0005 
start<-c(scalestart,shapestart) 
scale<-c(scalevar,shapevar) 
#Ορίηουμε το μικοσ τθσ μαρκοβιανισ αλυςίδασ 
#για x=(lccc,lgec,lmsc,lftsc,lnkkc,lsapc) 
m<-200000 
#για x=(lnkc,lstxc) 
m<-300000 
#Εκτελϊντασ τθν παρακάτω εντολι το w1 περιλαμβάνει τισ  
#αλυςίδεσ για κάκε παράμετρο κακϊσ και το ρυκμό αποδοχισ τουσ 
w<-gibbs1(gpdgibbs,start,m,scale,d2) 
 
#Εκτελϊντασ τισ παρακάτω εντολζσ παίρνουμε τουσ εργοδικοφσ μζςουσ 
#για κάκε παράμετρο και δθμιουργοφμε τα αντίςτοιχα γραφιματα 
erg1<-ergMean(w$par[4000:m,1]) 
erg2<-ergMean(w$par[4000:m,2]) 
e1<-erg1[length(erg1)] 
e2<-erg2[length(erg2)] 
e1 
e2 
#Οι τυπικζσ αποκλίςεισ για τισ παραμζτρουσ  
mcmcSD(w$par[2000:m,1]) 
mcmcSD(w$par[2000:m,2]) 
#υπολογιςμόσ μζτρων κινδφνου με βάςθ τθσ παραμζτρουσ που εκτιμϊνται 
t<-list(threshold=m2$threshold,p.less.thresh=m2$p.less.thresh,par.ests=c(xi=e2,beta=e1)) 
riskmeasures(t,c(0.95,0.99)) 
 
#Σχιμα 15,15.1-15.7 
#Εργοδικοί μζςοι και αντίςτοιχεσ αλυςίδεσ Markov για τισ παραμζτρουσ τθσ GPD  
#με βάςθ τισ λογαρικμικζσ απϊλειεσ των ςτοιχείων.  
par(mfcol=c(2,2)) 
plot(erg1,type='b',main="Εργοδικόσ μζςοσ για scale ς",ylab="τιμζσ του εργοδικοφ μζςου για scale ς") 
plot(erg2,type='b',main="Εργοδικόσ μζςοσ για shape ξ",ylab="τιμζσ του εργοδικοφ μζςου για shape ξ") 
plot(w$par[,1],type='b',main="Αλυςίδα Markov scale ς",ylab="τιμζσ του scale ς") 
plot(w$par*,2+,type='b',main="Αλυςίδα Markov shape ξ",ylab="τιμζσ του shape ξ") 
 
#5.5 Εκτιμθτισ του Hill 
#Σχιμα 16 
par(mfcol=c(4,1)) 
hill(lccc,option=c("xi"),end=800,adj=0,auto.scale=F,ylim=c(0.1,1)) 
legend("topright","(x,y)",c("Εκτίμθςθ παραμζτρου ξ για Coca Cola")) 
hill(lgec,option=c("xi"),end=800,adj=0,auto.scale=F,ylim=c(0.1,1)) 
legend("topright","(x,y)",c("Εκτίμθςθ παραμζτρου ξ για General Electric")) 
hill(lmsc,option=c("xi"),end=800,adj=0,auto.scale=F,ylim=c(0.1,1)) 
legend("topright","(x,y)",c("Εκτίμθςθ παραμζτρου ξ για Microsoft")) 
hill(lnkc,option=c("xi"),end=800,adj=0,auto.scale=F,ylim=c(0.1,1)) 
legend("topright","(x,y)",c("Εκτίμθςθ παραμζτρου ξ για Nike")) 
 
