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Projecte i estructura

Aquest estudi està desenvolupat en dues parts ben diferenciades i independents:
A la primera d’elles, la Part I, l’objectiu és determinar com influeix cada caracte-

rística d’un habitatge en la formació del seu preu d’oferta. Per fer-ho s’empra el model
de regressió lineal múltiple, especialment la regressió hedònica, conceptes que seran
definits prèviament.

A la Part II es pretén estudiar la rendibilitat d’aquests actius i la cabuda que
tindrien en una cartera de valors financers. Especialment, s’estudia el cas d’habitatges
d’Espanya i de Catalunya. Prèviament es detalla la teoria matemàtica emprada: la
teoria de Markowitz de gestió de carteres.

L’objectiu final d’aquest estudi és desenvolupar un anàlisi global de l’habitatge, on
per una part s’estudia la formació de preus i per altre la seva rendibilitat i la seva
potencial incorporació en una cartera de valors.

Project and structure

This research is divided into two distinct and independent parts:
In the first of these, Part I, the objective is to determine how each characteristic

of a house influences the formation of its price. To do so, the multiple linear regres-
sion model is used, especially the hedonic regression, concepts that will be defined
previously.

Part II aims to study the profitability of these assets and the introduction they
would have in a portfolio of financial assets. It especially studies the case of hou-
sing in Spain and Catalonia. Previously, the mathematical theory used is detailed:
Markowitz’s theory of portfolio management.

The final objective of this study is to develop a global study of housing, where on
the one hand the formation of the price is studied and on the other hand its profitability
and its potential incorporation to a portfolio.
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Capítol 1

Introducció

Durant els últims anys s’han elaborat molts estudis sobre la valoració del preu dels
immobles i la seva evolució degut a una sèrie de factors que han obligat els economistes
a conèixer el procés de determinació de preus, donada la seva importància i repercussió
a l’economia.

Des de mitjans dels anys 80 el preu de l’habitatge en propietat ha experimentat
un creixement espectacular, potenciada per una major renda disponible, crèdits més
accessibles i personalitzats, mancança de sòl lliure i una legislació favorable, entre
d’altres. Aquesta sèrie de factors ha provocat que es destini una part molt important
del pressupost familiar a l’adquisició o lloguer de l’habitatge.

Tot i que els orígens de l’estudi del mercat immobiliari a escala internacional es
situen als anys cinquanta, és a mitjans dels setanta quan es comença a analitzar el
preu de l’immoble de nuclis urbans aportant un marc metodològic complet i una anàlisi
sistemàtica de les forces que intervenen en la determinació del preu de mercat seguint
la tradició hedònica.

Aquest tipus d’anàlisi ha estat relativament freqüent fora d’Espanya però es conei-
xen escassos estudis similars al nostre país, on en qualsevol cas aquests es formulen des
d’una perspectiva macroeconòmica, explicant eminentment el comportament de l’agre-
gat corresponent a la inversió en construcció residencial o a les inversions en habitatge.
Constitueix un camí per recórrer el coneixement de l’evolució recent dels preus d’aquest
mercat, així com l’anàlisi de les seves components bàsiques i la determinació del procés
de generació de preus d’aquests bens en l’actualitat.



CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 4



Capítol 2

Marc teòric

La metodologia emprada en aquesta primera part de l’estudi ha estat la tècnica de
preus hedònics, metodologia hedònica o regressió hedònica, un tipus de model de re-
gressió lineal múltiple, mitjançant el qual es pretén estudiar la formació de preus dels
habitatges. Per fer-ho, es procedeix a detallar prèviament aquesta tècnica economètri-
ca.

2.1 Model de regressió lineal múltiple

Un model de regressió lineal múltiple (MRLM) es caracteritza per dos aspectes impor-
tants (veure del Barrio, Clar i Suriñach, [1] i Rojo, [2]):

1. És un model de regressió múltiple, el que suposa que el comportament d’una
variable determinada, denominada variable endògena (dependent o resposta), i
que d’ara en endavant serà representada amb la lletra Y , és causada, y per tant,
pot ésser explicada adequadament per un conjunt de k variables explicatives
(independents o exògenes), representades mitjançant la lletra X. És a dir:

Y = f(X1, X2, X3, ...Xk). (2.1.1)

Cal destacar que existeix una relació unidireccional de causalitat entre les varia-
bles explicatives i la endògena, i no al revés; és a dir, la variable Y és una funció
de les variables X1, X2, X3, ...Xk.

2. La segona característica del model, com el seu nom indica, és la de linealitat. Això
significa que la relació que hipotèticament existeix entre la variable endògena i les
k explicatives és de tipus lineal i per tant, podem expressar la variable dependent
com a combinació lineal de les variables explicatives, de la forma:

Y = �1X1 + �2X2 + �3X3 + ...+ �kXk, (2.1.2)

on �1, �2, �3, ...�k són els paràmetres que se suposaran constants pel conjunt de la
mostra analitzada. Aquests paràmetres permetran mesurar l’impacte que tenen
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les modificacions de les variables explicatives sobre la variable endògena. Aquesta
interpretació és immediata si es prenen derivades parcials de la variable endògena
respecte cadascuna de les variables explicatives.

