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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γενικά 

 Η παρούσα εργασία μελετά τη σχέση μεταξύ της αγοράς συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης και της αγοράς όψεως. Η εμπειρική ανάλυση 

στηρίζεται  στους δείκτες NIKKEI, FTSE-100 και DJIA για τις αγορές αυτές. 

 Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μια μορφή των 

προθεσμιακών συμβολαίων, σύμφωνα με τα οποία ο αγοραστής 

υποχρεούται να αγοράσει και να παραλάβει, ενώ ο πωλητής να πουλήσει 

και να παραδώσει συγκεκριμένη ποσότητα του υποκειμένου σε μία 

συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία και σε καθορισμένη τιμή. Βασικά 

χαρακτηριστικά των futures είναι η τυποποίησή τους ως προς την ποσότητα 

του παραδοτέου υποκειμένου ανά συμβόλαιο, η ελάχιστη διακύμανση της 

τιμής του συμβολαίου και η χρονική περίοδός του. Η τιμή του συμβολαίου 

πληρώνεται κατά την παράδοση. Τα μελλοντικά συμβόλαια έχουν τακτές 

λήξεις με παράδοση-διακανονισμό σε κύκλο λήξεων κάθε Μάρτιο, Ιούνιο, 

Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Καθώς τα μελλοντικά συμβόλαια είναι 

τυποποιημένα προϊόντα και διαπραγματεύονται στα οργανωμένα 

χρηματιστήρια (exchange traded), η υποχρέωση εκτέλεσης του 

συμβολαίου δεν είναι μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, αλλά ο 

αντισυμβαλλόμενος είναι το χρηματιστήριο, το οποίο μέσω του Γραφείου 

Διακανονισμού γίνεται ο αγοραστής για κάθε πωλητή και ο πωλητής για 

κάθε αγοραστή. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μετακύλιση του 

κινδύνου που προκύπτει από τις διακυμάνσεις των τιμών των προϊόντων, 

καθώς και του πιστωτικού κινδύνου. Οι αγοραστές και πωλητές 

μελλοντικών συμβολαίων υποχρεούνται στην αρχική καταβολή ασφαλείας 

(margin) στον μεσίτη τους (broker), ανάλογα με τον αριθμό των 

συμβολαίων που αγόρασαν ή πούλησαν. Ο λογαριασμός τους με τον μεσίτη 

αυξομειώνεται καθημερινά ανάλογα με τη διακύμανση της τιμής του 

συμβολαίου στην αγορά (mark-to-market). Τα κυριότερα χρηματιστήρια 

που διαπραγματεύονται τα μελλοντικά συμβόλαια είναι τα εξής: 

 Chicago Mercantile Exchange (CME) 
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 London International Financial Futures Exchange (LIFFE) 

 New York Cotton Exchange 

 Singapore Monetary Exchange 

Τα μελλοντικά συμβόλαια προσφέρονται για την αντιστάθμιση κινδύνου 

(hedging) σε επενδυτές που θέλουν να εξασφαλιστούν έναντι του κινδύνου 

που αναλαμβάνουν, έτσι ώστε να συνδέσουν τις ανάγκες τους με τις 

μελλοντικές τιμές ενός προϊόντος. Τα μελλοντικά συμβόλαια διακρίνονται 

σε 5 μεγάλες κατηγορίες:  

α) Συναλλάγματος (currency futures) 

β) Επιτοκίων (interest rate futures) 

γ) Χρηματιστηριακών δεικτών (stock index futures) 

δ) Δικαιωμάτων (futures option) 

ε) Δικαιωμάτων σε futures (options on futures) 

Στη συγκεκριμένη εργασία, όπως προαναφέραμε, ασχολούμαστε με την 

τρίτη κατηγορία, τα stock index futures. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε 

συναλλαγές σε μελλοντικά συμβόλαια με βάση χρηματιστηριακούς δείκτες 

δύο μερών όπου ο αγοραστής και ο πωλητής συμφωνούν για την 

παραλαβή/παράδοση του υποκειμένου (στην περίπτωση αυτή το 

υποκείμενο είναι ο χρηματιστηριακός δείκτης), σε συγκεκριμένη τιμή που 

συμφωνείται κατά τη συναλλαγή και σε προκαθορισμένη μελλοντική 

ημερομηνία. Ο αγοραστής συμφωνεί να «αγοράσει» τον δείκτη σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο, ενώ ο πωλητής να τον «πουλήσει» στο ίδιο 

συγκεκριμένο επίπεδο. Τα περισσότερα όμως συμβόλαια του είδους αυτού 

αντισταθμίζονται με αντίθετη πράξη πριν από τη λήξη τους, διότι είναι 

σχεδόν αδύνατη η πώληση ή η αγορά τους. Κατά τη λήξη του συμβολαίου, 

αν ο δείκτης των μετοχών είναι υψηλότερος από τη τιμή που αγοράσθηκε 

το μελλοντικό συμβόλαιο, ο πωλητής αντί να παραδώσει τον δείκτη στην 

τιμή του συμβολαίου, καταβάλλει στον αγοραστή τη διαφορά μεταξύ της 

τιμής του δείκτη και της τιμής του συμβολαίου, ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση (δηλ. ο δείκτης να έχει χαμηλότερη τιμή από την τιμή του 

συμβολαίου), τη διαφορά καταβάλλει ο αγοραστής. Στην πραγματικότητα 

τα συμβόλαια χρηματιστηριακών δεικτών είναι μία συμφωνία αγοράς ή 

πώλησης της ταμειακής αξίας του δείκτη σε κάποια μελλοντική ημερομηνία. 

Οι δείκτες που καλύπτονται από τα περισσότερα συμφωνητικά είναι ο NYSE 

Composite, S & P 500 και ο Value Line Composite Average. Σ’ όλες τις 
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περιπτώσεις οι τιμές των συμβολαίων αντιπροσωπεύουν προσδοκίες για τα 

μελλοντικά επίπεδα των δεικτών. Οι τιμές αυτές κινούνται ανάλογα με το 

επίπεδο του δείκτη: ανεβαίνουν όταν ο δείκτης ανεβαίνει και μειώνονται 

όταν ο δείκτης κατεβαίνει. Κάθε συμβόλαιο που διαπραγματεύεται με βάση 

τον δείκτη S&P 500 καλύπτει 500 φορές το επίπεδο του δείκτη σε Δολάρια. 

Έτσι, η τιμή 100 για ένα προθεσμιακό συμβόλαιο στο δείκτη του NYSE 

σημαίνει συμφωνία για ανταλλαγή $50,000 μία αύξηση της τιμής σε 

100,25 προσφέρει στον αγοραστή ένα κέρδος $125. Τα futures 

χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμεύουν για να αντισταθμίσουν συνολικά ή 

μερικά μεταβολές στην αξία των χρεογράφων που προέρχονται από 

γενικότερες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις. Αυτές οι μεταβολές καλύπτονται 

από τον γενικό όρο «κίνδυνος αγοράς» (market risk) και με ελεγχόμενο 

αυτόν τον κίνδυνο, ο επενδυτής μπορεί να συγκεντρωθεί στην επιλογή 

υποτιμημένων χρεογράφων και να μεγιστοποιήσει την απόδοση του 

χαρτοφυλακίου του, ή και να κερδοσκοπήσει από τις ανώμαλες εξελίξεις 

των τιμών των μετοχών σε διαφορετικά χρηματιστήρια.      

Η συναλλαγή των stock index futures άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου 

του 1982, όταν το Kansas City Board of Trade εισήγαγε τα συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης στο Value Line Index. Δύο μήνες αργότερα, το 

Chicago Mercantile Exchange εισήγαγε  τα S&P συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης και το 1986 έγινε η δεύτερη σε βαθμό δραστηριότητας αγορά 

στον κόσμο με πάνω από 19,5 εκατ. εμπορικές συναλλαγές εκείνο το 

χρόνο. Το Μάιο του 1982 τα NYSE Composite Index futures contract 

άρχισαν να συναλλάσσονται στο New York Futures Exchange. Τον Ιούλιο 

του 1984, το Chicago Board of Trade, ύστερα από αποτυχημένες 

προσπάθειες να συναλλάσσει futures  στον Dow Jones Industrial Average 

(DJIA), άρχισε τη συναλλαγή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στο 

Mayor Market Index (MMI).   

Στο μικρό αυτό διάστημα από την εισαγωγή τους έως σήμερα, τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο 

στον τομέα της ασφάλειας των αγορών ανά τον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως 

πολλοί υποστηρίζουν ότι η χρήση τους έχει καταστήσει τις αγορές μετοχών  

πολύ ευμετάβλητες. Θεωρούν ότι  οι μεμονωμένοι επενδυτές οδηγήθηκαν 

έξω από την αγορά μετοχών, γιατί εκείνοι που επενδύουν μεγάλα ποσά 

τόσο στην αγορά futures όσο και στην αγορά όψεως επιδρούν σημαντικά 
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στη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών και παρατηρούνται αποκλίσεις 

από τις βασικές αξίες τους. Απόρροια του παραπάνω γεγονότος είναι η 

εισήγηση πολιτικών φορέων και μελών της αγοράς για απαγόρευση των  

stock index futures. Είναι αμφισβητούμενο αν η αγορά των συμβολαίων 

αποτελεί ευλογία ή κατάρα. Αυτό που είναι όμως βέβαιο είναι ότι 

προκάλεσε επανάσταση στο χώρο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων 

μετοχών. 

 

 

Διάρθρωση εργασίας 

 Την εργασία αυτή μπορούμε να τη χωρίσουμε σε δύο μέρη: στο 

θεωρητικό και στο εμπειρικό. 

 Στο κεφάλαιο 1 αναλύεται ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο 

προσδιορίζεται η τιμή των stock index futures, ενώ παράλληλα εξετάζεται 

και ο ρόλος τους ως βασικά μέσα αντιστάθμισης του συναλλαγματικού και 

του επιτοκιακού κινδύνου (hedging theory). 

 Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται  σε εμπειρικά αποτελέσματα 

πρόσφατων ερευνών που έχουν ως αντικείμενό τους τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ της αγοράς όψεως και της αγοράς των συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης. 

 Το κεφάλαιο 3 περιγράφει τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τη στασιμότητα και τη 

συνολοκλήρωση των δεικτών NIKKEI, FTSE-100 και DJIA στην αγορά 

όψεως και futures. Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται και τα δεδομένα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση αυτή.    

 Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την εμπειρική μελέτη. Παρατηρούμε σε ποιο βαθμό 

επιτυγχάνεται η αντιστάθμιση κινδύνου με τη χρήση των futures και αν σε 

μία χώρα υπερτερεί, ενώ ταυτόχρονα γίνεται σύγκριση των 

συμπερασμάτων της παρούσας εργασίας με προηγούμενα αποτελέσματα. 