#Σχιμα 17 
par(mfcol=c(4,1)) 
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hill(lstxc,option=c("xi"),end=800,adj=0,auto.scale=F,ylim=c(0.1,1)) 
legend("topright","(x,y)",c("Εκτίμθςθ παραμζτρου ξ για ESTX50")) 
hill(lftsc,option=c("xi"),end=800,adj=0,auto.scale=F,ylim=c(0.1,1)) 
legend("topright","(x,y)",c("Εκτίμθςθ παραμζτρου ξ για FTSE100")) 
hill(lnkkc,option=c("xi"),end=800,adj=0,auto.scale=F,ylim=c(0.1,1)) 
legend("topright","(x,y)",c("Εκτίμθςθ παραμζτρου ξ για Nikkei225")) 
hill(lsapc,option=c("xi"),end=800,adj=0,auto.scale=F,ylim=c(0.1,1)) 
legend("topright","(x,y)",c("Εκτίμθςθ παραμζτρου ξ για S&P500")) 
 
 
#Ορίηουμε τθν ςυνάρτθςθ Hill για ακριβι τιμι του εκτιμθτι Hill  
#ανάλογα με τον q αρικμό των μζγιςτων που κα επιλζξουμε 
Hill<-function(x,q) { 
sx<-sort(x) 
T<-length(x) 
ist<-T-q 
y<-log(sx[ist:T]) 
hill<-sum(y[2:length(y)])/q 
hill<-hill-y[1] 
sd<-sqrt(hill^2/q) 
cbind(p=q, est = hill, std = sd) 
} 
 
 
#Στθ ςυνζχεια εκτιμοφμε το VaR και το ES με βάςθ τθν εκτίμθςθ 
#για τθν παράμετρο ξ από τον Hill εκτιμθτι 
 
#VaR και ES με βάςθ τον hill εκτιμθτι 
#x τα δεδομζνα μασ, q ο αρικμόσ των ακραίων τιμϊν 
#a το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ,xi θ εκτίμθςθ hill τθσ παραμζτρου ξ 
riskhill<-function(x,q,xi,a)  { 
sx<-sort(x) 
T<-length(x) 
varhill<-sx[T-q]*(((T/q)*(1-a))^(-xi)) 
es<-varhill/(1-xi) 
cbind(p=a, VaR = varhill, sfall = es) 
} 
 
 
#per=(0.12,0.1,0.08) που αποτελοφν τα ποςοςτά των ακραίων τιμϊν 
#που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε, a τα επίπεδα εμπιςτοςφνθσ που μασ  
#ενδιαφζρουν  
a<-c(0.95,0.99) 
#Άρα για τουσ πίνακεσ,ανάλογα με το ποςοςτό ακραίων τιμϊν,καλοφμε 
per<-0.12 
per<-0.1 
per<-0.08 
 
#Για x<-(lccc,lgec,lmsc,lnkc,lstxc,lftsc,lnkkc,lsapc) 
#Για Ρίνακεσ 10.1-10.8  
#Τιμζσ του εκτιμθτι Hill και εκτιμιςεισ των μζτρων κινδφνου  
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#για τα ςτοιχεία 
q<-round(length(x)*per) 
xi<-Hill(x,q) 
xi 
riskhill(x,q,xi[2],a) 
 
 
#5.6 Backtesting 
 
#Για Μζκοδο επιλογισ δεδομζνων Block Maxima 
#x=το ςτοιχείο που εξετάηουμε (ςυγκεκριμζνα θ μετοχι τθσ Coca Cola) 
#D=οι αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ για το ςτοιχείο που εξετάηουμε 
#t1=το παράκυρο των παρατθριςεων για το οποίο εκτιμϊνται οι VaR 
#t2=το παράκυρο των παρατθριςεων με βάςθ το οποίο επιλζγονται τα δεδομζνα 
#με τθν μζκοδο Block Maxima 
x<-lccc 
D<-Dcc 
block<-21 
t1<-1000 
t2<-3000 
 