@Y

@Xi
= �i, 8i = 1, 2, ...k. (2.1.3)

Tot i no ésser estricament necessari, normalment s’especifica el MRLM incloent en
les variable explicatives un terme independent. Per fer-ho, usualment es considera
que la variable X1 és una constant igual a la unitat. D’aquesta forma es pot
reexpressar el MRLM de la següent forma:

Y = �1 + �2X2 + �3X3 + ...+ �kXk. (2.1.4)

La relació entre la variable endògena Y i les variables explicatives X, tal com s’ha
vist fins ara, és determinista, és a dir, no és aleatòria. Tot i això, a la realitat, quasi
mai es compleix que les relacions entre variables econòmiques siguin d’aquest tipus,
sinó que les relacions de dependència tenen cert grau d’aleatorietat.

En conseqüència, és necessari incloure algun terme que capti aquesta aleatorietat
en el model, ja que un model determinista no pot explicar totalment el comportament
de la variable endògena. D’aquesta forma, en un model de regressió s’introdueix un
terme per recollir:

1. Totes les demés variables que expliquen el comportament de la variable endògena
però que no han quedat explicitades com a regressors (variables explicatives que
s’usen per especificar el model). Moltes d’aquestes variables poden ser petits
factors dels quals no es disposen dades, i se suposa que el seu efecte mitjà sobre
la variable endògena és nul.

2. El comportament aleatori que hi ha en la conducta humana en particular i en les
relacions econòmiques i socials en general.

3. Els errors de mesura en les variables incloses en el model i els errors a l’equació,
com podria ser una mala especificació del model.

Aquest terme que s’incorpora es coneix com a terme de pertorbació i es repre-
sentat per la lletra u. Per tant, quan s’introdueix en el model, aquest queda així:

Y = �1 + �2X2 + �3X3 + ...+ �kXk + u. (2.1.5)

Aquest terme incorpora l’efecte conjunt d’altres variables o comportaments no ex-
plicitats en el model, per als quals el seu efecte individual no resulta rellevant. Per
tant, aquest no és realment observable (ja que sinó es podria incorporar com a variable
explicativa en el model), per la qual cosa s’han d’establir una sèrie d’hipòtesis sobre el
seu comportament.

L’objectiu final és assignar valors numèrics als paràmetres �1, �2, �3, ..., �k, amb
la intenció de que al combinar els valors de les estimacions d’aquests paràmetres i
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els valors observats a les variables explicatives, s’obtinguin uns valors de la variable
endògena tan propers als valors reals observats de Y com sigui possible.

Per assolir l’objectiu amb precisió, es requereix d’un conjunt d’observacions per a
cadascuna de les variables implicades en el model, és a dir, tant l’endògena com les k

explicatives. Aquestes observacions s’anomenen valors mostrals.
Si es desenvolupa l’equació 2.1.5. per cadascuna de les observacions s’obté:

Y1 = �1 + �2X12 + �3X13 + · · ·+ �3X1j + · · ·+ �kX1k + u1

Y2 = �1 + �2X22 + �3X23 + · · ·+ �3X2j + · · ·+ �kX2k + u2
...

...
...

...
...

...
...

Yi = �1 + �2Xi2 + �3Xi3 + · · ·+ �3Xij + · · ·+ �kXik + ui
...

...
...

...
...

...
...

YN = �1 + �2X2N + �3XN3 + · · ·+ �3XNj + · · ·+ �kXNk + uN

9
>>>>>>>=

>>>>>>>;

(2.1.6)

on:

• Yi representa el valor de la variable endògena per a la i-èssima observació (i =
1, 2, ..., N),

• Xij representa el valor de la característica j-èssima (j = 1, 2, ..., k) per a la i-
èssima observació,

• ui representa el terme de pertorbació de la i-èssima observació.

Donat que es tracta d’un sistema complicat d’analitzar, se sol escriure de forma
matricial de la següent manera:

Y = XB + U, (2.1.7)

on Y és el vector de dimensió N que conté les observacions de la variable endògena:

Y =
�
Y1 Y2 Y3 . . . Yi . . . YN

�T
. (2.1.8)

X és una matriu de dimensió N ⇥ k que conté els N valors (de les observacions)
que s’han observat per a les k variables explicatives:

X =

0

BBBBBBBBB@

1 X12 X13 . . . X1j . . . X1k

1 X22 X23 . . . X2j . . . X2k

1 X32 X33 . . . X3j . . . X3k
...

...
... . . . ... . . . ...

1 Xi2 Xi3 . . . Xij . . . Xik
...

...
... . . . ... . . . ...

1 XN2 XN3 . . . XNj . . . XNk

1

CCCCCCCCCA

(2.1.9)

B és un vector de dimensió k, que conté els k paràmetres del model:

B =
�
�1 �2 �3 . . . �k

�T
. (2.1.10)
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U és un vector de dimensió N , que conté els N termes de pertorbació associats a
cadascuna de les observacions

U =
�
u1 u2 u3 . . . ui . . . uN

�T
. (2.1.11)

Un cop especificat el model, es passa a estudiar les hipòtesis bàsiques d’un model
de regressió.