Τέλος εξετάζεται η πιθανότητα εισαγωγής των stock index futures σε 

αγορές αναπτυσσόμενων χωρών που δεν είναι διαθέσιμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ STOCK INDEX FUTURES  

ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

 

1.1 Θεωρία τιμολόγησης των stock index futures 

Το βασικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση των 

stock index futures είναι το μοντέλο του κόστους διατηρήσεως (cost of 

carry model): 

 

F  =  S  +  CC  -  CR          (1) 

Futures price = Spot price +Carry costs – Carry return 

όπου   S: η αξία του δείκτη των μετοχών. 

          CC: το καθαρό κόστος από τη διατήρηση μιας επενδυτικής θέσης 

          CR: η μελλοντική αξία των ληφθέντων μερισμάτων μεταξύ της          

                σημερινής ημερομηνίας και της ημερομηνίας παράδοσης 

   

Πιο συγκεκριμένα η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

 

F  =  S  +  S h( 0, T )  -  Σ (FV(Divs))          (2) 

όπου   h( 0, T ) = rT/365 (r:το ετήσιο επιτόκιο και Τ: ο αριθμός των      

                                     ημερών μέχρι την ημερομηνία παράδοσης)                          

          Σ(FV(Divs)) = η μελλοντική αξία των μερισμάτων που           

                     λαμβάνονται  από την κατοχή των μετοχών. 

 

Για να καταλήξουμε στην παραπάνω σχέση πρέπει να αποδείξουμε ότι  

υπάρχει   arbitrage   όταν   δεν   ισχύει    η  ισότητα.  Με  άλλα  λόγια όταν 

F  >  S  +  S h( 0, T )  -  Σ (FV(Divs)) ή  

F  <  S  +  S h( 0, T )  -  Σ (FV(Divs)) 

δημιουργούνται ευκαιρίες κέρδους. 
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1η περίπτωση  

        Αν   F0  >  S0  +  S h( 0, T )  -  Σ (FV(Divs)) 

τότε  F0  -  S0  -  S h( 0, T )  +  Σ (FV(Divs)) > 0 

ή   F0  -  S0 ( 1+h( 0,T ) )  +  Σ (FV(Divs)) > 0   

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Σήμερα  

Αγορά μετοχών που ισοδυναμεί με το 

δείκτη (index) των μετοχών αυτών. 

 

-S0 

Δανεισμός του παραπάνω ποσού για 

τον αριθμό των ημερών μέχρι την 

ημερομηνία παράδοσης με ετήσιο 

επιτόκιο r και μη ετήσιο h. 

 

 

 

+S0 

Πώληση ενός συμβολαίου future στην  

τρέχουσα τιμή F0 

(δεν υπάρχουν ταμειακές ροές; 

χρησιμοποίηση του initial margin1) 

 

 

 

0 

Συνολικές ταμειακές ροές 0 

Στην πρώτη ex-dividend 

ημερομηνία μίας ή περισσότερων 

μετοχών, t1 

 

Λήψη μερισμάτων +Divs 

Δανεισμός μερισμάτων από t1 έως Τα -Divs 

Συνολικές ταμειακές ροές 0 

Στη δεύτερη μέχρι την τελευταία 

ex-dividend2 ημερομηνία μίας ή 

και περισσότερων μετοχών, t2 

μέχρι Τ 

 

Λήψη μερισμάτων +Divs 

Δανεισμός μερισμάτων από t2 μέχρι Τ 

για κάθε χρονική στιγμή 

 

-Divs 

Συνολικές ταμειακές ροές 0 

                                                 
1 Είναι το προκαταβαλλόμενο ποσό που δίνεται κατά τη σύναψη του συμβολαίου μελλοντικής 
εκπλήρωσης για την κάλυψη των διακυμάνσεων της αξίας αυτού του συμβολαίου. 
2 Ημερομηνία μετά την οποία οι μετοχές μεταβιβάζονται χωρίς δικαίωμα μερίσματος επί του τρέχοντος 
μερίσματος.   
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Στην ημερομηνία παράδοσης  

Αγορά (offset) futures contract στην 

Fτ 

 

+ F0 – Fτ = + F0 - Sτ 

Πώληση των μετοχών +Sτ 

Πληρωμή του δανείου και των τόκων  - S0 - h(0,T)S0 

Λήψη των μερισμάτων και των τόκων 

πάνω σε αυτά 

ΣFV(Divs)= +Divst1(1+h(t1,T)) 

                   +Divst2(1+h(t2,T)) 

                   +... 

                   +DivsT-1(1+h(T-1,T)) 

                   +DivsT 

 +F0 –S0 -h( 0, T )S0 +Σ (FV(Divs)) > 0 

 

 

 

 

2η περίπτωση 

 

Αν F0 <  S0  +  S h( 0, T )  -  Σ (FV(Divs)) 

τότε  F0  -  S0  -  S h( 0, T )  +  Σ (FV(Divs)) < 0 

 ή    –F0  +  S0 ( 1+h( 0,T ) )  -  Σ (FV(Divs)) > 0 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

Σήμερα   

Πώληση των μετοχών του δείκτη +S0 

Δανεισμός του ποσού από την 

παραπάνω πώληση μέχρι την 

ημερομηνία παράδοσης με ετήσιο 

επιτόκιο r και h μη ετήσιο 

 

 

 

-S0 

Αγορά συμβολαίου future στην 

τρέχουσα τιμή F0(δεν υπάρχουν 

ταμειακές ροές; χρησιμοποίηση του 

initial margin) 

  

 

 

0 

Συνολικές ταμειακές ροές 0 
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Στην πρώτη ex-dividend 

ημερομηνία μίας ή 

περισσότερων μετοχών, t1  

 

Πληρωμή των μερισμάτων στο 

άτομο εκείνο που δάνεισε τις 

μετοχές 

 

-Divs 

Δανεισμός του ποσού που 

ισοδυναμεί με τα μερίσματα από τον 

χρόνο t1 έως Τ σε ένα μη ετήσιο 

επιτόκιο  h 

 

 

+ Divs 

Συνολικές ταμειακές ροές 0 

Στη δεύτερη μέχρι την τελευταία 

ex-dividend ημερομηνία μίας ή 

και περισσότερων μετοχών , t2 

μέχρι Τ 

 

Πληρωμή των μερισμάτων -Divs 

Δανεισμός για την πληρωμή των 

μερισμάτων αυτών 

 

+Divs 

Συνολικές ταμειακές ροές 0 

Στην ημερομηνία παράδοσης  

Πώληση (offset) του συμβολαίου 

μελλοντικής εκπλήρωσης στην Fτ 

 

-F0 + Fτ=-F0 +Sτ 

Αγορά των μετοχών -SΤ 

Λήψη του  δανείου και των τόκων +S0 +h(0,T)S0 

Αποπληρωμή των χρημάτων από το 

δανεισμό για την πληρωμή των 

μερισμάτων και των τόκων πάνω σε 

αυτά 

-ΣFV(Divs)= - Divst1(1+h(t1,T)) 

                    - Divst2(1+h(t2,T)) 

                        -… 

                        - DivsT-1(1+h(T-1,T)) 

    - DivsT 

 -F0 +S0 +h( 0, T )S0 -Σ (FV(Divs)) > 0 

                                                          

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι αν η τιμή του future είναι της 

μορφής: F0  -  S0  -  S h( 0, T )  +  Σ (FV(Divs)) ≠  0 τότε δημιουργούνται 

ευκαιρίες κέρδους και υπάρχει ανισορροπία στην αγορά. 



 12

1.2 Κόστος Συναλλαγής: Προμήθειες και Bid-Ask Spread3 

Η ύπαρξη του συναλλακτικού κόστους δημιουργεί κάποιες ακραίες 

τιμές μέσα στα όρια των οποίων κινείται η τιμή των stock index futures 

χωρίς όμως να επιτρέπουν ευκαιρίες κέρδους. 

 

χαμηλότερη θεωρητική τιμή  ≤  F ≤  υψηλότερη θεωρητική τιμή          (3) 

 

Αν η F ήταν πολύ χαμηλή (κάτω από τη χαμηλότερη πιθανή τιμή), τότε οι 

κερδοσκόποι θα μπορούσαν να αγοράσουν τα φθηνά συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης στην τιμή F και να πουλήσουν τις μετοχές στην 

bid τιμή. Τα κέρδη που προκύπτουν από την παραπάνω συναλλαγή μπορεί  

να τα δανείσει ο κάτοχός τους  με ένα ακίνδυνο επιτόκιο (lending rate), 

hlend, που θα είναι μικρότερο από το επιτόκιο αν επρόκειτο να τα δανειστεί 

(borrowing rate). Επειδή η πώληση των μετοχών γίνεται χωρίς να 

βρίσκονται στην κατοχή του πωλητή, ο κερδοσκόπος πρέπει να δανειστεί, 

με σκοπό την πληρωμή των μερισμάτων στον κάτοχο των μετοχών. Ο 

δανεισμός αυτός πραγματοποιείται στο επιτόκιο δανεισμού του 

κερδοσκόπου (borrowing rate) και συγκεκριμένα ποσά για τις προμήθειες 

πρέπει να καταβληθούν. Η παραπάνω περίπτωση κερδοσκοπίας (reverse 

cash-and-carry arbitrage) προσδιορίζει το αριστερό τμήμα της σχέσης (3): 

 

∑
=

−+−+
T

1
borrowlend 1C))),(h1(div())T,0(h1)(bid(S

τ
τ ΤΤτ  

                                               F ≤  υψηλότερη θεωρητική τιμή           (4)  

 

Στην παραπάνω σχέση έχουν ενσωματωθεί όλες οι μελλοντικές αξίες των 

μερισμάτων από τη μέρα 0. Με τον όρο τ=1 εννοούμε το αύριο οπότε η 

σχέση  Divτ =  Div1 εκφράζει τα μερίσματα που αντιστοιχούν σε εκείνη τη 

χρονική περίοδο. Όταν τ=2,  ο όρος Div2  ισοδυναμεί με το μέρισμα όλων 

των μετοχών που συναλλάσσονται  σε δύο μέρες από σήμερα.  Επιπλέον,  

το hborrow(τ, Τ)= hborrow(1, T) είναι το επιτόκιο δανεισμού του κερδοσκόπου 

από το σήμερα (τ=1) μέχρι την ημερομηνία παράδοσης τη χρονική στιγμή 

Τ. Αντίστοιχα για  όλες τις μέρες τ=1,2,3,...,Τ-1 ισχύει το ίδιο μέχρι την 

                                                 
3 Ονομάζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής που προτείνει ο αγοραστής και της τιμής στην οποία 
προσφέρει το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ο πωλητής. 
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ημερομηνία παράδοσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι στο 

χρόνο Τ ο κερδοσκόπος δεν κερδίζει τόκο πάνω στα μερίσματα, δηλ. 

h(T,T)=0. Ο όρος ΤC1 απεικονίζει κάθε είδους συναλλακτικού κόστους, 

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του πράκτορα και του κόστους που 

μπορεί να προκύπτει από το short selling4. Το ΤC1 αφαιρείται από το 

αριστερό μέρος της σχέσης έτσι ώστε να  μειώσει τη χαμηλότερη δυνατή 

αξία του F που μπορεί να επικρατήσει χωρίς να επιτρέπει ευκαιρίες 

arbitrage. 

