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Τόμος Α 

 

Επεκτατική νομισματική πολιτική  

προκύπτει από: 

✓ Μείωση του υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων rr 

✓ Αγορά ομολόγων από Κεντρική Τράπεζα 

✓ Μείωση προεξοφλητικού επιτοκίου 

Περιοριστική νομισματική πολιτική  

προκύπτει από: 

✓ Αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού ρευστών διαθεσίμων rr 

✓ Πώληση ομολόγων από Κεντρική Τράπεζα 

✓ Αύξηση προεξοφλητικού επιτοκίου 

Επεκτατική Νομισματική Πολιτική & Αγορά Συναλλάγματος 

Εγχώρια Επεκτατική νομισματική πολιτική → αύξηση εγχώριας προσφοράς χρήματος 

(μετατόπισης της προσφοράς χρήματος στα δεξιά) → μείωση εγχώριου επιτοκίου 

δηλαδή των εγχώριων αποδόσεων → εκροή κεφαλαίων προς χώρες με υψηλότερες 

αποδόσεις → μείωση ζήτησης εγχώριου1 νομίσματος και αύξηση ζήτησης ξένου 

νομίσματος → υποτίμηση εγχώριου και ανατίμηση ξένου νομίσματος 

  

 
1 Εγχώριο νόμισμα είναι εκείνο που βρίσκεται στον αριθμητή της ισοτιμίας 

Πχ αν έχω €/₤ το € είναι το εγχώριο νόμισμα και η ₤ το ξένο 

http://www.eclass4u.gr/
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Περιοριστική Νομισματική Πολιτική & Αγορά Συναλλάγματος 

Εγχώρια Περιοριστική νομισματική πολιτική → μείωση προσφοράς χρήματος 

(μετατόπισης της προσφοράς χρήματος στα αριστερά) → αύξηση εγχώριου επιτοκίου 

δηλαδή των εγχώριων αποδόσεων → εισροή κεφαλαίων και μείωση εκροών προς 

χώρες με χαμηλότερες πλέον αποδόσεις → αύξηση ζήτησης εγχώριου νομίσματος και 

μείωση ζήτησης ξένου νομίσματος → ανατίμηση εγχώριου και υποτίμηση ξένου 

νομίσματος 

 

Συνθήκη Ισοδυναμίας Επιτοκίων - Καλυμμένο Αρμπιτράζ 

Επιτοκίων (ΚΑΕ)  

 

  𝟏 + 𝑹 =
𝟏

𝒆𝒕
(𝟏 + 𝑹∗)𝐅 

R: 𝜀𝛾𝜒ώ𝜌𝜄𝜊 𝜀𝜋𝜄𝜏ό𝜅𝜄𝜊 

R*: 𝜉𝜀𝜈𝜊 𝜀𝜋𝜄𝜏ό𝜅𝜄𝜊 

F= αναμενόμενη 𝜄𝜎𝜊𝜏𝜄𝜇𝜄𝛼 𝜎𝜀 Ό𝜌𝜊𝜐𝜍 𝜀𝛾𝜒ώ𝜌𝜄𝜊 /𝜉𝜀𝜈𝜊 

E (ή 𝑆) =τρέχουσα ισοτιμία ή ισοτιμία όψεως 𝜎𝜀 Ό𝜌𝜊𝜐𝜍 𝜀𝛾𝜒ώ𝜌𝜄𝜊 /𝜉𝜀𝜈𝜊 

𝟏 + 𝑹: Εγχώρια απόδοση χρημάτων εγχώριου επενδυτή 

𝟏

𝑬𝒕
(𝟏 + 𝑹∗)𝐅𝒕+𝟏: Ξένης χώρας απόδοση χρημάτων του εγχώριου επενδυτή 

 

 

http://www.eclass4u.gr/
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Η ΚΑΕ μπορεί να γραφτεί προσεγγιστικά (αν θέλω να υπολογίσω προθεσμιακή 

υποτίμηση ή ανατίμηση): 

  𝑹 − 𝑹∗ =
𝑭−𝒆𝒕

𝒆𝒕
 

Ακάλυπτο Αρμπιτράζ Επιτοκίων (ΑΑΕ) 
 

Ίδιο με ΚΑΕ με τη μόνη διαφορά αντί για προθεσμιακή ισοτιμία F έχουμε αναμενόμενη 