2.2 Hipòtesis bàsiques del MRLM

Cal formular un conjunt d’hipòtesis que permetin determinar algunes propietats dels es-
timadors dels paràmetres resultants de l’aplicació de diferents metodologies d’estimació
i el tipus de contrast que s’ha de realitzar per conèixer la significació dels paràmetres.
A continuació s’exposen agrupades en: hipòtesis generals, hipòtesis sobre el terme de
pertorbació, hipòtesis sobre les variables explicatives i finalment aquelles relacionades
amb els paràmetres del model.

Hipòtesis generals

Són aquelles que fan referència al model en el seu conjunt, i de fet, ja s’han exposat
anteriorment.

1. El model és estocàstic i la relació de dependència entre la variable endògena i
les variables explicatives és lineal. Pot semblar que aquesta hipòtesi resulti ser
excessivament restrictiva, però no ho és. Hi ha diferents relacions no lineals
entre variables que, mitjançant transformacions no gaire complexes, permeten
convertir-les en lineals.

2. Se suposa que la informació estadística és suficientment ample sobre el conjunt
de variables del model. És indispensable que el nombre d’observacions sigui més
gran o igual que la quantitat de paràmetres a estimar. A més, és desitjable
disposar d’una mostra que permeti tenir un gran nombre de graus de llibertat
per garantir la fiabilitat dels resultats.

Hipòtesis sobre el terme de pertorbació

Són les que fan referència al comportament del terme de pertorbació, que com s’ha
explicat, és la font d’aleatorietat del model.

1. L’esperança matemàtica dels termes de pertorbació és zero:

E[U ] =
�
E[u1] E[u2] E[u3] . . . E[ui] . . . E[uN ]

�T

=
�
0 0 0 . . . 0 . . . 0

�T
.

(2.2.1)
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El que s’entén amb aquesta hipòtesi és que l’efecte conjunt dels factors inclosos
en el terme de pertorbació és nul, és a dir, els possibles efectes puntuals de les
variables desconegudes són irrellevants i es compensen entre sí.
La hipòtesi es complirà sempre i quan el model estigui ben especificat i, per tant,
totes les variables rellevants s’hagin incorporat a la matriu X.

2. El model presenta homoscedasticitat: el terme de pertorbació presenta variació
constant per a totes les observacions.

Var[ui] = �
2
u (2.2.2)

L’incompliment d’aquesta condició és coneix amb el nom d’heteroscedasticitat.

3. S’estableix una hipòtesi sobre la covariància entre dos termes de pertorbació.
Aquesta es pot definir com:

Cov[ui, uj] = E(ui � E[uj])(uj � E[uj])]. (2.2.3)

Com s’ha suposat que l’esperança matemàtica del terme de pertorbació és nul·la
imposant que la covariància sigui nul·la també, obtenim:

Cov[ui, uj] = E[uiuj] = 0, 8i, j = 1, 2, ..., N. (2.2.4)

D’aquesta forma se suposa que la correlació entre diferents termes de pertorbació
és inexistent. La matriu de variàncies i covariàncies és la següent:

Var[U ] =

0

BBBBB@

Var[u1] Cov[u1, u2] Cov[u1, u3] . . . Cov[u1, uN ]
Cov[u2, u1] Var[u2] Cov[u2, u3] . . . Cov[u2, uN ]
Cov[u3, u1] Cov[u3, u2] Var[u3] . . . Cov[u3, uN ]

...
...

... . . . ...
Cov[uN , u1] Cov[uN , u2] Cov[uN , u3] . . . Var[uN ]

1

CCCCCA
(2.2.5)

Aquesta matriu es caracteritza per ser una matriu quadrada de dimensió N ⇥N ,
simètrica, ja que Cov[ui, uj] = Cov[uj, ui] i definida positiva.
A més, tenint en compte les equacions 2.2.3 i 2.2.4, s’obté la matriu següent:

Var[U ] =

0

BBBBB@

�
2
u 0 0 0 0
0 �

2
u 0 . . . 0

0 0 �
2
u . . . 0

...
...

... . . . ...
0 0 0 . . . �

2
u

1

CCCCCA
= �

2
uIN (2.2.6)

on IN denota la matriu identitat de d’ordre N.
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4. Els components del terme de pertorbació es distribueixen seguint una llei normal
i per tant els termes de pertorbació poden ser resumits en notació matricial:

U ⇠ N(0N⇥1, �
2
uIN).

i per a cada component del vector del terme de pertorbació:

ui ⇠ N(0, �2
u), 8i = 1, 2, ..., N.

La distribució normal del les ui i l’absència de correlació entre elles implica la
seva independència.

Hipòtesis sobre les variables explicatives del model

Es detallen les quatre hipòtesis que fan referencia a les variables explicatives del model:

1. Se suposa que les variables explicatives són fixes o deterministes (no aleatòri-
es). Això implica que l’única aleatorietat del model ve recollida en el terme de
pertorbació, que dona caràcter estocàstic al model.

2. Se suposa que no existeix cap relació lineal exacta entre les variables explicatives i
per tant, cap pot ser expressada com a combinació lineal de les altres. Si existeix
alguna combinació lineal possible direm que hi ha multicolinealitat perfecta entre
variables explicatives. Per a que això no succeeixi, és equivalent a comprovar que
el rang de X és k .