 Αν το F βρισκόταν πάνω από την υψηλότερη θεωρητική τιμή, τότε οι 

κερδοσκόποι θα πουλούσαν υπερτιμημένο συμβόλαιο μελλοντικής 

εκπλήρωσης και θα αγόραζαν τις φθηνές μετοχές στην asked τιμή. Το 

επιτόκιο δανεισμού για την αγορά των μετοχών θα ήταν hborrow(0,T). Όλα 

τα ληφθέντα μερίσματα τη μέρα τ θα δανειστούν μέχρι την ημερομηνία 

παράδοσης με επιτόκιο hlend(τ,Τ). Στη σχέση αυτή, οι προμήθειες και 

οποιοδήποτε άλλο συναλλακτικό κόστος συμβολίζεται με TC2 και 

προστίθεται στο δεξιό μέρος της ανισότητας, έτσι ώστε να αυξηθεί η 

υψηλότερη δυνατή τιμή του F που αποκλείει τις ευκαιρίες κέρδους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η σχέση που περιγράφει τις ακραίες τιμές του 

future είναι η εξής: 

 

∑
=

−+−+
T

1
borrowlend 1C))),(h1(div())T,0(h1)(bid(S

τ
τ ΤΤτ  

      2TC)))T,(h1(div())T,0(h1)(ask(SF
T

1
lendborrow ++−+≤≤ ∑

=

ττ
τ

        (5)           

 

1.3 Θεωρία Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedging theory) 

 Βασικός στόχος των επιχειρήσεων για αντιστάθμιση κινδύνου μέσω 

των futures είναι η μείωση του κινδύνου ή η εύρεση μιας βέλτιστης 

ισορροπίας μεταξύ κινδύνου και κερδών. Με τη χρήση των futures 

διευκολύνονται οι υπηρεσίες, γεγονός που μπορεί να  οδηγήσει στην 

πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης σχέσης συμβολαίου μεταξύ 

επιχειρήσεων με διαφορετικές επιδιώξεις.  

                                                 
4 Είναι η πώληση μετοχής χωρίς να βρίσκεται στην κατοχή του πωλητή, που δημιουργεί την υποχρέωση 
επαναγοράς της σε κάποια μελλοντική στιγμή για να «καλύψει» την πώληση. 



 14

 Ο ρόλος του hedging με τη χρήση future στηρίζεται σε πέντε βασικές 

θεωρίες. Αρχικά προστατεύει από τον κίνδυνο που δημιουργούν οι 

διακυμάνσεις των τιμών (Price insurance theory). Επιπλέον αποτελεί ένα 

είδος arbitrage, όταν ο επενδυτής αντιλαμβάνεται εγκαίρως μια ευκαιρία 

κέρδους (Earnings returns theory). Δεν πρέπει, επίσης, να παραλείψουμε 

τη θεωρία χαρτοφυλακίου (Portfolio theory) που βασίζεται στο σωστό 

συνδυασμό επενδύσεων τόσο στην προθεσμιακή αγορά όσο και στην αγορά 

όψεως με στόχο τη μεγιστοποίηση της αναμενόμενης χρησιμότητας. 

Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται τα συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης όχι μόνο για τη μείωση του κινδύνου, αλλά και για τα θεσμικά 

χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τα προθεσμιακά συμβόλαια, όπως είναι οι 

γραπτοί κανόνες, τα οργανωμένα συμβούλια για την επίλυση των 

διαφορών και ο καθορισμός εκ των προτέρων της διάρκειας και του ποσού 

(Liquidity theory). Τέλος τα futures είναι ένα είδος δανείου για την αγορά 

προϊόντων (Loan market theory). Οι πιο πρόσφατες μελέτες5 τονίζουν το 

κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στις  επιχειρήσεις που επιτυγχάνεται με τα 

συμβόλαια. Ανάλογα με τη δύναμη που έχει μια επιχείρηση μπορεί να είναι 

σε θέση να επιβάλλει τις τιμές και τους δικούς της κανόνες. Αποτέλεσμα 

της παραπάνω κατάστασης είναι να δημιουργηθούν συγκρούσεις. Η αγορά 

των futures συμβάλλει στον καθορισμό των όρων της συμφωνίας και στην 

αποφυγή διαφωνιών και όχι τόσο στη μείωση του κινδύνου που μπορεί να 

επιτευχθεί και με άλλους τρόπους.  

 Τα stock index futures προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

διαχειριστές χαρτοφυλακίου (portfolio managers) να περιορίσουν τον 

κίνδυνο. Για να αναλύσουμε το ζήτημα αυτό είναι απαραίτητο να 

εξετάσουμε το θέμα του ρίσκου των μετοχών (equity risk) δίνοντας 

έμφαση στη θεωρία χαρτοφυλακίου, το υπόδειγμα τιμολόγησης 

κεφαλαιακών τίτλων (Capital Asset Pricing Model) και του κινδύνου μέσα 

κι έξω από την αγορά. 

Ο συνολικός κίνδυνος των μετοχών συνήθως  υπολογίζεται μέσω 

της διακύμανσης ή της τυπικής απόκλισης της κατανομής των εσόδων και 

διακρίνεται σε δύο στοιχεία: το ρίσκο της αγοράς (συστηματικός κίνδυνος) 

και το ρίσκο έξω από την αγορά (μη-συστηματικός κίνδυνος). Τα 

                                                 
5 Pennings J., Leuthold R., “The motivation for hedging revisited”, The Journal of Futures Markets, 
Vol.20, No. 9, p.865-885, 2000.  
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παραπάνω είδη κινδύνων μπορούν να εκφραστούν εκτιμώντας το μοντέλο 

της αγοράς: 

 

itmtiiit RR εβα ++=           (6) 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό οι αποδόσεις της μετοχής i είναι μια 

γραμμική συνάρτηση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Ο 

διαταραχτικός όρος, εit, είναι η απόκλιση μιας απόδοσης (της παρατήρησης 

t) από την προβλεπόμενη τιμή. Με άλλα λόγια,  

 

]R[R mtitit

∧∧
+−= βαε           (7) 

 

Ο όρος μέσα στην αγκύλη είναι η προβλεπόμενη αξία του Rit, που 

υπολογίζεται με τον εκτιμημένο συντελεστή παλινδρόμησης και τις 

πραγματικές τιμές του Rmt.  Τα 
∧
α  και 

∧
β  συμβολίζουν τις εκτιμημένες τιμές 

και ο διαταραχτικός όρος, εit, προέρχεται από το μη-συστηματικό κίνδυνο 

που αντιμετωπίζει η επιχείρηση i. 

 Το μοντέλο της αγοράς που περιγράφηκε στη σχέση (6) είναι η 

βασική εξίσωση πάνω στην οποία στηρίζεται η εκτίμηση του στοιχείου beta, 

β, των μετοχών που μετράει την ευαισθησία των μετοχών σε μεταβολές 

που συμβαίνουν στην αγορά. Όσο μεγαλύτερο είναι το beta, τόσο 

αυξάνεται και η ευαισθησία των μετοχών σε κινήσεις της αγοράς. Σύμφωνα 

με το υπόδειγμα τιμολόγησης κεφαλαιακών τίτλων (Capital Asset Pricing 

Model-CAPM), οι επενδυτές προσδοκούν ότι όσο αυξάνεται το beta, θα 

επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις από τις μετοχές τους.  

 

Ε(Rit) = Rf + [ E(Rmt) - Rf ] βi          (8) 

 

Το beta μετράει τον κίνδυνο στην αγορά των μετοχών και δεν μπορεί να 

εξαλειφθεί. Αντίθετα, ο κίνδυνος που σχετίζεται με την επιχείρηση υπάρχει 

η δυνατότητα να ελαχιστοποιηθεί με τη διασπορά ενός χαρτοφυλακίου σε 

πολλές διαφορετικές επενδύσεις (diversification).  
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 Η θεωρία ότι ο συνολικός κίνδυνος διαχωρίζεται σε δύο συστατικά 

στοιχεία μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά αν πάρουμε τη διακύμανση και 

των δύο μελών στην εξίσωση (6): 

 

var(Rit) = var( ai + biRmt + εit)          (9) 

όπου   Rit, Rmt, εit: τυχαίες μεταβλητές 

          αi, βi: σταθεροί αριθμοί 

 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η διακύμανση ενός σταθερού αριθμού είναι 

μηδέν. Επίσης, η διακύμανση του (
−−

+ YXα ) ισούται με 

)Y,Xcov(2)Yvar()Xvar(2
−−−−

++ αα , όπου 
−−
Y,X είναι τυχαίες μεταβλητές και 

α είναι ένας σταθερός αριθμός. Από τα παραπάνω η  σχέση (9) γίνεται: 

 

),Rcov(2)var()Rvar()Rvar( itmtiitmt
2
iit εβεβ ++=           (10)  

 

Ξέρουμε ότι η συνδιακύμανση των αποδόσεων της αγοράς και του 

διαταραχτικού όρου είναι μηδέν οπότε η τελική μορφή της (10) είναι η 

εξής: 

 

)var()Rvar()Rvar( itmt
2
iit εβ +=           (11) 

Συνολικός κίνδυνος = Συστηματικός κίνδυνος+ Μη συστηματικός κίνδυνος 

 

Σύμφωνα με το CAPM, οι επενδυτές μπορούν να αποζημιωθούν μόνο 

για το συστηματικό κίνδυνο. Επειδή ο μη συστηματικός κίνδυνος είναι 

διαφοροποιήσιμος, οι ορθολογικοί επενδυτές διατηρούν διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο με σκοπό να εξαλείψουν αυτό το είδος κινδύνου.  Συνεπώς 

οι επενδυτές δεν έχουν μεγαλύτερα κέρδη εξαιτίας της ύπαρξης μη 

συστηματικού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό τους. Η θεωρία χαρτοφυλακίου  

στηρίζεται στο γεγονός ότι όλοι οι ορθολογικοί επενδυτές διαμορφώνουν 

το χαρτοφυλάκιό τους, ώστε το beta να είναι ίσο με 1. Αν οι επενδυτές 

επιθυμούν μεγάλη αποστροφή του κινδύνου ή πιστεύουν ότι οι προβλέψεις 

τους για την αγορά είναι μειωμένες τότε θα δημιουργήσουν ένα 

χαρτοφυλάκιο με χαμηλότερο beta επενδύοντας σε χαμηλού κινδύνου 
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μετοχές. Αν, αντίθετα, δεν αποστρέφονται τον κίνδυνο ή επιδιώκουν 

υψηλά κέρδη, θα αυξήσουν το beta του χαρτοφυλακίου τους κάνοντας 

ριψοκίνδυνες επενδύσεις. 