#Backtesting εκτιμιςεισ VaR με μζκοδο μζγιςτθσ πικανοφάνειασ 
 
l<-length(x) 
start<-l-t1-t2 
end<-l-t1 
start1<-l-t1-t2 
end1<-l-t1 
 
start2<-end+1 
j<-length(x)-end 
MLEVaR1<-rep(0,j) 
MLEVaR2<-rep(0,j) 
datasim<-x[start:end] 
 
for (i in 1:j)   { 
m1<-gev(datasim,block) 
par<-m1$par.ests 
d1<-m1$data 
names(par)<-NULL 
MLEVaR1[i]<-VaRmaxima(par[1],par[2],par[3],block,0.05) 
MLEVaR2[i]<-VaRmaxima(par[1],par[2],par[3],block,0.01) 
 
start<-start1+i 
end<-end1+i 
datasim<-x[start:end] 
} 
 
 
#Backtesting εκτιμιςεισ VaR με δειγματολιπτθ Gibbs με βιματα metropolis 
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l<-length(x) 
start<-l-t1-t2 
end<-l-t1 
start1<-l-t1-t2 
end1<-l-t1 
 
start2<-end+1 
j<-length(x)-end 
GMVaR1<-rep(0,j) 
GMVaR2<-rep(0,j) 
datasim<-x[start:end] 
 
shapestart<-0.2 
locationstart<-0.02 
scalestart<-0.02 
shapevar<-0.001 
locationvar<-0.001 
scalevar<-0.001 
startpar<-c(scalestart,shapestart,locationstart) 
scalepar<-c(scalevar,shapevar,locationvar) 
 
for (i in 1:j)   { 
m1<-gev(datasim,block) 
d1<-m1$data 
 
w1<-gibbs1(gevgibbs,startpar,22000,scalepar,d1) 
e1<-mean(w1$par[2000:22000,1]) 
e2<-mean(w1$par[2000:22000,2]) 
e3<-mean(w1$par[2000:22000,3]) 
GMVaR1[i]<-VaRmaxima(e2,e1,e3,block,0.05) 
GMVaR2[i]<-VaRmaxima(e2,e1,e3,block,0.01) 
 
start<-start1+i 
end<-end1+i 
datasim<-x[start:end] 
} 
 
#Backtesting εκτιμιςεισ VaR με Δειγματολθψία Σπουδαιότθτασ 
#Χρθςιμοποιοφμε τθν ςυνάρτθςθ που ακολουκεί 
 
 
ISGEVbt<-function(n,data,mshape,mscale,mlocation,sdshape,sdscale,sdlocation)  { 
sigma1<-matrix(c(sdscale,0,0,0,sdshape,0,0,0,sdlocation),ncol=3) 
s1<-matrix(rep(0,3*n),ncol=3) 
target<-rep(0,n) 
j<-1 
 
while (j<n+1) { 
par<-rtmvnorm(1,mean=c(mscale,mshape,mlocation),lower=c(0,-Inf,-Inf),sigma=sigma1) 
target[j]<-gevgibbs(c(par[1],par[2],par[3]),data) 
if (is.nan(target[j])==FALSE) { 



110 
 

s1[j,1]<-par[1] 
s1[j,2]<-par[2] 
s1[j,3]<-par[3] 
target[j]<-target[j] 
j<-j+1 
} 
} 
 
prop1<-rep(0,n) 
for (i in 1:n) { 
a<-s1[i,1] 
b<-s1[i,2] 
c<-s1[i,3] 
prop1[i]<-dtmvnorm(c(a,b,c),mean=c(mscale,mshape,mlocation),lower=c(0,-Inf,-
Inf),sigma=sigma1,log=TRUE) 
} 
 
md<-max(target - prop1) 
weight<-rep(0,n) 
 
for (i in 1:n) { 
weight[i]<-exp(target[i]-prop1[i]-md) 
} 
 
est1<-0 
est2<-0 
est3<-0 
for (i in 1:n) { 
est1<-weight[i]*s1[i,1]+est1 
est2<-weight[i]*s1[i,2]+est2 
est3<-weight[i]*s1[i,3]+est3 
} 
 
est1<-est1/sum(weight) 
est2<-est2/sum(weight) 
est3<-est3/sum(weight) 
 