3. Se suposa que les variables explicatives s’han mesurat sense error.

4. Se suposa que no s’han inclòs variables irrellevants ni s’han exclòs algunes que pu-
guin incidir significativament a l’explicació del model. Per tant, totes les variables
rellevants és troben recollides a la matriu X.

Hipòtesis sobre els paràmetres del model

És única i consisteix en l’existència de permanència estructural. Significa que els pa-
ràmetres d’interès del model són constants.

2.3 Mètode d’estimació per MQO

Un cop s’ha formulat el model i s’han establert les hipòtesis sobre cadascun dels com-
ponents, el següent pas consisteix en l’estimació dels paràmetres �j desconeguts, que
es pot realitzar a partir de tota la mostra disponible.
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Existeixen diverses metodologies per realitzar l’estimació d’aquests paràmetres, com
serien:

1. Mètode de mínims quadrats ordinaris (MQO): és l’emprat a l’estudi i es procedirà
a detallar-lo a continuació.

2. Mètode de màxima versemblança: proposa que l’estimador del paràmetres sigui
el valor que maximitzi la probabilitat d’obtenir les observacions mostrals dispo-
nibles.

2.3.1 Mínims quadrats ordinaris

Sigui Y = XB + U l’equació detallada en el capítol anterior, que recull com queda
explicada la variable Y en funció de la variable independent X i el terme de pertorbació
U.

El mètode de MQO permet estimar el valor dels paràmetres �i. Aquests estimadors
dels paràmetres es denotaran com �̂i, de manera que es pot construir la següent equació:

Ŷ = XB̂, (2.3.1)

on Ŷ representa l’estimació de la variable endògena.
L’error o residu e es defineix com la diferencia entre la variable endògena observada

(Y ) i l’estimada (Ŷ ), de forma que tenim:

ei = Yi � Ŷi = Yi � (�̂i + �̂iXi2 + · · ·+ �̂kXik), 8i = 1, 2, ...., N, (2.3.2)

en notació matricial:
e = Y � Ŷ = Y �XB̂. (2.3.3)

L’objectiu de l’estimació per mínims quadrats ordinaris és minimitzar els errors
(ei) i, per tant, que la diferència entre la variable endògena observada i estimada
sigui mínima. Per fer-ho, es procedeix a minimitzar

PN
i=1 e

2
i . Es podria pensar en

minimitzar
PN

i=1 ei però es produirien compensacions entre errors positius o negatius
o bé en minimitzar

PN
i=1 |ei| però el valor absolut no és diferenciable.

Per tant, els estimadors de mínims quadrats ordinaris (MQO) són aquells que mi-
nimitzen la suma de quadrats de les diferències entre els valors reals (observats) i els
estimats (els que es troben a partir de l’ajust), suma denominada com suma de quadrats
d’errors i són representats per les sigles SQE.

SQE =
NX

i=1

e
2
i = e

T
e

= (Y � Ŷ )T (Y � Ŷ )

= (Y �XB̂)T (Y �XB̂)

= (Y T � B̂
T
X

T )(Y �XB̂)

= Y
T
Y � Y

T
XB̂ � B̂

T
X

T
Y + B̂

T
X

T
XB̂

= Y
T
Y � 2B̂T

X
T
Y + B̂

T
X

T
XB̂.

(2.3.4)
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L’expressió anterior és la que s’ha de minimitzar i per fer-ho es calcula la derivada
parcial respecte B̂ i s’iguala a zero:

@SQE

@B̂
=

@e
T
e

@B̂

=
@Y

T
Y � 2B̂T

X
T
Y + B̂

T
X

T
XB̂

@B̂

= �2XT
Y + 2XT

XB̂ = 0.

(2.3.5)

A partir de l’última equació s’obté: 2XT
XB̂ = 2XT

Y i, per tant,

B̂ = (XT
X)�1

X
T
Y. (2.3.6)

Efectuant la segona derivada comprovem que es tracta d’un mínim:

@
2
SQE

@B̂@B̂T
=

@
2(eT e)

@B̂@B̂T

=
@(Y T

Y � 2B̂T
X

T
Y + B̂

T
X

T
XB̂)

@B̂@B̂T

=
@(�2XT

Y + 2XT
XB̂)

@B̂T

= �2XT
Y � 2XT

XB̂

= 2XT
X.

(2.3.7)

Com 2XT
X és definida positiva, es verifica que B̂ és un mínim.

2.3.2 Propietats del estimadors MQO dels �̂j

Una vegada detallat el procediment de l’obtenció dels estimadors dels paràmetres �̂j,
es procedeix a estudiar les seves propietats: linealitat, absència de biaix, eficiència i
consistència.

1. Linealitat: Òbviament són una combinació lineal dels components del vector Y .
A més, substituint Y per XB + U a l’expressió dels estimadors, s’obté:

B̂ = (XT
X)�1

X
T
Y = (XT

X)�1
X

T (XB + U)

= (XT
X)�1

X
T
XB + (XT

X)�1
X

T
U

= B + (XT
X)�1

X
T
U.