Το beta του χαρτοφυλακίου είναι ο σταθμικός μέσος των betas των 

Ν χρεογράφων: 

NN2211

N

1i
iip wwww βββββ +++== ∑

=

L           (12) 

όπου wi:το τμήμα της  επένδυσης που έχει τοποθετηθεί στο χρεόγραφο i.  

Για παράδειγμα ένα χαρτοφυλάκιο με δύο είδη επενδύσεων είναι της 

μορφής: 

2211p ww βββ +=            (13) 

Αν οι επενδύσεις 1 και 2 είναι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς (με beta=1.0) 

και τα ακίνδυνα γραμμάτια του δημοσίου6 (με beta=0.0) , αντίστοιχα, τότε 

βρ=w1. Καθώς το μέρος της επένδυσης (w1) που έχει τοποθετηθεί στην 

αγορά αυξάνεται, τότε  το beta του χαρτοφυλακίου αυξάνεται. Οι 

επενδυτές που επιδιώκουν το κέρδος ή επιθυμούν να έχουν ένα 

χαρτοφυλάκιο μεγαλύτερου κινδύνου πρέπει να αυξήσουν το w1. Ένα 

μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να επενδυθεί στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς.  

Τα stock index futures προσφέρουν μία εναλλακτική λύση ώστε να 

προσαρμοστεί το beta του χαρτοφυλακίου των μετοχών. Η σχέση που 

εφαρμόζεται με σκοπό την εύρεση του αριθμού των futures contracts ώστε 

το χαρτοφυλάκιο από beta β1 να έχει beta β’1 είναι η εξής:  

 

Αριθμός των futures contracts  

ώστε το beta χαρτοφυλακίου  

από β1 να γίνει β’1  

    ( )[ ]1
'
1index spot στο ύναντιστοιχο που μετοχών των Αξία

ζεταιαντισταθμί που ίουχαρτοφυλακ αξία Συνολική ββ −⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=  

 

Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός σημαίνει ότι συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης πρέπει να πωληθούν με σκοπό τη μείωση του 

beta. Από την άλλη μεριά ένα θετικό αποτέλεσμα υποδεικνύει την αγορά 

futures, ώστε να έχουμε αύξηση του beta.  

                                                 
6 Είναι ευρέως γνωστά με τον όρο Treasury securities. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Πολλές έρευνες έχουν γίνει όσον αφορά τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ ενός μετοχικού δείκτη τόσο στην αγορά όψεως όσο και στην 

προθεσμιακή αγορά. Τα βασικότερα θέματα που έχουν θίξει οι μελέτες 

αυτές είναι η lead and lag σχέση στις αποδόσεις και στις διακυμάνσεις των 

δύο αγορών,  ο ρόλος της πληροφόρησης, η επίδραση του ύψους του 

συναλλακτικού κόστους και του περιθωρίου εγγύησης. 

 Οι Min και Najand (1999)7 εξετάζοντας την αγορά της Κορέας 

συμπέραναν ότι η future αγορά ηγείται της αγοράς όψεως  περίπου 30 

λεπτά, γεγονός που συνάδει με αποτελέσματα ερευνών που έγιναν για την 

Αμερική, αλλά και για αγορές futures άλλων χωρών.  Στο ίδιο άρθρο 

αναφέρεται ότι οι αποδόσεις στις αγορές futures στηρίζονται σε μεγάλο 

βαθμό στην έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Συνεπώς  στις 

αποτελεσματικές αγορές, που υπάρχει πλήρης πληροφόρηση,  η αγορά 

future και η αγορά όψεως δε θα έπρεπε να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. 

Αυτό όμως δε συμβαίνει εξαιτίας της ύπαρξης του συναλλακτικού κόστους 

και των περιορισμών που προκύπτουν από την εφαρμογή του short selling 

που εμποδίζουν την αγορά όψεως να αντιδράσει γρηγορότερα από την 

αντίστοιχη των futures στην εισαγωγή νέων πληροφοριών. Προηγούμενες 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι futures  ηγούνται των spot αγορών, αλλά οι 

τελευταίες προσαρμόζονται γρήγορα, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες από 

τη μη παράλληλη πορεία των δύο αγορών να μην μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν  για κερδοσκοπικούς σκοπούς.  Όσον αφορά τη 

διακύμανση μεταξύ των δύο αγορών, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 

υπάρχει μία ισχυρή και ταυτόχρονη σχέση.  Η άποψη αυτή,  που είναι 

σύμφωνη με παλιότερες μελέτες (Kawaller, Koch, & Koch, 1990), 

ερμηνεύεται ως ακολούθως: μία αύξηση στην αγορά future, εξαιτίας των 

δυνάμεων του arbitrage,  θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση της 

                                                 
7 Min J., Najand M., “A further investigation of the lead-lag relationship between the spot market and 
stock  index  futures: Early  evidence  from  Korea”,  The Journal of Futures Markets,  Vol. 19,  No. 2,        
p. 217-232, 1999.  
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διακύμανσης στην αγορά όψεως και το αντίστροφο. Στο άρθρο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος αιτιότητας  Granger με δύο μεθόδους (VAR και 

SEM) και το δείγμα αποτελούνταν από ημερήσια δεδομένα του δείκτη 

KOSPI 200 από τις 3 Οκτωβρίου 1996  έως 16 Οκτωβρίου 1996. 

 Οι Gay και Jung (1999)  μελέτησαν κι εκείνοι την αγορά των stock 

index futures της Κορέας, αλλά επικεντρώθηκαν στο γεγονός της 

υποτιμολόγησής τους που παρατηρείται8.  Πολλοί είναι οι λόγοι που 

εξηγούν την παραπάνω διαπίστωση, όπως η ανισότητα μεταξύ borrowing 

και lending rate, η διαφορετική φορολόγηση των μετοχών και των 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, τα όρια θέσης (position limits), οι 

σημαντικότεροι όμως παράγοντες είναι οι περιορισμοί από τις ακάλυπτες 

πωλήσεις (short-sale restrictions) και το συναλλακτικό κόστος. Μία 

μέθοδος που προσδιορίζει τη θεωρητική τιμή των stock index futures είναι 

το cost-of-carry μοντέλο: 

 

)T,t(DePF )tT(r
t

*
t −⋅= −  

όπου   *
tF : είναι η θεωρητική τιμή των stock index futures στο χρόνο t. 

           Pt: είναι η αξία του δείκτη στο χρόνο t. 

           D(t,T): είναι η μελλοντική αξία των μερισμάτων από το χρόνο t  

                      έως Τ.          

                                            

Όταν εντάσσουμε στο παραπάνω μοντέλο το συναλλακτικό κόστος και τους 

περιορισμούς των ακάλυπτων πωλήσεων δημιουργούνται δύο ακραίες τιμές 

τις οποίες μπορεί να πάρει το stock index future και μέσα σε αυτά τα όρια 

δεν υφίστανται ευκαιρίες arbitrage: 

 

U
tt

L
t FFF ≤≤  

 

Το μοντέλο αυτό9 όμως παρουσιάζει αδυναμίες στον προσδιορισμό των 

θεωρητικών τιμών, γιατί δεν μπορεί να συμπεριλάβει τη δυναμική μεταξύ 

της αγοράς των μετοχών και της αγοράς  futures. Για το λόγο αυτό οι 

                                                 
8 Gay G., Jung D., “A further look at transaction costs, short sale restrictions, and futures market 
efficiency:The case of Korean stock index futures”,  The Journal of Futures Markets,  Vol. 19,  No. 2, 
p. 153-174,  1999. 
9 Παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1. 
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Hemler και Longstaff (1991) ανέπτυξαν ένα άλλο μοντέλο για μία συνεχή 

οικονομία με στοχαστικό επιτόκιο και διακύμανση της αγοράς (closed-form 

general equilibrium pricing model of stock index futures).  Οι συγγραφείς 

του άρθρου αυτού χρησιμοποίησαν ημερήσια δεδομένα του δείκτη KOSPI 

200 για την περίοδο 3/5/1996-12/5/1998 και κατέληξαν στα εξής 

συμπεράσματα: εντοπίστηκε διαφορά στο ύψος της λάθους τιμολόγησης 

των συμβολαίων ανάλογα με το συναλλακτικό κόστος, θετική σχέση 

μεταξύ ημερομηνίας λήξεως (maturity) και λάθος υπολογισμού της αξίας 

(mispricing), αύξηση της υποτιμολόγησης όταν υπάρχει καθοδική τάση 

στην αγορά και, τέλος, χρειάζεται συνδυασμός και των δύο μοντέλων για 

την ορθή τιμολόγηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. 

 Οι Αντωνίου, Holmes, Priestley (1998)10, επίσης, χρησιμοποιώντας 

τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος των stock index της Γερμανίας, της 

Ιαπωνίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας, της Αγγλίας και της Αμερικής και 

των αντίστοιχων  συμβολαίων futures και με το ARCH μοντέλο θέλησαν να 

μελετήσουν την επίδραση της εισαγωγής των futures πάνω στη 

διακύμανση των μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της αγοράς. 

Αρχικά με τη δημιουργία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 

επικράτησε μία αποσταθεροποιητική τάση που έτεινε σε μία άνιση 

κατανομή των πόρων της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε ένα 

βελτιωμένο μηχανισμό διάδοσης πληροφοριών, πιο γρήγορο, με 

σημαντικές επιδράσεις στις τιμές και συνεπώς μεγαλύτερη διακύμανση. 

Απόρροια του γεγονότος αυτού είναι η πιο γρήγορη μετάδοση των 

πληροφοριών στην αγορά όψεως, εξαιτίας του χαμηλότερου 

συναλλακτικού κόστους στην αγορά των futures. Το μέγεθος της 

διακύμανσης εξαρτάται από τη δυναμική των αγορών (market dynamics). 

Όλες οι πληροφορίες είτε έχουν μεγάλη επίδραση στις τιμές  είτε μικρότερη 

μπλέκονται μεταξύ τους,  κι απαιτείται χρόνος έως ότου αφομοιωθούν.  Το 

χρονικό αυτό διάστημα ποικίλλει ανάλογα με τη δυναμική της κάθε αγοράς. 