ISdata<-
matrix(c(est2,est1,est3),ncol=3,byrow=TRUE,dimnames=list(1,c("estshape","estscale","estlocation"))) 
ISdata 
 
} 
 
 
#εκτελοφμε τισ παρακάτω εντολζσ για VaR με βάςθ τθν Δειγματολθψία Σπουδαιότθτασ 
 
l<-length(x) 
start<-l-t1-t2 
end<-l-t1 
start1<-l-t1-t2 
end1<-l-t1 
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start2<-end+1 
j<-length(x)-end 
ISVaR1<-rep(0,j) 
ISVaR2<-rep(0,j) 
datasim<-x[start:end] 
 
for (i in 1:j)   { 
m1<-gev(datasim,block) 
d1<-m1$data 
 
IS<-
ISGEVbt(20000,d1,mshape=0.02,mscale=0.02,mlocation=0.02,sdshape=0.04,sdscale=0.001,sdlocation=
0.001) 
ISVaR1[i]<-VaRmaxima(IS[1],IS[2],IS[3],block,0.05) 
ISVaR2[i]<-VaRmaxima(IS[1],IS[2],IS[3],block,0.01) 
 
start<-start1+i 
end<-end1+i 
datasim<-x[start:end] 
} 
 
#εντολζσ για ςυντονιςμό εκτιμιςεων και θμερομθνιϊν 
Y<-data.frame(D[start2:length(D)],x[start2:length(x)]) 
MLE1<-data.frame(D[start2:length(D)],MLEVaR1[1:j]) 
MLE2<-data.frame(D[start2:length(D)],MLEVaR2[1:j]) 
GM1<-data.frame(D[start2:length(D)],GMVaR1[1:j]) 
GM2<-data.frame(D[start2:length(D)],GMVaR2[1:j]) 
IS1<-data.frame(D[start2:length(D)],ISVaR1[1:j]) 
IS2<-data.frame(D[start2:length(D)],ISVaR2[1:j]) 
 
#Σχιμα 18  
#Σφγκριςθ των εκτιμιςεων τθσ VaR για τθ μετοχι τθσ Coca Cola  
#ςε ςχζςθ με τα ιςτορικά δεδομζνα των λογαρικμικϊν απωλειϊν,  
#όταν θ τεχνικι επιλογισ δεδομζνων ιταν θ Block Maxima και  
#οι εκτιμιςεισ βαςίςτθκαν ςε 0.05 επίπεδο ςθμαντικότθτασ 
plot(Y,type='h',main="Reality vs Estimations",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-
0.05,0.05),cex.main=2) 
par(new=TRUE) 
plot(MLE1,type='l',col="brown",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(GM1,type='l',col="cyan3",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(IS1,type='l',col="magenta",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
legend(Dcc[length(Dcc)-250],0.05,c("Maximum Likelihood","Gibbs sampler with Metropolis 
steps","Importance Sampling"),col=c("brown","cyan3","magenta"),lwd=1) 
mtext("Coca Cola",side=3,line=0,adj=1,cex=1.5) 
 
#Σχιμα 19  
#Σφγκριςθ των εκτιμιςεων τθσ VaR για τθ μετοχι τθσ Coca Cola  
#ςε ςχζςθ με τα ιςτορικά δεδομζνα των λογαρικμικϊν απωλειϊν,  
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#όταν θ τεχνικι επιλογισ δεδομζνων ιταν θ Block Maxima  
#και οι εκτιμιςεισ βαςίςτθκαν ςε 0.01 επίπεδο ςθμαντικότθτασ 
plot(Y,type='h',main="Reality vs Estimations",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-
0.05,0.05),cex.main=2) 
par(new=TRUE) 
plot(MLE2,type='l',col="brown",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(GM2,type='l',col="cyan3",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(IS2,type='l',col="magenta",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
legend(Dcc[length(Dcc)-250],0.05,c("Maximum Likelihood","Gibbs sampler with Metropolis 
steps","Importance Sampling"),col=c("brown","cyan3","magenta"),lwd=1) 
 