(2.3.8)

S’observa que els estimadors queden expressats com una combinació lineal de les
variables explicatives, dels paràmetres de la mostra i del terme de pertorbació.
Com aquest últim és la font d’aleatorietat del model, els estimadors també se-
ran un vector de variables aleatòries. Per tant, com el terme de pertorbació es
distribueix segons una llei normal, el vector d’estimadors MQO també ho fa:

B̂ ⇠ N(E[B̂],Var[B̂]). (2.3.9)
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2. Absència de biaix: El biaix d’un estimador es defineix com la diferència entre
l’esperança matemàtica i el valor del paràmetre que estima: Biaix(✓̂) = E(✓̂)� ✓

S’observa que:

E[B̂] = E[(XT
X)�1

X
T
Y ] = E[B + (XT

X)�1
X

T
U ]

= E[B] + E[(XT
X)�1

X
T
U ] = B + (XT

X)�1
X

TE[U ]

= B.

(2.3.10)

Per tant, es conclou que l’estimador MQO de B és no esbiaixat.

3. Eficiència: Consisteix en que els estimadors MQO són eficients (òptims), i per
tant, de tots els estimadors lineals sense biaix, són els que presenten una variància
més petita. És a dir, són aquells que tenen una dispersió més baixa en comparació
amb el seu valor esperat. Aquesta propietat garanteix que no existeix cap altre
estimador lineal sense biaix que tingui una variància menor a l’estimador MQO.
El teorema de Gauss-Markov demostra que la Var[�̂j] és la menor de tot el conjunt
d’estimadors lineals i no esbiaixats (veure Corcuera, [3]).

Teorema 2.3.1. (de Gauss-Markov) Fixat c 2 Rk, es considera la funció
lineal de B, c

T
B. Llavors, cT B̂ és l’estimador lineal no esbiaixat òptim de c

T
B.

Demostració. Sigui T (Y ) := �
T
Y un estimador no esbiaixat de c

T
B, s’ha de

tenir:

E�(T ) = E�(�T
Y ) = c

T
B,

que implica

�
TE�(Y ) = �

T
XB = c

T
B,

i per tant,

�
T
X = c

T .

Ara es pot comparar la seva variància amb la de c
T
B̂,

Var�(T ) = Var�(�T
Y ) = �

TVar�(Y )�

= �
2
�
T
�,

i per altra banda,

Var�(cT B̂) = c
TVar�(B̂)c

= �
2
c
T (XT

X)�1
c.

Aleshores,

Var�(T )� Var�(cT B̂) = �
2(�T

�� c
T (XT

X)�1
c)

= �
2(�T

�� �
T
X(XT

X)�1
c)

= �
2k��X(XT

X)�1
ck2 � 0.
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De fet,
k��X(XT

X)�1
ck2 = (��X(XT

X)�1
c)T (��X(XT

X)�1
c)

= �
T
�� �

T
X(XT

X)�1
c�

�
X(XT

X)�1
c
�T

�

+
�
X(XT

X)�1
c
�T

X(XT
X)�1

c

= �
T
�� 2�T

X(XT
X)�1

c+ c
T (XT

X)�1
X

T
X(XT

X)�1
c

= �
T
�� 2�T

X(XT
X)�1

c+ c
T (XT

X)�1
c

= �
T
�� 2�T

X(XT
X)�1

c+ �
T
X(XT

X)�1
c

= �
T
�� �

T
X(XT

X)�1
c.

Per tant, Var�(T )� Var�(cT B̂) = 0 () ��X(XT
X)�1

c = 0 i llavors, T (Y ) =
�
T
Y = c

T (XT
X)�1

X
T
Y = c

T
B̂(Y ).

Es pot construir la matriu de variàncies i covariàncies dels estimadors:

Var[B̂] = E[(B̂ � B)(B̂ � B)T ]

= E
⇥
[(XT

X)�1
X

T
U ][(XT

X)�1
X

T
U ]T

⇤

= E[(XT
X))�1XT

UU
T
X(XT

X)�1]

= (XT
X)�1

X
TE[UU

T ]X(XT
X)�1

= (XT
X)�1

X
T
�
2
uINX(XT

X)�1

= �
2
u(X

T
X)�1

X
T
X(XT

X)�1

= �
2
u(X

T
X)�1

.

(2.3.11)

De l’expressió anterior es dedueix que la variància de cada estimador és:
Var[�̂] = �

2
uajj, 8j = 1, .., k. (2.3.12)

on ajj és l’element j-èssim de la diagonal principal de la matriu (XT
X)�1

.

4. Consistència (veure Gallego, [4]):
Definició 2.3.2. Un estimador �̂i és consistent o convergeix en probabilitat al
paràmetre vertader �i si per tot ✏ > 0,

lim
N!1

P (|�̂(N)
i � �i| � ✏) = 0,

on �̂
(N)
i és l’estimador calculat amb N observacions.