Πιο συγκεκριμένα όταν υπάρχουν άσχημες ειδήσεις και οι τιμές πέφτουν, η 

επίδραση στη διακύμανση είναι μεγαλύτερη  συγκριτικά με τις καλές 

ειδήσεις και την αύξηση των τιμών. Πέρα όμως από την κλασική 

                                                 
10 Antoniou A., Holmes P., Priestley R., “The effects of stock index  futures trading on stock index 
volatility: An analysis of the asymmetric response of volatility to news”, The Journal of Futures 
Markets, Vol. 18, No. 2, p. 151-166, 1998. 
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αιτιολόγηση για την ασύμμετρη συμπεριφορά της διακύμανσης που 

βασίζεται στην αποτελεσματικότητα των αγορών, υπάρχει και μία άλλη 

θεωρία που υποστηρίζει ότι όλοι οι επενδυτές δε λειτουργούν με 

ορθολογικό τρόπο όσον αφορά τις αποφάσεις τους σχετικά με τις πωλήσεις 

και τις αγορές. Οι επενδυτές αυτοί (noise traders) επηρεάζουν σημαντικά 

τις τιμές, γιατί οι arbitrageurs δεν μπορούν να προβλέψουν τις ενέργειές 

τους.  

 Στο άρθρο “Trading costs and price discovery across stock index 

futures and cash markets” (1999)11 εξετάζεται ο ρόλος του συναλλακτικού 

κόστους που σε συνδυασμό με τις καινούριες πληροφορίες αποτελεί τη 

βασική αιτία για την ασύμμετρη σχέση που παρατηρείται μεταξύ της αγοράς 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και της αγοράς όψεως (trading cost 

hypothesis). Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι η αγορά με το χαμηλότερο 

συναλλακτικό κόστος αντιδρά πιο γρήγορα στις νέες πληροφορίες. 

Αναλύοντας τις τιμές συναλλαγής των S&P 500, NYSE και ΜΜΙ (Major 

Market Index) futures contracts καθώς και των αντίστοιχων αγορών 

όψεως με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

το μελλοντικό συμβόλαιο εκπλήρωσης του  S&P 500 ηγείται των δύο 

άλλων αγορών για περίπου 5 λεπτά. Το γεγονός αυτό είναι  σύμφωνο με 

την trading cost hypothesis.  Αντίστοιχα στην αγορά όψεως υπάρχουν 

ενδείξεις για «ηγέτη» στις τιμές από τα ΜΜΙ. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει 

την υψηλότερη δύναμη πρόβλεψης και οι αντιδράσεις των άλλων αγορών 

σε απότομες αλλαγές (shocks) που προέρχονται είτε από το S&P 500 είτε 

από το NYSE  διαρκούν μέχρι 5 λεπτά, ενώ τα shocks που προέρχονται από 

το ΜΜΙ αντιστέκονται μέχρι και 10 λεπτά. Επομένως στην περίπτωση της 

αγοράς όψεως ο ΜΜΙ ηγείται και συμβαδίζει με την υπόθεση του 

συναλλακτικού κόστους, αφού ο ΜΜΙ έχει χαμηλό κόστος που οφείλεται 

στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση των μετοχών. Από τα παραπάνω γίνεται 

εμφανής η σχέση μεταξύ της ηγεσίας των τιμών και του συναλλακτικού 

κόστους.    

 Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξε ο Huang (2002) και σχετίζονται με τις χρηματαγορές των 

                                                 
11 Kim M., Szakmary A., Schwarz T., “Trading costs and price discovery across stock index futures and 
cash markets”, The Journal of Futures Markets, Vol. 19, No. 4, p.475-498, 1999.  
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αναπτυσσόμενων χωρών12. Οι συγκεκριμένες αγορές χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη αστάθεια, γεγονός που οφείλεται στις συχνές και ξαφνικές αλλαγές 

στη διακύμανση. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει μία ισχυρή 

τάση οι τιμές των μετοχών να αυξάνονται και να μειώνονται μαζί (Morck et 

al., 2000). Επιπλέον η παραποίηση της τιμής των μετοχών (price 

manipulation), δηλ. να συμπεριφέρεται η τιμή της μετοχής με διαφορετικό 

τρόπο από αυτόν που ορίζουν οι δυνάμεις της αγοράς και της ζήτησης, 

είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται συχνά στις αναπτυσσόμενες αγορές, 

λόγω ελλιπούς ελέγχου. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στο άρθρο αυτό 

αποτελείται από τα συμβόλαια futures δεικτών μετοχών της Ταϊβάν: SGX-

DT (Singapore Exchange Derivatives Trading Limited) futures επικείμενα 

στο MSCI Taiwan Index (21 Ιουλίου 1998 – 31 Ιανουαρίου 2000) και  

ΤAIFFEX (Taiwan Futures Exchange) futures επικείμενα  στο  Τaiwan  

capitalization weighted index (1 Αυγούστου 1997 – 31 Ιανουαρίου 2000) 

και εξετάζει τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της ημέρας (intraday patterns) 

σε όγκο και διακύμανση. Η εξέταση των δύο αυτών αγορών παρουσιάζει 

ενδιαφέρον, γιατί διαφέρουν ως προς την ώρα ανοίγματος και κλεισίματος 

και ενώ η αγορά των SGX-DT futures λειτουργεί με το παραδοσιακό 

“outcry” σύστημα τα  ΤAIFFEX  futures διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα 

συναλλαγών που έχει υψηλότερο συναλλακτικό κόστος και αυστηρότερους 

περιορισμούς για τους ξένους επενδυτές. Η συμπεριφορά των  ΤAIFFEX  

futures και των SGX-DT futures είναι παρόμοια με αυτή των αγορών των 

αναπτυγμένων χωρών. Το «υπόδειγμα» (trading pattern) των ΤAIFFEX  

futures οδηγεί σε μία καμπύλη σχήματος U και για τα SGX-DT futures 

σχήματος U+W. Τα αποτελέσματα αυτά είναι όμοια με τα συμπεράσματα 

του Chang et al.(1995) για τα S&P 500 futures και με αυτά των Lee and 

Marthur (1999) για τα NYSE, S&P 500 και ΜΜΙ futures. Όσον αφορά τα 

SGX-DT futures, παρόλο που στο διάστημα ανοίγματος έχουν υψηλό όγκο 

συναλλαγών, ο όγκος αυτός είναι χαμηλότερος από αυτόν της αγοράς 

όψεως στο ίδιο διάστημα. Ομοίως, παρόλο που στο διάστημα κλεισίματος 

τα futures φτάνουν σε ένα υψηλό σημείο, η υψηλότερη διακύμανση στο 

διάστημα αυτό παρατηρείται στην αγορά όψεως. Αναφορικά με τα ΤAIFFEX  

futures, ενώ φτάνουν το υψηλότερο σημείο κατά το κλείσιμο της αγοράς 

                                                 
12 Huang Y., “Trading activity in stock index futures markets: The evidence of emerging markets”, Vol. 
22, No. 10, p. 983-1003, 2002. 
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όψεως, η διακύμανση σταδιακά πέφτει μέχρι το τέλος της μέρας. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα αποδεικνύουν την κυριαρχία της αγοράς όψεως. 

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύει και το γεγονός ότι ο όγκος των συναλλαγών 

και η διακύμανση των SGX-DT futures είναι πολύ χαμηλότερες το 

απόγευμα, που η αγορά όψεως παραμένει κλειστή, σε σχέση με τις πρωινές 

ώρες. 

 Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και σχετίζεται με 

τις αγορές futures, είναι ο προσδιορισμός του προκαταβαλόμενου ποσού 

που δίνεται κατά τη σύναψη  των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 

(margin requirement). Ο μηχανισμός των margins εξασφαλίζει την 

ακεραιότητα των αγορών futures, μειώνει την πιθανότητα παράβασης των 

κανόνων από τους πελάτες, χρεοκοπίας των επενδυτών και την αστάθεια 

του συστήματος. Ο πελάτης αθετεί τους κανόνες του συμβολαίου όταν 

υπάρχει μεγάλη μεταβολή στην τιμή, οπότε το margin δεν επαρκεί. Με την 

επιβολή όμως ενός υψηλού ποσού για περιθώριο εγγύησης, η αγορά 

γίνεται λιγότερο ελκυστική. Επομένως το margin πρέπει να είναι αρκετά 

υψηλό για να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, αλλά και ταυτόχρονα τόσο 

χαμηλό ώστε να διατηρείται η ρευστότητα στην αγορά, δηλαδή να 

παραμένει ελκυστική. Οι αρχικές μέθοδοι στηρίζονταν σε παραμετρικές 

κατανομές που υποθέτουν ότι η αλλαγή στην τιμή ακολουθεί κανονική 

κατανομή, γεγονός που δεν ισχύει για τα futures. Μεγάλες αλλαγές στην 

τιμή παρατηρούνται πιο συχνά απ’ ότι προβλέπεται από την κανονική 

κατανομή και οδηγούμαστε σε υποεκτίμηση των margins (Koffman 1993). 

Ο F.Longin (1999) στο άρθρο του “Optimal Margin Level in Futures 

Markets: Extreme Price Movements”13  αναπτύσσει μία νέα μέθοδο για το 

επίπεδο των margins που στηρίζεται στην “extreme value theory”. Το 

πρόβλημα για τον προσδιορισμό του επιπέδου των margins σε σχέση με τις 

μεγάλες μεταβολές στις τιμές εμφανίζεται με το ακόλουθο μοντέλο για long 

και short position αντίστοιχα: 

 

 

 

                                                 
13Longin F., “Optimal margin level in futures markets: Extreme price movements”, The Journal of 
Futures Markets, Vol. 19, No. 2, p. 127-152, 1999. 
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όπου   ML: το επίπεδο του περιθωρίου εγγύησης 

          p: η πιθανότητα παραβίασης του περιθωρίου  

          ΔΡ: η αλλαγή στην τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 

 

Επειδή δεν υπάρχει ένα θεωρητικό μοντέλο για τη συγκεκριμένη κατανομή 

των μεταβολών στην τιμή, στο άρθρο αυτό χρησιμοποιείται η “extreme 

value theory”.  Στο μοντέλο αυτό το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ακραίες 

τιμές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των n ημερών και όχι γενικά 

στις μεταβολές των τιμών. Συνεπώς το παραπάνω μοντέλο για n μέρες 

παίρνει την ακόλουθη μορφή: 
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όπου FMIN(n), FMAX(n): η χαμηλότερη και η υψηλότερη μεταβολή στην τιμή   

                             αντίστοιχα. 

        πlong, πshort: είναι οι πιθανότητες παραβίασης του αντίστοιχου  margin. 