#Για να εντοπιςτεί πλικοσ των παραβιάςεων 
violmle1<-0 
violmle2<-0 
violgm1<-0 
violgm2<-0 
violis1<-0 
violis2<-0 
for (i in 1:j) { 
if (MLEVaR1[i]<=Y[i,2]) {violmle1<-violmle1+1} 
if (MLEVaR2[i]<=Y[i,2]) {violmle2<-violmle2+1} 
if (GMVaR1[i]<=Y[i,2]) {violgm1<-violgm1+1} 
if (GMVaR2[i]<=Y[i,2]) {violgm2<-violgm2+1} 
if (ISVaR1[i]<=Y[i,2]) {violis1<-violis1+1} 
if (ISVaR2[i]<=Y[i,2]) {violis2<-violis2+1} 
} 
 
#Ρίνακασ 11 
#Ρλικοσ παραβιάςεων τθσ εκτιμϊμενθσ VaR όπωσ προκφπτει από τα ιςτορικά δεδομζνα  
#των λογαρικμικϊν απωλειϊν τθσ μετοχισ Coca Cola.  
#Χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ επιλογισ δεδομζνων Block Maxima με μζγεκοσ block 21  
#λογαρικμικϊν απωλειϊν ςε κινοφμενο παράκυρο 3000 παρατθριςεων  
#για τθν επιλογι των δεδομζνων ςτα οποία βαςίςτθκαν οι εκτιμιςεισ των παραμζτρων τθσ GEVd και 
τθσ VaR. 
#Αποτελζςματα πλικουσ και ποςοςτοφ παραβιάςεων για 5% επίπεδο ςθμαντικότθτασ 
matrix(c(violmle1,violmle1/j,violgm1,violgm1/j,violis1,violis1/j),nrow=3,ncol=2,byrow=TRUE,dimnames
=list(c("ML method","GM method","IS method"),c("violationsVaR","percentage"))) 
#Αποτελζςματα πλικουσ και ποςοςτοφ παραβιάςεων για 1% επίπεδο ςθμαντικότθτασ 
matrix(c(violmle2,violmle2/j,violgm2,violgm2/j,violis2,violis2/j),nrow=3,ncol=2,byrow=TRUE,dimnames
=list(c("ML method","GM method","IS method"),c("violationsVaR","percentage"))) 
 
 
#Για Μζκοδο επιλογισ δεδομζνων POT 
#x=το ςτοιχείο που εξετάηουμε (ςυγκεκριμζνα θ μετοχι τθσ Coca Cola) 
#D=οι αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ για το ςτοιχείο που εξετάηουμε 
#thr=αναφζρεται ςτο ποςοςτό των ακραίων τιμϊν (1-thr το ποςοςτό 
#των ακραίων τιμϊν που παίρνουμε) 
#t1=το παράκυρο των παρατθριςεων για το οποίο εκτιμϊνται οι VaR 
#t2=το παράκυρο των παρατθριςεων με βάςθ το οποίο επιλζγονται τα δεδομζνα 
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#με τθν μζκοδο POT 
x<-lccc 
D<-Dcc 
thr<-0.9 
t1<-1000 
t2<-3000 
 
 
#Backtesting εκτιμιςεισ VaR με μζκοδο μζγιςτθσ πικανοφάνειασ 
 
 
l<-length(x) 
start<-l-t1-t2 
end<-l-t1 
start1<-l-t1-t2 
end1<-l-t1 
 
start2<-end+1 
j<-length(x)-end 
MLEVaRpot1<-rep(0,j) 
MLEVaRpot2<-rep(0,j) 
datasim<-x[start:end] 
 
for (i in 1:j)   { 
a<-sort(datasim) 
tr<-a[length(a)*thr] 
m2<-gpd(datasim,tr) 
r1<-riskmeasures(m2,0.95) 
r2<-riskmeasures(m2,0.99) 
MLEVaRpot1[i]<-r1[2] 
MLEVaRpot2[i]<-r2[2] 
 