Per provar que són consistents es pot veure en termes de l’error quadràtic mitjà,
definit com EQM[B̂] = E

⇥
(B̂ � B)2

⇤
= Var(B̂) +

⇣
Biaix(B̂)

⌘2
i veient que

lim
N!1

EQM[B] és igual a zero.

lim
N!1

EQM[B̂] = lim
N!1

Var[B̂] = lim
N!1

"
�
2
u

N

✓
X

T
X

N

◆�1
#
= 0. (2.3.13)

on s’ha usat que els estimadors no són esbiaixats (Biaix(B̂) = 0), s’ha multiplicat
i dividit per N i s’ha suposat que

⇣
XTX
N

⌘�1

existeix quan N ! 1 i és finita (veure
Gallego, [4]).
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2.3.3 Propietats dels residus

Els residus presenten les següents propietats:

1. Es poden escriure com a combinació lineal dels elements del vector de la variable
endògena:

e = Y � Ŷ = Y �XB̂ = Y �X(XT
X)�1

X
T
Y = [IN �X(XT

X)�1
X

T ]Y = MY,

(2.3.14)
on M = IN �X(XT

X)�1
X

T és una matriu idempotent i per tant,

M = MM = M
T
M = MM

T = M
T
M

T .

2. També es poden escriure com a combinació lineal dels termes de pertorbació.
Partint de l’equació anterior, s’obté:

e = MY = M(XB + U) = MXB +MU = MU, (2.3.15)

on s’ha usat que M és ortogonal a la matriu de variables explicatives:

MX = [IN �X(XT
X)�1

X
T ]X = X �X(XT

X)�1
X

T
X = X �X = 0N⇥k.

3. De les dues anteriors es dedueix que el vector de residus és ortogonal a la matriu
X i, per tant, XT

e = e
T
X = 0k⇥1. Usant que M és idempotent:

X
T
e = X

T
MY = X

T
MU = X

T
M

T
M

T
U = 0k⇥1. (2.3.16)

4. La mitjana mostral dels residus és igual a zero, sempre que el model inclogui
terme independent, ja que:

X
T
e =

0

BBB@

1 1 . . . 1
X12 X22 . . . XN2
...

... . . . ...
X1k X2k . . . XNk

1

CCCA

0

BBB@

e1

e2
...
eN

1

CCCA
=

0

BBB@

PN
i=1 eiPN

i=1 Xi2ei
...PN

i=1 Xikei

1

CCCA
=

0

BBB@

0
0
...
0

1

CCCA
(2.3.17)

i per tant s’obté:
NX

i=1

ei = 0 ) ē =
1

N

NX

i=1

ei = 0 (2.3.18)

5. Com que el vector de residus es pot expressar com una combinació lineal dels
termes de pertorbació (e = MU), i donat que el terme de pertorbació és la font
d’aleatorietat del model, que es distribueix seguint una llei normal, aleshores el
valors dels residus també és una variable aleatòria que es distribueix segons una
llei normal.

e ⇠ N(E[e],Var[e]),
ei ⇠ N(E[ei],Var[ei]), 8i = 1, 2, ..., N .
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A continuació es calcula el valor esperat i la matriu de variàncies i covariàncies:

E[e] = E[MU ] = ME[U ] = 0N⇥1.

En el que respecta a la matriu de variàncies i covariàncies, s’observa la forma de
VAR[e]:

VAR[e]=

0

BBBBB@

VAR[e1] COV[e1, e2] COV[e1, e3] . . . COV[e1, eN ]
COV[e2, e1] VAR[e2] COV[e2, e3] . . . COV[e2, eN ]
COV[e3, e1] COV[e3, e2] VAR[e3] . . . COV[e3, eN ]

...
...

... . . . ...
COV[eN , e1] COV[eN , e2] COV[eN , e3] . . . VAR[eN ]

1

CCCCCA

Ara es busca concretament la matriu de variàncies si covariàncies dels residus:

E[eT e] = E[(MU)(MU)T ]

= E[MUU
T
M

T ] = ME[UU
T ]MT

= M�
2
uINM

T = �
2
uMM

T = �
2
uM.

(2.3.19)

Amb això, es conclou el següent:

e ⇠ N [0N , �
2
uM ], (2.3.20)

i en particular:

ei ⇠ N [0, �2
umii], 8i = 1, ..., N.

2.4 Mesures de la bondat d’ajust

2.4.1 Definicions prèvies

Un cop detallades les hipòtesis bàsiques del model i el procediment MQO per calcular
els estimadors dels paràmetres, en aquesta secció s’exposen metodologies per avaluar
la qualitat de l’ajust realitzat.

Recuperant l’equació 2.3.4 i desenvolupant-la s’obté:

e
T
e = Y

T
Y � 2B̂T

X
T
Y + B̂

T
X

T
XB̂

= Y
T
Y � 2B̂T

X
T
Y + B̂

T
X

T
X(XT

X)�1
X

T
Y

= Y
T
Y � 2B̂T

X
T
Y + B̂

T
X

T
Y = Y

T
Y � B̂

T
X

T
Y.

(2.4.1)

Per tant, ara el SQE és pot expressar de qualsevol de les següents formes:

e
T
e =

NX

i=1

e
2
i = Y

T
Y � B̂

T
X

T
Y = Y

T
Y � Ŷ

T
Ŷ =

NX

i=1

Y
2
i �

NX

i=1

Ŷ
2
i . (2.4.2)
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D’aquesta igualtat s’obté:
PN

i=1 e
2
i +

PN
i=1 Ŷ

2
i =

PN
i=1 Y

2
i .