 

Τα δύο μοντέλα (1), (2) δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση όταν η F 

κατανομή είναι γνωστή. Στην περίπτωση όμως που δεν τη γνωρίζουμε, με 

τη βοήθεια της extreme value theory διαμορφώνεται μία ασυμπτωτική 

κατανομή των μέγιστων και των ελάχιστων για μία μακροχρόνια περίοδο. Ο 

συγγραφέας για την έρευνά του χρησιμοποίησε ένα δείγμα καθημερινών 

παρατηρήσεων από τιμές futures αργύρου που συναλλάσσονται  στο 

COMEX από 3/1/1975 έως 30/6/1994. Σχετικά με τις μεταβολές στην τιμή 

υπάρχει μικρή γραμμική συσχέτιση, ενώ οι χρονολογικές σειρές δεν είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. Το επίπεδο margin που υπολογίζεται με την 

υπόθεση της κανονικότητας είναι χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει από 

την extreme value distribution. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι το London 

Clearing House υποδεικνύει ότι διαφορετικές τιμές των margins για long 

και short position μπορούν να δημιουργήσουν ανισότητα-ανισορροπία 

μεταξύ των μελών της αγοράς.  
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Στο συγκεκριμένο άρθρο τονίζεται, επίσης, η σημασία των price limits και  

capital requirements.  Τα price limits καθιστούν ικανούς τους επενδυτές να 

αντιμετωπίζουν καλύτερα τη διακύμανση των margins, γιατί τους δίνεται 

χρόνος να αντλήσουν κεφάλαια και να προβλέψουν καλύτερα τα μετρητά 

που ίσως χρειαστούν στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

Η ύπαρξη των price limits καθιστά πιο δύσκολη την εκτίμηση της ακραίας 

κατανομής, γιατί η τελευταία αλλάζει όταν πραγματοποιούνται price limits. 

Επιπρόσθετα, οι αρνητικές εξωτερικότητες που εμφανίζονται από την 

αποτυχία ορισμένων χρηματοοικονομικών εργασιών έχει αναγκάσει τους 

ρυθμιστές να επιβάλουν ένα κατώτατο capital requirement για να ελέγχουν 

το μέγεθος και τη συχνότητα των παραβάσεων, το οποίο προσδιορίζεται 

από τις ακραίες τιμές της κατανομής των μεταβολών στην τιμή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 Το δείγμα της παρούσας εργασίας αποτελείται από εβδομαδιαίες 

χρονολογικές σειρές14 πάνω σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των 

δεικτών NIKKEI, FTSE-100 και DJIA και των αντίστοιχων στην αγορά 

όψεως. Η περίοδος του δείγματος αρχίζει από τις 4 Ιανουαρίου 1989 έως 

28 Νοεμβρίου 1990 και περιλαμβάνει 100 παρατηρήσεις. Στα παραπάνω 

δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και ορισμένα σημεία βάσης (basis points) 

για τους αντίστοιχους δείκτες που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ακρίβεια 

της μελέτης. Βασικός στόχος είναι η μελέτη της στασιμότητας των 

παραπάνω χρονολογικών σειρών και η σχέση συνολοκλήρωσης που μπορεί 

να υφίσταται μεταξύ τους. 

 Δεδομένων των χρονολογικών σειρών, ένα αρχικό βήμα είναι να 

εξετάσουμε αν κάθε σειρά τιμών είναι ολοκληρωμένη [Ι(1)] ή είναι στάσιμη 

[Ι(0)]. Μία ολοκληρωμένη χρονολογική σειρά [Ι(1)]  σημαίνει ότι έχει 

μοναδιαία ρίζα και κάθε ξαφνική αλλαγή έχει σημαντική επίδραση πάνω 

της. Για να εξετάσουμε αν μία σειρά είναι [Ι(1)] χρησιμοποιούμε την 

επαυξημένη εξίσωση του Dickey-Fuller τόσο σε επίπεδα όσο και σε πρώτες 

διαφορές και ελέγχουμε αν έχει μοναδιαία ρίζα.  

 Έστω ότι μια δεδομένη οικονομική χρονολογική σειρά μπορεί να 

περιγραφεί με το AR(1) υπόδειγμα: 

 

Υt=αΥt-1+ut          (1)        

 

Η σειρά θα είναι στάσιμη αν -1<α<1. Αν α=1, η σειρά θα είναι μη στάσιμη. 

Με τον έλεγχο Dickey-Fuller γίνεται έλεγχος της μηδενικής υποθέσεως 

Η0:α=1, δηλαδή γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, που 

συνεπάγεται μη στασιμότητα. Ο απλούστερος τρόπος για να ελεγχθεί η 

παραπάνω υπόθεση είναι να εκτιμηθεί το υπόδειγμα (1) με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων και στη συνέχεια να γίνει ο συνήθης έλεγχος με 

                                                 
14 Τα δεδομένα λήφθηκαν από το “DATATREAM”. 



 27

την κατανομή t. Το πρόβλημα είναι ότι ο έλεγχος αυτός δεν είναι έγκυρος 

αν ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0:α=1, γιατί η κατανομή του t ή F σ’ αυτή 

την περίπτωση δε συμπίπτει με τη γνωστή κατανομή t ή F. Αυτό σημαίνει 

ότι οι κρίσιμες τιμές της t ή F δεν είναι κατάλληλες για τον έγκυρο έλεγχο 

της παραπάνω υποθέσεως. Διέξοδο στο παραπάνω πρόβλημα έδωσαν οι 

Dickey-Fuller. Αρχικά, μπορεί να γίνει επαναπαραμετροποίηση 

(reparameterization) του υποδείγματος (1) ως εξής: αφαιρούμε το Υt-1 και 

από τις δύο πλευρές, οπότε: 

 

ΔΥt=βΥt-1+ut          (2)     

όπου   ΔΥt= Υt-Υt-1  

          β=α-1 

 

Ο έλεγχος της μηδενικής υποθέσεως Η0:α=1 μετατρέπεται τώρα σε έλεγχο 

της μηδενικής υποθέσεως Η0:β=0. Ο έλεγχος της παραπάνω μηδενικής 

υποθέσεως μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των πινάκων της κατανομής που 

κατασκεύασαν οι Dickey-Fuller. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να εφαρμοστεί και 

στη γενική περίπτωση μιας AR(ρ) διαδικασίας:  

Υt = δ + α*
1Υt-1 + α*

2Υt-2 +…+ α*
pYt-p + ut 

 

Ενώ η τροποποιημένη του μορφή είναι: 

ΔΥt = δ + βΥt-1 + α1
*ΔΥt-1+ α2

*ΔΥt-2 +…+ α*
p-1Yt-p+1 + ut          (3)   

όπου ΔΥt-1 = Υt-1 - Yt-2 , ΔΥt-2 = Υt-2 + Υt-3   

        β = (α1 + α2 +…+ αp-1) 

 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, ότι δηλαδή η σειρά δεν είναι 

στάσιμη, ισοδυναμεί με έλεγχο της μηδενικής υποθέσεως Η0:β=0 έναντι 

της εναλλακτικής Η1:β<0.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω της τάσεως που συνήθως 

χαρακτηρίζει τις οικονομικές χρονολογικές σειρές ο έλεγχος Dickey-Fuller 

εφαρμόζεται και στο εξής υπόδειγμα που περιλαμβάνει το στοιχείο αυτό 

του χρόνου: 

 

ΔΥt = δ + γt + βΥt-1 + α*
1ΔΥt-1+…+ α*

p-1ΔYt-p+1 + ut 
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 Αν η σειρά των τιμών είναι Ι(1), τότε το επόμενο βήμα είναι να 

εξετάσουμε αν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών, δηλαδή 

αν υπάρχει μακροχρόνια σχέση. Το τεστ που χρησιμοποιείται για τη  

συνολοκλήρωση είναι των Johansen and Juselius και βασίζεται στην 

εκτίμηση της μέγιστης πιθανοφάνειας. Είναι σχεδιασμένο να ελέγχει τον 

αριθμό των γραμμικά ανεξάρτητων συνολοκληρωμένων διανυσμάτων, που 

υπάρχουν ανάμεσα στις μεταβλητές. Χρησιμοποιούμε αυτή την 

πολυμεταβλητή διαδικασία για να ελέγξουμε τη συνολοκλήρωση ανάμεσα 

στις τιμές. Η παραπάνω διαδικασία περιλαμβάνει εκτίμηση του ακόλουθου 

αυτοπαλίνδρομου συστήματος διανυσμάτων (VAR): 

 

Υt = μ + Π1Υt-1 +…+ ΠκΥt-κ + Ut          (4)     

όπου   μ είναι μία σταθερά   

          Υt=(y1,t,y2,t,y3,t) είναι μία 3×1 μήτρα των μεταβλητών, των ΝΙΚΚΕΙ     

                                futures (spot), FTSE-100 futures (spot), DJIA  

                               futures (spot), αντίστοιχα    

          Π1 εώς Πκ είναι μία 3×3 μήτρα συντελεστών 

          Ut είναι μία 3×1 μήτρα των σφαλμάτων  

 

Χρησιμοποιώντας πρώτες διαφορές, Δ, η (4) μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

 

ΔΥt = Γ1ΔΥt-1 +…+ Γκ-1ΔΥt-κ+1 + ΠΥt-κ + μ + Ut           (5)    

όπου   Γi = -(I-Π1-...-Πi),  (i=1,…,κ-1) 

          Π = -(Ι-Π1-...-Πκ) 

 

Η εξίσωση (5) είναι της μορφής του κλασικού VAR μοντέλου με πρώτες 

διαφορές με εξαίρεση τον όρο ΠΥt-κ. Ο όρος Π προσδιορίζει αν και σε ποιο 

βαθμό το σύστημα των εξισώσεων είναι συνολοκληρωμένο και είναι 

γνωστός ως cointegrating constraint στο VAR σύστημα. Βάζοντας τον 

cointegrating constraint στο VAR μοντέλο των πρώτων διαφορών 

μπορούμε να επαναποκτήσουμε μακροχρόνιες πληροφορίες, οι οποίες 

εξαλείφονται παίρνοντας πρώτες διαφορές για να επιτύχουμε στασιμότητα.  

 Αν η μήτρα Π είναι πλήρους βαθμού, τότε κάθε γραμμικός 

συνδυασμός των Υt είναι στάσιμος. Αν ο βαθμός r(Π)=0 τότε η μήτρα Π 

είναι μηδενική και η σχέση (5) ταυτίζεται με το κλασικό VAR υπόδειγμα με 
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πρώτες διαφορές. Στην περίπτωση που 0<r<ρ, όπου r είναι ο βαθμός της 

μήτρας και ρ είναι ο αριθμός των μεταβλητών στο σύστημα, τότε υπάρχει 1 

ή περισσότερες σχέσεις συνολοκλήρωσης ανάμεσα στις μεταβλητές. Η 

διαδικασία Johansen βοηθάει στον προσδιορισμό του βαθμού της μήτρας Π 

εξετάζοντας αν οι eigenvalues του 
∧

Π , οι εκτιμήσεις του Π, είναι σημαντικά 

διάφορες του μηδενός. 