start<-start1+i 
end<-end1+i 
datasim<-x[start:end] 
} 
 
 
#Backtesting εκτιμιςεισ VaR με δειγματολιπτθ Gibbs με βιματα metropolis 
 
 
l<-length(x) 
start<-l-t1-t2 
end<-l-t1 
start1<-l-t1-t2 
end1<-l-t1 
 
start2<-end+1 
j<-length(x)-end 
GMVaRpot1<-rep(0,j) 
GMVaRpot2-rep(0,j) 
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datasim<-x[start:end] 
 
shapestart<-0.02 
scalestart<-0.02 
shapevar<-0.005 
scalevar<-0.0005 
startpar<-c(scalestart,shapestart) 
scalepar<-c(scalevar,shapevar) 
 
for (i in 1:j)   { 
a<-sort(datasim) 
tr<-a[length(a)*thr] 
m2<-gpd(datasim,tr) 
d2<-m2$data-m2$threshold 
 
w1<-gibbs1(gpdgibbs,startpar,22000,scalepar,d2) 
e1<-mean(w1$par[2000:22000,1]) 
e2<-mean(w1$par[2000:22000,2]) 
t<-list(threshold=m2$threshold,p.less.thresh=m2$p.less.thresh,par.ests=c(xi=e2,beta=e1)) 
r1<-riskmeasures(t,0.95) 
r2<-riskmeasures(t,0.99) 
GMVaRpot1[i]<-r1[2] 
GMVaRpot2[i]<-r2[2] 
 
start<-start1+i 
end<-end1+i 
datasim<-x[start:end] 
} 
 
 
 
#Backtesting εκτιμιςεισ VaR με Δειγματολθψία Σπουδαιότθτασ 
#Χρθςιμοποιοφμε τθν ςυνάρτθςθ που ακολουκεί 
 
ISGPDbt<-function(n,data,mshape,mscale,sdshape,sdscale)  { 
 
sigma1<-matrix(c(sdscale,0,0,sdshape),ncol=2) 
s1<-matrix(rep(0,2*n),ncol=2) 
 
target<-rep(0,n) 
j<-1 
while (j<n+1) { 
par<-rtmvnorm(1,mean=c(mscale,mshape),lower=c(0,-Inf),sigma=sigma1) 
target[j]<-gpdgibbs(c(par[1],par[2]),data) 
if (is.nan(target[j])==FALSE) { 
s1[j,1]<-par[1] 
s1[j,2]<-par[2] 
target[j]<-target[j] 
j<-j+1 
} 
} 
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prop1<-rep(0,n) 
for (i in 1:n) { 
a<-s1[i,1] 
b<-s1[i,2] 
prop1[i]<-dtmvnorm(c(a,b),mean=c(mscale,mshape),lower=c(0,-Inf),sigma=sigma1,log=TRUE) 
} 
 
md<-max(target - prop1) 
 
weight<-rep(0,n) 
for (i in 1:n) { 
weight[i]<-exp(target[i]-prop1[i]-md) 
} 
 
sweight<-sum(weight) 
est1<-0 
est2<-0 
for (i in 1:n) { 
est1<-weight[i]*s1[i,1]+est1 
est2<-weight[i]*s1[i,2]+est2 
} 
 
ISdata<-
matrix(c(est2/sweight,est1/sweight),ncol=2,byrow=TRUE,dimnames=list(1,c("estshape","estscale"))) 
list(Importance.Sampling=ISdata) 
} 
 
 
 
#εκτελοφμε τισ παρακάτω εντολζσ για VaR με βάςθ τθν Δειγματολθψία Σπουδαιότθτασ 
 
l<-length(x) 
start<-l-t1-t2 
end<-l-t1 
start1<-l-t1-t2 
end1<-l-t1 
 
start2<-end+1 
j<-length(x)-end 
ISVaRpot1<-rep(0,j) 
ISVaRpot2<-rep(0,j) 
datasim<-x[start:end] 
 
for (i in 1:j)   { 
a<-sort(datasim) 
tr<-a[length(a)*thr] 
m2<-gpd(datasim,tr) 
d2<-m2$data-m2$threshold 
 