I restant a ambdos membres de la igualtat la quantitat NȲ
2 = N

PN
i=1 Yi

N queda:

Y
T
Y �NȲ

2 = Ŷ
T
Ŷ �NȲ

2 + e
T
e. (2.4.3)

El primer membre de la igualtat anterior se’l denomina suma de quadrats totals
(SQT) i és la suma dels quadrats de les desviacions de la variable endògena respecte
la seva mitjana aritmètica. Es té:

NX

i=1

(Yi � Ȳ )2 =
NX

i=1

(Y 2
i + Ȳ

2 � 2Ȳ Yi) =
NX

i=1

Y
2
i +NȲ

2 � 2Ȳ
NX

i=1

Yi

= Y
T
Y +NȲ

2 � 2NȲ
2 = Y

T
Y �NȲ

2

= SQT.

(2.4.4)

S’observa que la SQT es correspon amb el numerador de la variància mostral de la
variable endògena i per tant, pot ésser usada com a mesura de variabilitat o dispersió
que aquesta variable presenta. Per explicar les fluctuacions en la variable endògena, es
recorre a descompondre l’SQT.

SQT = SQE + SQR, (2.4.5)

on:

SQE =
PN

i=1(Ŷi � Ȳ )2 i SQR =
PN

i=1 e
2
i = e

T
e.

Per demostrar que això és cert, tenint en compte l’equació 2.4.3, només cal veure
que SQE = Ŷ

T
Ŷ �NȲ

2
.

NX

i=1

(Ŷi � Ȳ )2 =
NX

i=1

(Ŷ 2
i + Ȳ

2 � 2Ŷ Ȳi)

=
NX

i=1

Ŷ
2
i +NȲ

2 � 2Ȳ
NX

i=1

Ŷi

= Ŷ
T
Ŷ +NȲ

2 � 2NȲ
2

= Ŷ
T
Ŷ �NȲ

2
.

(2.4.6)

on s’ha usat que
PN

i Ŷi =
PN

i Yi ja que
PN

i ei = 0.

L’equació 2.4.5 justifica que la variabilitat total de la variable endògena (SQT) pot
descompondre’s en:

1. SQE: part que es pot explicar mitjançant el model.

2. SQR: part que no es pot explicar mitjançant el model.
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2.4.2 R
2

i R
2

ajustada

D’entre les metodologies per avaluar com s’ajusta un model a un conjunt d’observa-
cions, cal destacar-ne dues: l’R2 i l’R2 ajustada. La primera d’elles, el coeficient de
determinació R

2, s’explicita com:

R
2 = 1� SQE

SQT
, 0  R

2  1. (2.4.7)

S’ha vist que si el model incorpora terme independent es compleix SQT = SQE +
SQR, i per tant, en aquests casos permet reduir la fórmula com: R

2 = SQR
SQT . Aquest

coeficient mesura la proporció de la variabilitat total de la variable endògena que queda
explicada per la regressió. És immediata l’observació següent: com més gran sigui el
coeficient, millor serà l’ajust.

Cal tenir present que, a la pràctica, aquest coeficient només permet comparar mo-
dels no-niats, ja que no té en compte el nombre de variables explicatives. Per tant, per
poder elaborar comparacions entre models niats, es defineix el coeficient de determina-
ció corregit R̄

2:

R̄
2 = 1� N � 1

N � k
(1�R

2). (2.4.8)

2.5 Model de regressió hedònica

La idea subjacent a la tècnica de preus hedònics és que si un bé està constituït per
una sèrie d’atributs, llavors el seu preu ha de ser un agregat dels preus individuals de
tots ells. Mitjançant tècniques estadístiques de regressió es pot arribar a una quanti-
ficació monetària d’aquells aspectes que conformen l’actiu analitzat i estimar la seva
contribució al valor global. D’aquesta manera, aquesta tècnica consisteix en desagregar
un actiu per les diferents característiques que el formen i avaluar-les per separat. Per
fer-ho, se sol recórrer a un model de regressió log-lineal (veure Benoit, [5]):

log(P ) = �1 +
nX

i=2

�iXi + ui (2.5.1)

on P denota el preu de l’actiu.
Això permet reduir el problema de heteroscedasticitat (variància no constant dels

errors), atès que els preus tendeixen a tenir una distribució normal logarítmica.

2.5.1 Interpretació dels estimadors

En el models log-lineals, la interpretació literal dels coeficients estimats �̂i és que una
unitat d’increment en Xi produeix un increment esperat en log(P ) de �̂i unitats. En
termes de P , això significa que el valor estimat de Y es multiplicarà per e

�̂. Així que
en termes dels efectes dels canvis en X sobre Y, es té:
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• Cada increment c unitats de la variable Xi multiplica la Y estimada per e
c�̂i .

• Per valors petits de �̂i, aproximadament es té e
�̂i ⇡ 1 + �̂i. Això es pot usar

per a una ràpida interpretació dels coeficients, de manera que sigui |�̂i| ⌧ 1, i es
produeix un increment de c unitats en Xi, llavors Ŷ experimenta un increment
aproximat del 100�̂i % (ja que e

�̂i ⇡ (1 + �̂i)).
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Capítol 3

Estimació del model

3.1 Base de dades

La base de dades emprada en aquesta part de l’estudi ha estat proporcionada per
l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE). Està formada per 3.278 habitatges
de nova construcció des de 2016 fins 2019 i les variables que s’han tingut en compte en
la confecció del model són:

1. Localització: s’ha incorporat una variable dummy (o fictícia)1 per a cada possible
districte en que es pugui localitzar l’habitatge: Ciutat Vella (“distrito1"), Eixam-
ple (“distrito2”), Sants-Montjuic (“distrito3”), Les Corts (“distrito4”), Sarrià-Sant
Gervasi (“distrito5”), Gràcia (“distrito6”), Horta Guinardó (“distrito7”), Nou Bar-
ris(“distrito8”), Sant Andreu (“distrito9”) i Sant Martí (“distrito10”).