ισοτιμία Ee 

𝟏 + 𝑹 =
𝟏

𝒆𝒕

(𝟏 + 𝑹∗)𝑬𝒆𝒕+𝟏 

ή προσεγγιστικά (αν θέλω να υπολογίσω αναμενόμενη υποτίμηση ή ανατίμηση): 

𝑹 − 𝑹∗ =
𝑬𝒆𝒕+𝟏 − 𝒆𝒕

𝒆𝒕
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Τόμος Β 

Χρονική αξία χρήματος 

 

Μελλοντική αξία (Future Value) 

 

Η μελλοντική αξία FV μιας παρούσας αξίας PV που επενδύεται με επιτόκιο r για n 

τοκοφόρες περιόδους (συχνά ταυτίζονται με έτη): 

𝛭𝛢 = 𝛱𝛢 (1 + 𝑟)𝑛                                        

Παρούσα Αξία (Present Value)    

 

Παρούσα αξία (ΠΑ, PV - Present Value) είναι η τρέχουσα αξία ενός ποσού που θα 

εισπραχθεί στο μέλλον.  

Η παρούσα αξία ενός μελλοντικού ποσού ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το μέγιστο 

ποσό που ένας επενδυτής είναι διατεθειμένος να καταβάλει την παρούσα χρονική 

στιγμή για την απόκτηση του δικαιώματος, στο μελλοντικό αυτό ποσό. Η παρούσα 

αξία υπολογίζεται ως: 

 

 𝛱𝛢 =
𝛭𝛢 

(1+𝑟)𝑛 

Μελλοντική Αξία σταθερών  χρηματικών ποσών - ΜΑ Ράντας 

Η μελλοντική αξία FV μιας σειράς ποσών είναι το άθροισμα όλων των σταθερών  

χρηματικών ποσών  και ο ανατοκιζόμενος τόκος των ποσών αυτών που έχει 

συσσωρευτεί  στο τέλος της σειράς (ράντας) δίνεται από τον τύπο: 

  𝛭𝛢 = 𝛢 ∗ [
(1+𝑟)𝑛−1

𝑟
]                             

   Στις ομολογίες το Α έχει το ρόλο του τοκομεριδίου και συμβολίζεται με C             

http://www.eclass4u.gr/
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Παρούσα Αξία σταθερών χρηματικών ποσών – ΠΑ Ράντας 

Παρούσα αξία PV μιας σειράς ίσων ποσών  είναι το άθροισμα των παρουσών αξίων  

όλων των πόσων  της σειράς 

 𝛱𝛢 = 𝛢 ∗ [
1− 

1

(1+𝑟)𝑛

𝑟
] 

Ομόλογο και Ράντα 

 

Όπως θα δούμε και παρακάτω, η τιμή της ομολογίας δίνεται από: 

𝑷𝟎 =
𝑪

(𝟏 + 𝒓)𝟏
+

𝑪

(𝟏 + 𝒓)𝟐
+ ⋯ +

𝑪

(𝟏 + 𝒓)𝒏
+

𝑭𝑽

(𝟏 + 𝒓)𝒏
 

 

Ράντα 

Το επαναλαμβανόμενο ποσά είναι το C, οπότε η τιμή της ομολογίας με τη βοήθεια του 

τύπου της ράντας μπορεί να γραφτεί: 

𝑷𝟎 = 𝐶 ∗ [
1 −

1
(1 + 𝑟)𝑛

𝑟
] +

𝑭𝑽

(𝟏 + 𝒓)𝒏
 

Σημείωση: το r μπορεί να το δείτε και ως k ή YTM 

 

Παρούσα Αξία Διηνεκούς Ράντας 

Είναι μια σειρά ίδιων πληρωμών Α που γίνονται στο διηνεκές (επ’ άπειρον).  

Η παρούσα αξία μιας διηνεκούς ράντας είναι: 

𝛱𝛢 =
𝛢

𝑟
  

Παρούσα Αξία Διηνεκούς Ράντας & διηνεκές ομόλογο 

 

http://www.eclass4u.gr/
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Εφαρμογή του παραπάνω τύπου αποτελεί όπως θα δούμε στη συνέχεια τη τιμή 

διηνεκούς ομολογίας 

 

𝑃 =
𝐶

𝑘
 

Όπου: 

C= το ετήσιο τοκομερίδιο 

k ή r= το προεξοφλητικό επιτόκιο 

 

Μετοχές 

Θεωρητικά δίκαιη ή εύλογη (rational) ή εσωτερική τιμή ή Οικονομική Αξία ή τιμή 

μετοχής 

 