IS<-ISGPDbt(20000,d2,mshape=0.02,mscale=0.02,sdshape=0.001,sdscale=0.001) 
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t<-
list(threshold=m2$threshold,p.less.thresh=m2$p.less.thresh,par.ests=c(xi=IS$Importance.Sampling[1],
beta=IS$Importance.Sampling[2])) 
r1<-riskmeasures(t,0.95) 
r2<-riskmeasures(t,0.99) 
ISVaRpot1[i]<-r1[2] 
ISVaRpot2[i]<-r2[2] 
 
start<-start1+i 
end<-end1+i 
datasim<-x[start:end] 
} 
 
 
 
#Backtesting εκτιμιςεισ VaR με Hill μζκοδο 
 
l<-length(x) 
start<-l-t1-t2 
end<-l-t1 
start1<-l-t1-t2 
end1<-l-t1 
 
start2<-end+1 
j<-length(x)-end 
hillVaR1<-rep(0,j) 
hillVaR2<-rep(0,j) 
datasim<-x[start:end] 
 
for (i in 1:j)   { 
q<-round(length(datasim)*(0.1)) 
xi<-Hill(datasim,q) 
m3<-riskhill(datasim,q,xi[2],0.95) 
m4<-riskhill(datasim,q,xi[2],0.99) 
hillVaR1[i]<-m3[2] 
hillVaR2[i]<-m4[2] 
 
start<-start1+i 
end<-end1+i 
datasim<-x[start:end] 
} 
 
 
#εντολζσ για γράφθμα και αρικμό/ποςοςτό παραβιάςεων 
 
Y<-data.frame(D[start2:length(D)],x[start2:length(x)]) 
MLEpot1<-data.frame(D[start2:length(D)],MLEVaRpot1[1:j]) 
MLEpot2<-data.frame(D[start2:length(D)],MLEVaRpot2[1:j]) 
GMpot1<-data.frame(D[start2:length(D)],GMVaRpot1[1:j]) 
GMpot2<-data.frame(D[start2:length(D)],GMVaRpot2[1:j]) 
ISpot1<-data.frame(D[start2:length(D)],ISVaRpot1[1:j]) 
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ISpot2<-data.frame(D[start2:length(D)],ISVaRpot2[1:j]) 
HL1<-data.frame(D[start2:length(D)],hillVaR1[1:j]) 
HL2<-data.frame(D[start2:length(D)],hillVaR2[1:j]) 
 
#Σχιμα 20 
#Σφγκριςθ των εκτιμιςεων τθσ VaR για τθ μετοχι τθσ Coca Cola 
#ςε ςχζςθ με τα ιςτορικά δεδομζνα των λογαρικμικϊν απωλειϊν,  
#όταν θ τεχνικι επιλογισ δεδομζνων ιταν θ POT και οι εκτιμιςεισ  
#βαςίςτθκαν ςε 0.05 επίπεδο ςθμαντικότθτασ 
plot(Y,type='h',main="Reality vs Estimations",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-
0.05,0.05),cex.main=2) 
par(new=TRUE) 
plot(MLEpot1,type='l',col="brown",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(GMpot1,type='l',col="cyan3",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(ISpot1,type='l',col="magenta",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(HL1,type='l',col="forestgreen",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
legend(Dcc[length(Dcc)-350],0.055,c("Maximum Likelihood","Gibbs sampler with Metropolis 
steps","Importance Sampling","Hill method"),col=c("brown","cyan3","magenta","forestgreen"),lwd=1) 
mtext("Coca Cola",side=3,line=0,adj=1,cex=1.5) 
 