 Για να ελέγξουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχουν το 

πολύ r συνολοκληρωμένα διανύσματα σε ένα σύστημα ρ μεταβλητών 

πρώτα τρέχουμε την παλινδρόμηση του ΔΥt και Yt-1 σε υστερήσεις ΔΥt-1 και 

σταθερών όρων, θέτοντας ως κατάλοιπα R0t και R1t αντίστοιχα και στη 

συνέχεια υπολογίζουμε τις κανονικές συσχετίσεις μεταξύ των δύο 

καταλοίπων συμβολίζοντάς τα με Qi(Q1>Q2>…>QI). Το τεστ της 

πιθανοφάνειας για τη μηδενική υπόθεση λαμβάνεται από το trace test που 

ορίζεται ως εξής: 

∑
+=

−−=
p

1ri

2 )Q1ln(TestTrace Τ  

                              όπου Τ: ο αριθμός των περιόδων 

 

Στον έλεγχο αυτό οι υποθέσεις έχουν ως εξής: 

Η0: ο αριθμός των διαφορετικών διανυσμάτων συνολοκλήρωσης είναι  

       μικρότερος ή ίσος ενός αριθμού r, που έχουμε ορίσει. 

Η1: δεν είναι προκαθορισμένη η υπόθεση αυτή, αλλά εξαρτάται από το r  

       που υπάρχει στην Η0.  

Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε το maximal eigenvalue test, 

θέτοντας ότι υπάρχουν r συνολοκληρωμένα διανύσματα σε ένα σύστημα ρ 

μεταβλητών ενάντια r+1. Το παραπάνω ορίζεται ως εξής: 

)Q1ln(TestEigenvalueMaximal 2
1r +−−= Τ  

και οι υποθέσεις είναι: 

Η0: ο αριθμός των διανυσμάτων συνολοκληρώσεως είναι r. 

H1: ο αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης είναι r+1. 

Οι Johansen και Juselius (1990) δημιούργησαν τις κριτικές τιμές των 

παραπάνω δύο τεστ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Εμπειρική ανάλυση 

 Αρχικά ο πίνακας 1 παρέχει κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία για 

την αγορά όψεως των δεικτών NIKKEI, FTSE-100 και DJIA  και των 

αντίστοιχων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 NIKKEI 

 ft st bt 

Maximum  10.58936  10.56916  0.008530 

Minimum  10.01279  10.01013 -0.029673 

Mean  10.37791  10.36817 -0.000129 

Variance 0,019743 0,019335 2,44E-05 

 

 FTSE-100 

 ft st bt 

Maximum  7.828038  7.809420  0.010268 

Minimum  7.506592  7.491645 -0.010809 

Mean  7.711386  7.695725 0.000297 

Variance 0,004128 0,00401 1,52E-05 

 

 DJIA 

 ft st bt 

Maximum  5.916202  5.899788  0.004211 

Minimum  5.645093  5.632752 -0.003470 

Mean  5.802251  5.793823 0.000386 

Variance 0,00484 0,004825 2,35E-06 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι και για τους τρεις δείκτες 

NIKKEI, FTSE-100 και DJIA, ο μέσος της τιμής των futures είναι λίγο 

μεγαλύτερος από τον μέσο στις τιμές της αγοράς όψεως. Το γεγονός αυτό 

όμως δε σημαίνει ότι σε κάθε χρονική στιγμή ισχύει ft>st. Επιπλέον όσον 

αφορά τα basis points (bt), διαπιστώνουμε ότι ο μέσος τους ισούται σχεδόν 

με μηδέν και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ των τιμών 

των αγορών όψεως και futures. 

 Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 εξετάζουμε  με τον  έλεγχο του επαυξημένου 

Dickey-Fuller τη μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ 

 

                  Τιμές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 

 ft ft(σ,τ) Δft Δft(σ,τ) 

NIKKEI -0.956710 -1.152894 -4.691493 -4.977080 

FTSE-100 0.446810 -2.799521 -5.604351 -5.694518 

DJIA 0.530913 -1.538753 -5.044217 -5.264765 

 

                    Τιμές στην αγορά όψεως 

 st st
(σ,τ) Δst Δst

(σ,τ) 

NIKKEI -1.014654 -1.088232 -4.625519 -4.942291 

FTSE-100 -0.476076 -2.679753 -5.140190 -5.219448 

DJIA -0.547097 -1.541939 -4.960764 -5.173552 

 

                      Σημεία βάσης 

 bt bt
(σ,τ) Δbt Δbt

(σ,τ) 

NIKKEI -6.780281 -6.710993 -9.205952 -9.105910 

FTSE-100 -6.791540 -6.855601 -9.121648 -9.017754 

DJIA -4.713591 -5.329608 -10.01130 -9.901352 

 

 

Σημείωση:Χρησιμοποιούμε επίπεδο σημαντικότητας 5%.  

 

 



 32

Το (σ,τ) υποδηλώνει ότι στην εξίσωση Dickey-Fuller περιλαμβάνεται 

μία σταθερά και χρονική τάση. Το Δ συμβολίζει τις πρώτες διαφορές, ενώ 

εκεί που δεν υπάρχει αναφερόμαστε στα επίπεδα. Στην εξίσωση χωρίς 

σταθερά και τάση, τόσο σε επίπεδα όσο και σε πρώτες διαφορές για όλες 

τις τιμές, η κριτική τιμή είναι -1,9434. Στην εξίσωση με σταθερά και τάση 

σε επίπεδα τόσο για τις futures όσο και για τις spot τιμές: για  τον  NIKKEI  

η  κριτική  τιμή  είναι  -3,4557,  ενώ  για  τους  άλλους  δύο   δείκτες              

-3,4561.  Στις πρώτες διαφορές με σταθερά και τάση ο NIKKEI έχει κριτική 

τιμή -3,4561 στις futures και spot τιμές, ενώ ο FTSE-100 και o DJIA έχουν 

-3,4566. Στα basis points οι κριτικές τιμές και των τριών δεικτών στην 

εξίσωση με σταθερά και τάση συμπίπτουν και έχουν ως εξής: στα επίπεδα   

-3,4561  και στις πρώτες διαφορές -3,4566. 

Από τον ΠΙΝΑΚΑ 2 μπορούμε να ελέγξουμε ποιες χρονολογικές 

σειρές είναι στάσιμες. Αν η τιμή του πίνακα είναι μεγαλύτερη από την 

κριτική τιμή τότε απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση που σημαίνει ότι η 

σειρά είναι στάσιμη. Αντίθετα, αν η τιμή που βρήκαμε είναι μικρότερη από 

την κριτική τιμή τότε δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, 

δηλαδή η εξίσωση  έχει μοναδιαία ρίζα και άρα δεν είναι στάσιμη15. 

Στον έλεγχο ADF16 παρατηρώντας τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης και της αγοράς όψεως του NIKKEI, του FTSE-100 και του 

DJIA στα επίπεδα διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη 

μηδενική υπόθεση. Από την άλλη μεριά, οι  πρώτες διαφορές των futures 

price και των spot price συνεπάγονται στασιμότητα σε κάθε περίπτωση, 

γιατί υπάρχει η ένδειξη ότι οι τιμές ft και st προέρχονται από στοχαστικά 

στοιχεία συνολοκληρωμένα Ι[1]. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τα σημεία 

βάσης  συμπεραίνουμε  ότι έχουμε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης τόσο  

σε επίπεδα όσο και στις πρώτες διαφορές και για τους τρεις δείκτες που 

συνεπάγεται στασιμότητα. Με άλλα λόγια το τεστ του επαυξημένου Dickey- 

Fuller μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι σειρές ft και st δεν είναι στάσιμες 

στα επίπεδα, ενώ τα basis points bt χαρακτηρίζονται από στασιμότητα και 

είναι της μορφής Ι[0].  

 

                                                 
15 Να σημειώσουμε ότι όταν γίνεται η σύγκριση μεταξύ θεωρητικών και υπολογισμένων τιμών 
παίρνουμε τις απόλυτες τιμές. 
16 Augmented Dickey-Fuller 
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Τα παραπάνω συμπεράσματα τόσο για τα βασικά στοιχεία των 

χρονολογικών αυτών σειρών όσο και για τον έλεγχο στασιμότητας 

απεικονίζονται γραφικά στο παράρτημα στα διαγράμματα 2,3 και 4 για τους 

δείκτες NIKKEI, FTSE-100 και DJIA, αντίστοιχα.  

 Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 παρουσιάζεται ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης  με 

τη μέθοδο Johansen. Στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται τόσο το 

eigenvalue test όσο και το trace test. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα των δύο αυτών ελέγχων συνήθως 

διαφοροποιούνται. Για αυτό το λόγο παραθέτουμε και τους δύο, αλλά 

δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο trace test. Εφαρμόζοντας τον 

παραπάνω έλεγχο έχουμε υποθέσει ότι υπάρχει γραμμική τάση στα 

δεδομένα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ JOHANSEN 

 

H0 H1 λ 5% Κριτική τιμή 

NIKKEI 

 Τεστ βασισμένο στη μέγιστη Eigenvalue της στοχαστικής μήτρας 

r=0  r=1  0.337785 25.32 

r≤ 1 r=2  0.038675 12.25 

 Τεστ βασισμένο στη trace της στοχαστικής μήτρας 

r=0  r≥ 1  43.80598  25.32 

r≤ 1 r=2  3.825987  12.25 

    

H0 H1 λ 5% Κριτική τιμή 

FTSE-100 

Τεστ βασισμένο στη μέγιστη Eigenvalue της στοχαστικής μήτρας 

r=0  r=1  0.228073 25.32 

r≤ 1 r=2  0.075650 12.25 

 Τεστ βασισμένο στη trace της στοχαστικής μήτρας 

r=0  r≥ 1  32.74039  25.32 

r≤ 1 r=2  7.630429  12.25 
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H0 H1 λ 5% Κριτική τιμή 

DJIA 

 Τεστ βασισμένο στη μέγιστη Eigenvalue 

r=0  r=1  0.234151 25.32 

r≤ 1 r=2  0.055641 12.25 

 Τεστ βασισμένο στη trace της στοχαστικής μήτρας 

r=0  r≥ 1  31.42977  25.32 

r≤ 1 r=2  5.553098  12.25 

 

Σημείωση: 1) Η0 και H1 είναι η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση, αντίστοιχα. 

                2) Το r συμβολίζει το βαθμό συνολοκλήρωσης. 

                3)  Οι κριτικές τιμές με επίπεδο σημαντικότητας 5% προκύπτουν από τους   

                      πίνακες των Osterwald - Lenum (1992).  

 

Από τα αποτελέσματα του ΠΙΝΑΚΑ 3 διαπιστώνουμε ότι η συμπεριφορά και 

των τριών δεικτών (NIKKEI, FTSE-100, DJIA)  έχει κοινά χαρακτηριστικά. 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι όταν η H0:r=0 και στις τρεις 

περιπτώσεις η τιμή που βρίσκουμε είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή 

που σημαίνει ότι απορρίπτουμε την H0. Στη συνέχεια ελέγχουμε την 

υπόθεση H0:r≤ 1. Κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ της υπολογισμένης τιμής 

και της κριτικής καταλήγουμε στην αποδοχή της H0, αφού η τιμή που 

υπολογίσαμε είναι μικρότερη από τη θεωρητική τιμή.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι οι χρονολογικές 

σειρές είναι ολοκληρωμένες με βαθμό ολοκλήρωσης 1. Συνεπώς υφίσταται 

μία μακροχρόνια σχέση μεταξύ της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης (ft) και της αγοράς όψεως (st) για τους δείκτες NIKKEI,   

FTSE-100, DJIA. 

 Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η σχέση που μπορεί να έχουν οι 

αγορές των futures των τριών δεικτών (NIKKEI, FTSE-100, DJIA) μεταξύ 

τους, καθώς και οι αγορές όψεως αντίστοιχα. Στον ΠΙΝΑΚΑ 4 εμφανίζονται 

τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ JOHANSEN 

 

H0 H1 λ 5% Κριτική τιμή 

ΑΓΟΡΑ FUTURES 

 Τεστ βασισμένο στη μέγιστη Eigenvalue της στοχαστικής μήτρας 

r=0  r=1  0.234014  29.68 

r≤ 1 r=2  0.032128  15.41 

r≤ 2 r=3  0.002687   3.76 

 Τεστ βασισμένο στη trace της στοχαστικής μήτρας 

r=0  r≥ 1  29.28796  29.68 

r≤ 1 r=2  3.428626  15.41 

r≤ 2 r=3  0.261008   3.76 

    

H0 H1 λ 5% Κριτική τιμή 

ΑΓΟΡΑ ΟΨΕΩΣ 

Τεστ βασισμένο στη μέγιστη Eigenvalue της στοχαστικής μήτρας 

r=0  r=1  0.183095  29.68 

r≤ 1 r=2  0.040440  15.41 

r≤ 2 r=3  0.001935   3.76 

 Τεστ βασισμένο στη trace της στοχαστικής μήτρας 

r=0  r≥ 1  23.80861  29.68 

r≤ 1 r=2  4.192090  15.41 

r≤ 2 r=3  0.187905   3.76 

 

 Από τα αποτελέσματα του ΠΙΝΑΚΑ 4 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σχέση 

συνολοκλήρωσης τόσο μεταξύ του NIKKEI, FTSE-100, DJIA στην αγορά 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης όσο και στους αντίστοιχους δείκτες  

της αγοράς όψεως. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν μια σταθερή σχέση 

μακροχρόνια. 
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4.2 Αποτελέσματα 

 Οι χρονολογικές σειρές των δεικτών NIKKEI, FTSE-100, DJIA, όσον 

αφορά τα επίπεδα που ενδιαφέρουν την οικονομική ανάλυση, δεν είναι 

στάσιμες τόσο στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όσο και 

στην αγορά όψεως, όπως διαπιστώσαμε με τον έλεγχο του επαυξημένου 

Dickey-Fuller. Συνεπώς τα shocks που παρατηρούνται έχουν σημαντικά 

επίδραση πάνω στις αγορές αυτές. Η μη-στασιμότητα που χαρακτηρίζει τις 

χρονολογικές αυτές σειρές μπορεί να οφείλεται σε διάφορες ξαφνικές 

αλλαγές, καθώς και σε πληροφορίες που εισάγονται στην αγορά. Οι αγορές 

όψεως που εξετάζουμε έχουν τη δύναμη να αφομοιώνουν τις νέες εξελίξεις 

σε σύντομο χρονικό διάστημα και γι’ αυτό το λόγο δεν παρατηρούνται 

σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές τους σε σχέση με τις αγορές των 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Στις αγορές αυτές παίζει σπουδαίο 

ρόλο το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εταιριών και γι’ αυτό το λόγο 

προτιμάται η χρήση των futures  σε σχέση με τα προθεσμιακά συμβόλαια 

(forward contracts). 

 Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η σχέση της αγοράς όψεως και της 

αγοράς των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης την περίοδο που 

μελετάμε για κάθε ένα δείκτη. Με τη μέθοδο του Johansen καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι και για τους τρεις δείκτες (NIKKEI, FTSE-100, DJIA) 

υφίσταται μία σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας. Με άλλα λόγια οι τιμές των 

futures συμβαδίζουν μακροχρόνια με τις τιμές στην αγορά όψεως και η 

διαφορά μεταξύ τους είναι σταθερή, αφού οι χρονολογικές αυτές σειρές 

είναι συνολοκληρωμένες. Αντίθετα, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ των 

τριών αυτών δεικτών στην αγορά όψεως και στην αγορά  των futures 

αντίστοιχα, δεν εντοπίστηκε κάποια σχέση συνολοκλήρωσης. Συνεπώς οι 

αγορές αυτές δεν παρουσιάζουν κάποια μακροχρόνια σχέση.  

 Από τις παραπάνω παρατηρήσεις διαπιστώνουμε ότι οι αγορές των 

δεικτών NIKKEI, FTSE-100 και DJIA λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Και 

οι τρεις αυτοί δείκτες ανήκουν σε αναπτυγμένες χώρες, γεγονός που 

υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα και τη δυναμική των αγορών αυτών. 

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά όψεως ενσωματώνεται ταχύτατα στα νέα 

δεδομένα και η μικρή διαφορά στις τιμές των δύο αγορών που 

παρατηρείται οφείλεται στην ύπαρξη του συναλλακτικού κόστους. Αν 
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εξετάσουμε τους τρεις δείκτες χωριστά και συγκρίνουμε τις τιμές στην 

αγορά όψεως και στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, οι 

αποκλίσεις μεταξύ τους δεν απέχουν τόσο πολύ, ώστε να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι σε μία από τις τρεις  χώρες η επίδραση του hedging μέσω 

των futures υπερτερεί έναντι των άλλων. 

 Η παραπάνω διαπίστωση θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί αν 

ανάμεσα στους εξεταζόμενους δείκτες συμπεριλαμβανόταν και αγορά μίας 

αναπτυσσόμενης χώρας. Στις αγορές αυτές παρατηρείται υψηλή 

διακύμανση και μεγάλη αστάθεια, ενώ παράλληλα ο έλεγχος για τη 

λειτουργία της αγοράς είναι περιορισμένος. Αν εξετάζαμε το δείκτη μιας 

τέτοιας αγοράς θα εντοπίζαμε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές της 

αγοράς όψεως. Οι νέες εξελίξεις δεν αποτυπώνονται άμεσα στις τιμές της 

αγοράς όψεως, ενώ  πολλές φορές οι τιμές δεν ακολουθούν τις δυνάμεις 

της αγοράς και ζήτησης, αλλά καθοδηγούνται λόγω ελλιπούς ελέγχου. Στις 

αγορές αυτές σημαντική επίδραση θα είχε η εμφάνιση των futures. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η αγορά των συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σταθεροποιητικές δυνάμεις 

στην αγορά. Με τα futures επισυνάπτεται συμφωνία για την αγορά ή 

πώληση μετοχών σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία και 

προκαθορισμένη τιμή. Η διαπραγμάτευση των  futures γίνεται σε 

οργανωμένα χρηματιστήρια και οι όροι τους είναι τυποποιημένοι. Τα 

συμβόλαια αυτά χρησιμοποιούνται για κάλυψη έναντι του επενδυτικού 

κινδύνου και για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών. Όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα futures συμβάλλουν στην εξάλειψη των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως είναι ο 

κίνδυνος από τη μεγάλη διακύμανση και η δυσκολία πρόβλεψης των τιμών. 

Με τη χρήση των futures  εξαλείφεται η αβεβαιότητα που διακατέχει τους 

επενδυτές των χωρών αυτών. Συνεπώς η εισαγωγή  των συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης στις αναπτυσσόμενες αγορές προσδίδει ένα 

σταθεροποιητικό χαρακτήρα και συμβάλλει στην προστασία των επενδυτών 

εξαιτίας της αστάθειας που επικρατεί.   
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε την αγορά συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης πάνω σε δείκτες μετοχών σε σχέση με την 

αντίστοιχη  αγορά όψεως. Συγκεκριμένα μελετήσαμε τα stock index futures 

των δεικτών NIKKEI, FTSE-100 και DJIA για την περίοδο από 4 Ιανουαρίου 

1989 έως 28 Νοεμβρίου 1990 όσον αφορά εβδομαδιαία δεδομένα.  

Αρχικά αναλύσαμε τον τρόπο τιμολόγησης των συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτες μετοχών. Η τιμολόγηση των stock 

index futures στηρίζεται στο μοντέλο του κόστους διατηρήσεως (cost of 

carry model) και εκφράζεται με τη σχέση: Futures price = Spot price 

+Carry costs – Carry return. Όσον αφορά την τιμολόγηση είναι 

απαραίτητο να λάβουμε υπόψη το συναλλακτικό κόστος, το οποίο 

δημιουργεί κάποιες ακραίες τιμές μέσα στα όρια των οποίων κινούνται οι 

τιμές των stock index futures χωρίς όμως να επιτρέπονται ευκαιρίες 

κέρδους. Στη συνέχεια τονίσαμε το ρόλο των  συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης στην αντιστάθμιση του κινδύνου (hedging theory). 

Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήσαμε τον επαυξημένο 

Dickey-Fuller για τον έλεγχο της στασιμότητας των χρονολογικών σειρών 

και τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης δίνοντας έμφαση στο trace test για να 

εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ της αγοράς όψεως και της αγοράς 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. 

Ύστερα από την εφαρμογή των παραπάνω ελέγχων διαπιστώσαμε 

ότι οι χρονολογικές σειρές σε επίπεδα των δεικτών NIKKEI, FTSE-100 και 

DJIA τόσο στην αγορά όψεως όσο και στην προθεσμιακή αγορά δεν είναι 

στάσιμες, γεγονός που σημαίνει ότι οι ξαφνικές αλλαγές (shocks) που 

λαμβάνουν χώρα έχουν σημαντική επίδραση στις αγορές αυτές. Αναφορικά 

με τη σχέση συνολοκλήρωσης καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

πρώτον, υφίσταται σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ της αγοράς 

όψεως και της αγοράς των stock index futures και για τους τρεις δείκτες  

ξεχωριστά και δεύτερον, δεν υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ των 
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δεικτών NIKKEI, FTSE-100 και DJIA ούτε  στην αγορά όψεως, αλλά και 

ούτε στην προθεσμιακή αγορά. 

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις συνάδουν με τα συμπεράσματα 

προηγούμενων ερευνών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος 

των stock index futures στις αναπτυσσόμενες αγορές. Οι όροι που διέπουν 

τα προθεσμιακά συμβόλαια έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 

σταθεροποιητικές δυνάμεις στις αγορές αυτές που διέπονται από μεγάλη 

διακύμανση και δυσκολία στην πρόβλεψη των τιμών.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ  

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ FUTURES ΚΑΙ ΟΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ NIKKEI 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ  

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ FUTURES ΚΑΙ ΟΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ FTSE-100 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ 

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ FUTURES ΚΑΙ ΟΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ DJIA 
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