Η Τιμή P μιας μετοχής προσδιορίζεται ως το άθροισμα των ̟προεξοφληµένων 

Ταμειακών Ροών της μετοχής, οι οποίες αφορούν στο Μέρισμα ανά μετοχή που 

λαμβάνει ο μέτοχος. Για πχ n= 4 περιόδους έχουμε: 

𝑃𝑂 =
𝑑1

(1 + 𝜅𝜇)1
+

𝑑2

(1 + 𝜅𝜇)2
+

𝑑3

(1 + 𝜅𝜇)3
+

𝑑4

(1 + 𝜅𝜇)4
 

 

Όπου:  

P0 = Θεωρητικά δίκαιη ή εύλογη (rational) ή εσωτερική τιμή ή Οικονομική Αξία ή τιμή 

μετοχής 

dn = Το μέρισμά ανά μετοχή που καταβάλει η εταιρεία στους μετόχους.  

κµ = Η απόδοση που απαιτούν οι μέτοχοι, η οποία είναι συνάρτηση του κινδύνου της  

μετοχής.  

 

http://www.eclass4u.gr/
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Gordon: Θεωρητικά δίκαιη ή εύλογη (rational) ή εσωτερική τιμή ή Οικονομική Αξία ή 

τιμή μετοχής με χρήση Gordon 

 

Αν μετά το 4ο έτος το μέρισμα d μεταβάλλεται με ρυθμό g για πάντα, τότε κάνουμε 

χρήση του τύπου του Gordon και η δίκαιη ή εύλογη (rational) ή εσωτερική τιμή ή 

Οικονομική Αξία της μετοχής είναι: 

𝑃𝑂 =
𝑑1

(1 + 𝜅𝜇)1
+

𝑑2

(1 + 𝜅𝜇)2
+

𝑑3

(1 + 𝜅𝜇)3
+

𝑑4

(1 + 𝜅𝜇)4
+

𝑑5

𝜅𝜇 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝜅𝜇)4
 

 

𝐺𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛: 𝑃0 =
𝑑1

𝜅𝜇 − 𝑔
=

𝑑𝑜(1 + 𝑔)

𝜅𝜇 − 𝑔
 

 

Ρυθμός μεγέθυνσης κερδών και μερισμάτων g: υπολογισμός 

 

Ενδέχεται να μας ζητηθεί να βρούμε το g από τους παραπάνω τύπους, τότε κάνω 

χρήση: 

𝑔 = 𝑏 ∗ 𝑅𝑂𝐸 

 

ROE = αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) 

ROE= Κέρδη / Ιδία Κεφάλαια 

b= ποσοστό των παρακρατούμενων κερδών 

Άρα, ποσοστό διανεμηθέντων κερδών δηλαδή μερισμάτων d: 

d= 1 – b 

 

 

Gprdpn 

ΣΠΑ: φέρνει στο σήμερα 

την τιμή που δίνει ο Gordon 

στην περίοδο 4 

http://www.eclass4u.gr/
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Τόμος Γ 

Προσδοκώμενη απόδοση μεμονωμένου χρεογράφου 

 

Η προσδοκώμενη απόδοση για το χρεόγραφο x με 2 πχ δυνητικές αποδόσεις, δίνεται 

από το τύπο: 

𝐸(𝑟𝑥) = ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑟𝑥𝑖 = 𝑃1 ∗ 𝑟𝑥1 + 𝑃2 ∗ 𝑟𝑥2 

2

𝑖=1

 

Κίνδυνος (τυπική απόκλιση) μεμονωμένου χρεογράφου 

 

Ο αναμενόμενος κίνδυνος δηλαδή η τυπική απόκλιση για το χρεόγραφο x με 2 πχ 

δυνητικές αποδόσεις δίνεται από: 

𝜎𝑥 = √𝜎𝑥
2  

Όμως: 

𝜎𝑥
2 = ∑ 𝑃𝑖(𝑟𝑥𝑖 − 𝐸(𝑟𝑥))22

𝑖=1 = 𝑃1(𝑟𝑥1 − 𝐸(𝑟𝑥))2 + 𝑃2(𝑟𝑥2 − 𝐸(𝑟𝑥))2  

Συντελεστής μεταβλητότητας CV (Coefficient of Variation) 

 

Από τη στιγμή που έχουμε δυο αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις, θα επιλέξουμε 