#Σχιμα 21 για επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1% 
#Σφγκριςθ των εκτιμιςεων τθσ VaR για τθ μετοχι τθσ Coca Cola  
#ςε ςχζςθ με τα ιςτορικά δεδομζνα των λογαρικμικϊν απωλειϊν,  
#όταν θ τεχνικι επιλογισ δεδομζνων ιταν θ POT και οι εκτιμιςεισ  
#βαςίςτθκαν ςε 0.01 επίπεδο ςθμαντικότθτασ. 
plot(Y,type='h',main="Reality vs Estimations",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-
0.05,0.05),cex.main=2) 
par(new=TRUE) 
plot(MLEpot2,type='l',col="brown",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(GMpot2,type='l',col="cyan3",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(ISpot2,type='l',col="magenta",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
par(new=TRUE) 
plot(HL2,type='l',col="forestgreen",ylab="loss returns",xlab="time",ylim=c(-0.05,0.05)) 
legend(Dcc[length(Dcc)-350],-0.03,c("Maximum Likelihood","Gibbs sampler with Metropolis 
steps","Importance Sampling","Hill method"),col=c("brown","cyan3","magenta","forestgreen"),lwd=1) 
mtext("Coca Cola",side=3,line=0,adj=1,cex=1.5) 
 
 
violmlepot1<-0 
violmlepot2<-0 
violgmpot1<-0 
violgmpot2<-0 
violispot1<-0 
violispot2<-0 
violhill1<-0 
violhill2<-0 
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for (i in 1:j) { 
if (MLEVaRpot1[i]<=Y[i,2]) {violmlepot1<-violmlepot1+1} 
if (MLEVaRpot2[i]<=Y[i,2]) {violmlepot2<-violmlepot2+1} 
if (GMVaRpot1[i]<=Y[i,2]) {violgmpot1<-violgmpot1+1} 
if (GMVaRpot2[i]<=Y[i,2]) {violgmpot2<-violgmpot2+1} 
if (ISVaRpot1[i]<=Y[i,2]) {violispot1<-violispot1+1} 
if (ISVaRpot2[i]<=Y[i,2]) {violispot2<-violispot2+1} 
if (hillVaR1[i]<=Y[i,2]) {violhill1<-violhill1+1} 
if (hillVaR2[i]<=Y[i,2]) {violhill2<-violhill2+1} 
} 
 
 
#Ρίνακασ 12 
#Ρλικοσ παραβιάςεων τθσ εκτιμϊμενθσ VaR όπωσ προκφπτει από τα ιςτορικά δεδομζνα  
#των λογαρικμικϊν απωλειϊν τθσ μετοχισ Coca Cola.  
#Χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ POT με κατϊφλι τζτοιο ϊςτε να επιλζγονται  
#οι μζγιςτεσ 10% λογαρικμικζσ απϊλειεσ ςε κινοφμενο παράκυρο 3000 παρατθριςεων  
#ςτισ οποίεσ βαςίςτθκαν οι εκτιμιςεισ των παραμζτρων τθσ GPD και τθσ VaR. 
#Αποτελζςματα πλικουσ και ποςοςτοφ παραβιάςεων για 5% επίπεδο ςθμαντικότθτασ 
matrix(c(violmlepot1,violmlepot1/j,violgmpot1,violgmpot1/j,violispot1,violispot1/j,violhill1,violhill1/j),
nrow=4,ncol=2,byrow=TRUE,dimnames=list(c("ML method","GM method","IS method","Hill 
method"),c("violationsVaR","percentage"))) 
#Αποτελζςματα πλικουσ και ποςοςτοφ παραβιάςεων για 1% επίπεδο ςθμαντικότθτασ 
matrix(c(violmlepot2,violmlepot2/j,violgmpot2,violgmpot2/j,violispot2,violispot2/j,violhill2,violhill2/j),
nrow=4,ncol=2,byrow=TRUE,dimnames=list(c("ML method","GM method","IS method","Hill 
method"),c("violationsVaR","percentage"))) 
 
 
 
#τζλοσ κϊδικα 
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