εκείνη με το μικρότερο κίνδυνο ανά μονάδα απόδοσης. Με άλλα λόγια θα συγκρίνουμε 

τους συντελεστές μεταβλητότητας CV (Coefficient of Variation) και θα επιλέξουμε 

εκείνη την επένδυση με το μικρότερο συντελεστή: 

𝐶𝑉𝑥 =
𝜎𝑥

𝐸(𝑟𝑥)
 

http://www.eclass4u.gr/
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Προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου 

 

Η προσδοκώμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου E(Rp) που αποτελείται από δύο 

χρεόγραφα το x και το y είναι: 

 

𝐸(𝑟𝑝) = 𝑤𝑥 ∗ 𝐸(𝑟𝑥) + 𝑤𝑦 ∗ 𝐸(𝑟𝑦) 

Kίνδυνος ή η τυπική απόκλιση σρ του χαρτοφυλακίου 

 

Ο κίνδυνος ή η τυπική απόκλιση σρ του χαρτοφυλακίου είναι η τετραγωνική ρίζα της 

διακύμανσης σρ
2 του χαρτοφυλακίου: 

𝜎𝜌
2 = 𝑤𝑥

2 ∗ 𝜎𝑥
2 + 𝑤𝑦

2 ∗ 𝜎𝑦
2 + 2 ∗ 𝑤𝑥 ∗ 𝑤𝑦 ∗ 𝐶0𝑉(𝑟𝑥, 𝑟𝑦)  

Η συνδιακύμανση 𝐶0𝑉(𝑟𝑥, 𝑟𝑦) ή 𝜎𝑥𝑦 είναι ένα απόλυτο μέτρο του βαθμού με τον οποίο 

οι δύο αποδόσεις κινούνται μαζί σε σχέση με τις αναμενόμενες τιμές τους διαχρονικά. 

Η συνδιακύμανση των δύο αξιογράφων δίνεται από τον τύπο: 

𝜎𝑥𝑦 ή 𝐶0𝑉(𝑟𝑥, 𝑟𝑦) = ∑ 𝑃𝑖(𝑟𝑥𝑖 − 𝐸(𝑟𝑥)) ∗ (𝑟𝑦𝑖 − 𝐸(𝑟𝑦))

4

𝜄=1

 

 

Σημείωση: 

 

Αντί της συνδιακύμανσης σxy, θα μπορούσε να μας δίνει τον συντελεστή συσχέτισης 

ρ: 

 

𝜌 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 ∗ 𝜎𝑦
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Οπότε θα έχουμε: 

Ο κίνδυνος ή η τυπική απόκλιση σρ του χαρτοφυλακίου είναι η τετραγωνική ρίζα της 

διακύμανσης σρ
2 του χαρτοφυλακίου: 

 

𝜎𝜌
2 = 𝑤𝑥

2 ∗ 𝜎𝑥
2 + 𝑤𝑦

2 ∗ 𝜎𝑦
2 + 2 ∗ 𝑤𝑥 ∗ 𝑤𝑦 ∗ 𝜌 ∗ 𝜎𝑥 ∗ 𝜎𝑦 

Συντελεστής συσχέτισης ρ 

 

Τύπος συντελεστή συσχέτισης  𝜌𝑥,𝑦 =
𝜎𝑥,𝑦

𝜎𝑥∗𝜎𝑦
  

Χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη συσχέτιση δηλαδή το βαθμό στον οποίο οι 

αποδόσεις των επενδύσεων κινούνται μαζί.  

1. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός δηλ. 𝝆𝟏,𝟐 > 𝟎 τότε όταν αυξάνεται η  

απόδοση του ενός επενδυτικού στοιχείου θα αυξάνεται και η απόδοση του άλλου 

και αντίστροφα.  

2. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι ίσος µε τη μονάδα δηλ. 𝝆𝟏,𝟐 = 𝟏  τότε όσο  

αυξάνεται η απόδοση του ενός επενδυτικού στοιχείου θα αυξάνεται και η απόδοση 

του άλλου και αντίστροφα (πλήρης θετική συσχέτιση).  

3. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός δηλ. 𝝆𝟏,𝟐 < 𝟎 τότε όταν αυξάνεται 

η απόδοση του ενός επενδυτικού στοιχείου θα μειώνεται και η απόδοση του άλλου 

και αντίστροφα. 

4. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι  𝜌1,2 = −1  τότε όσο αυξάνεται η απόδοση 

του ενός επενδυτικού στοιχείου τόσο θα μειώνεται  και η απόδοση του άλλου και 

αντίστροφα (πλήρης αρνητική συσχέτιση) και επιτυγχάνουμε πλήρη διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου μηδενίζοντας τον ΜΗ συστηματικό κίνδυνο . 
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 5. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι μηδενικός δηλ. 𝜌1,2 = 0 τότε δεν υπάρχει 

καμία συσχέτιση των αποδόσεων μεταξύ των επενδύσεων που απαρτίζουν το 

χαρτοφυλάκιο 

οι τιμές που μπορεί να λάβει ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνονται μεταξύ: 

   -1  p  +1.  

Όσο πιο μικροί είναι οι συντελεστές τόσο πιο βέβαιη (σταθερή) είναι η απόδοση του 

χαρτοφυλακίου. 

Οφέλη διαφοροποίησης 

Αν ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ δυο αξιογράφων 1 και 2 είναι αρνητικός ρ1,2 < 0, 

τότε λέμε ότι υπάρχουν οφέλη διαφοροποίησης  

Υποδείγματα 
 

Χρήσιμες ορολογίες: αποτελεσματικό & άριστο χαρτοφυλάκιο 
 

Λέμε ότι το χαρτοφυλάκιο Γ είναι αποτελεσματικό (efficient) διότι επιτυγχάνει τη 

μεγαλύτερη δυνατή αναμενόμενη απόδοση για το συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου. 

Ανάλογα με τη χρησιμότητα κάθε επενδυτή θα υπάρχει ένα αποτελεσματικό 

χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη χρησιμότητα για τον συγκεκριμένο 

επενδυτή.  

Το χαρτοφυλάκιο αυτό ονομάζεται άριστο και είναι εκείνο το αποτελεσματικό 

χαρτοφυλάκιο που έχει τη μεγαλύτερη χρησιμότητα για ένα συγκεκριμένο 

ορθολογικό επενδυτή.  
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Γραμμή Κεφαλαιαγοράς: αναμενόμενη απόδοση 
 

Η Γραμμή Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line – CML) δείχνει τους όρους 

ανταλλαγής (trade off) προσδοκώμενης απόδοσης και συνολικού κινδύνου σ για 

αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια, οι οποίοι προσφέρονται όταν η αγορά βρίσκεται σε 

κατάσταση ισορροπίας. 

Το σημείο που ορίζει το χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου και το σημείο που ορίζει το 

άριστο χαρτοφυλάκιο A*, ορίζουν μια ευθεία που λέγεται γραμμή κεφαλαιαγοράς και 

προσδιορίζεται από την εξίσωση: 

𝐸(𝑅𝑝) = 𝑅𝑓 +
(𝐸(𝑅𝐴∗) − 𝑅𝑓)

𝜎𝐴∗
∗ 𝜎𝑝 

όπου E(Rp) = η αναμενόμενη απόδοση ενός αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου ρ, 

Rf = η απόδοση του στοιχείου χωρίς κίνδυνο,  

E(RΑ
*) = η αναμενόμενη απόδοση του επικίνδυνου άριστου χαρτοφυλακίου Α*,  

σΑ
* = η τυπική απόκλιση του άριστου χαρτοφυλακίου Α*,   

σρ = η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου ρ. 

Το επικίνδυνο αξιόγραφο που θα του δώσει τη γραμμή με τη μεγαλύτερη κλίση και 

επομένως έχει την υψηλότερη απόδοση ανά μονάδα κινδύνου είναι το χαρτοφυλάκιο 

της αγοράς m. Η γραμμή κεφαλαιαγοράς γίνεται: 

𝐸(𝑅𝑝) = 𝑅𝑓 +
(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)

𝜎𝑚
∗ 𝜎𝑝 

Κλίση γραμμής κεφαλαιαγοράς 

 

➢ Η Κλίση της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς αναφέρεται ως η τιμή του 

κινδύνου επειδή δείχνει τον επιπλέον κίνδυνο που πρέπει να αναλάβουμε για 

να επιτύχουμε μια επιπλέον μονάδα απόδοσης  

➢ Ο αριθμητής είναι η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς πέραν της απόδοσης που έχει το στοιχείο χωρίς κίνδυνο. Είναι μία 
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αποζημίωση που παίρνει ο κάτοχος του χαρτοφυλακίου της αγοράς για την 

ανάληψη κινδύνου και λέγεται ανταμοιβή του κινδύνου του χαρτοφυλακίου 

της αγοράς (market risk premium) 

➢ Ο παρονομαστής είναι ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

➢ Άρα, Η Κλίση της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς μετρά την ανταμοιβή ανά 

μονάδα κινδύνου του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)

𝜎𝑚
 

E(Rm) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς m,  

σm = η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου της αγοράς και  

 

Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών Στοιχείων CAPM: 

αναμενόμενη απόδοση 
 

  Πως η αγορά – επενδυτές αποτιμούν το χαρτοφυλάκιό μας ή τη μετοχή μας. 

Πρόκειται για «αγοραία» εκτίμηση και όχι θεωρητική ή εύλογη που 

αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις 

Η προσδοκώμενη απόδοση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών 

Περιουσιακών Στοιχείων CAPM είναι: 

𝐸(𝑅𝑝) = 𝑅𝑓 + (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)𝛽𝑃 

β: είναι ο συντελεστής που μετρά την ευαισθησία των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου 

σε σχέση με την απόδοση της αγοράς Rm. 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑖,𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2

 

𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑖,𝑟𝑚): συνδιακύμανση αποδόσεων του χρεογράφου i με τις αποδόσεις του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς m 

  Όμως: 
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  𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑖,𝑟𝑚) = 𝜌𝑖,𝑚 ∗ 𝜎𝑖 ∗ 𝜎𝑚  

  Άρα: 

  𝛽𝑖 =
𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑖,𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2 =

𝜌𝑖,𝑚∗𝜎𝑖∗𝜎𝑚

𝜎𝑚
2  

  𝛽𝑖 =
𝜎𝑖

𝜎𝑚
∗ 𝜌𝑖,𝑚 

 

Με άλλα λόγια, η προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου (πχ μετοχής αλλά και 

ολόκληρου χαρτοφυλακίου) με κίνδυνο ισούται με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 

Rf + ένα ασφάλιστρο κινδύνου: 

Σύμφωνα με το CAPM, Το Ασφάλιστρο κινδύνου καθορίζεται από τον συστηματικό 

κίνδυνο β του χρεογράφου i και από το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς 𝐸(𝑟𝑚) −

𝑅𝑓 

  Ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς = (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑅𝑓) 

 

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφων (Security Market Line – SML) 

 

Πρόκειται για τη γραφική αναπαράσταση του CAPM 
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➢ Δείχνει τους συνδυασμούς ανταλλαγής προσδοκώμενης απόδοσης και  

κινδύνου του κάθε αξιόγραφου χρησιμοποιώντας το συντελεστή βήτα. 

➢ Αν CAPM > δική μου εκτίμηση για την αναμενόμενη απόδοση, τότε 

υπερτιμημένο  το χαρτοφυλάκιό μου από αγορά και πουλάω 

➢ Αν CAPM < δική μου εκτίμηση για την αναμενόμενη απόδοση, τότε 

υποτιμημένο  το χαρτοφυλάκιό μου από αγορά και αγοράζω 

Επιθετικά και αμυντικά χρεόγραφα 
 

➢ β >1 : επιθετικές μετοχές. Αναμένεται ότι θα αποφέρουν υψηλές αποδόσεις 

όταν οι αγορά χαρακτηρίζεται από συνεχή άνοδο των τιμών. Σε περίοδο πτώσης 

τιμών, οι μετοχές με β >1 θα έχουν αποδόσεις σημαντικά μικρότερες από αυτές 

του χαρτοφυλακίου αγοράς:  

προσδοκώμενη απόδοση της μετοχής από CAPM Ε(rx) > προσδοκώμενη 

απόδοση αγοράς Ε(rm) 

➢ β < 1: αμυντικές μετοχές. Αποφέρουν μικρότερες αποδόσεις, σε σχέση με αυτές 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς, σε κατάσταση συνεχούς ανόδου του επιπέδου 

των τιμών, αλλά έχουν μικρότερες ζημίες σε καταστάσεις συνεχούς πτώσης των 

τιμών.  

προσδοκώμενη απόδοση της μετοχής από CAPM Ε(rx) < προσδοκώμενη 

απόδοση αγοράς Ε(rm) 

➢ β = 1. Ίδια συμπεριφορά με αυτή του χαρτοφυλακίου αγοράς.  

προσδοκώμενη απόδοση της μετοχής από CAPM Ε(rx) = προσδοκώμενη 

απόδοση αγοράς Ε(rm) 

είου (𝑖) του ενεργητικού (Α) και του παθητικού (L)  
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