2. Qualitat: s’han incorporat variables dummies per a cada característica (o equi-
pament) que pugui tenir l’habitatge: aire condicionat (“QUALIC_5”), bomba de
calor (“QUALIC_6”), cal·lefacció(“QUALIC_7”), preinstal·lació d’aire condicio-
nat/bomba de calor/cal·lefacció (“QUALIC_8”), parquet (“QUALIC_9”), arma-
ris encastats (“QUALIC_10”), placa de cocció amb gas (“QUALIC_12”), pacla
de cocció vitroceràmica (“QUALIC_13”), placa d’inducció (“QUALIC_14”) i pla-
ques solars (“QUALIC_22”).

3. Equipament de la promoció: com en el grup anterior, s’ha incorporat una dummy
per a cada característica que tingui la promoció de l’habitatge. Zona enjardina-
da (“EQUIC_1”), parc infantil (“EQUIC_2”), piscina comunitària (“EQUIC_3”),
traster (“EQUIC_4”), ascensor (“EQUIC_5”), equipament esportiu (“EQUIC_6”),
sala de jocs (“EQUIC_7”) i sauna (“EQUIC_8”), altres (“EQUIC_9_50”) i cap
de les anteriors (“EQUIC_99”).

4. Espai (en m
2): superfície útil (“NOMD0C”), superfície construïda amb elements

comuns (“NOMD0A”), superfície construïda sense elements comuns (“NOMD0B”),
superfície de terrasses cobertes (“NOMD0D”) i superfície de terrases descobertes
(“NOMD0E”).

1Una variable fictícia és aquella que pren només el valor 0 o 1 per indicar l’absència o la presència
d’algun efecte categòric que es pugui esperar que canviï el resultat.
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5. Habitacions: nombre de dormitoris (“DORM”), nombre de lavabos (“LAV”) i
nombre de terrasses o balcons petits (“TERR”), nombre de cuines estàndard
(“NOMD0K”), nombre de cuines americanes (“NOMD0L”), nombre d’estudis (“NOMD0P”),
nombre de safareigs (“NOMD0Q”).

6. Altres: dummies per si és un àtic (“Atic”), un dúplex (“Duplex”), una planta baixa
(“Planta.Baixa”) i tipologia de l’habitatge (“TIPH”, 0 si és rehabilitació integral
i 1 si és de nova construcció).

3.2 Confecció

Nota: la confecció del model s’ha realitzat amb l’RStudio. S’adjunta el codi en R a
l’Apèndix A.

En aquesta secció es detalla el procés de confecció del model. L’objectiu és explicar
la variable preu (variable endògena) a partir de les diferents variables que conformen
l’habitatge (variables explicatives).

Els primers compassos de la confecció del model inclouen fer un filtrat de dades ja
que aquestes poden presentar diferents tipus d’errors.

Posteriorment a la neteja de la base de dades, s’ha analitzat la distribució de la
variable dependent (el preu), doncs en general no sòl tenir una distribució normal, i
aquest ha de ser un requisit per evitar que la distribució del termes de pertorbació no
sigui normal i conseqüentment no es compleixi una de les hipòtesis.

Es corrobora mitjançant el primer gràfic de la figura 3.1 que el preu no està distribuït
de forma normal. Si bé es pren Y = log(preu) com a variable dependent, s’aconsegueix
una distribució aproximadament normal, com es pot apreciar al gràfic de la dreta de
la figura 3.1

Figura 3.1: Diferència entre la distribució del preu (esquerra) i de log(preu)(dreta)

Ara l’objectiu és explicar la nova variable dependent (que ja no és el preu sinó
log(preu)). Per fer-ho de forma exitosa, s’ha buscat crear un model amb el mínim
nombre de variables i aconseguir la mesura de bondat de l’ajust R2 ajustada més gran
possible. Aquestes variables han de ser estadísticament significatives2 i, per tant, que
la seva incorporació al model causi efectes rellevants i ajudi a estimar correctament la
variable dependent.

2Veure: http://davidmlane.com/hyperstat/A6642.html
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Model estimat

El resultat ha estat el següent:

Taula 3.1: Resultats: estimadors (desviació típica)

Variable dependent
log(NOMD01F)

distrito1 0,328⇤⇤⇤(0, 014) QUALIC_7 �0,068⇤⇤⇤(0, 007)
distrito2 0,249⇤⇤⇤(0, 014) QUALIC_8 0,121⇤⇤(0, 033)
distrito3 �0,156⇤⇤⇤(0, 012) QUALIC_9 0,020⇤(0, 008)
distrito4 0,212⇤⇤⇤(0, 016) QUALIC_10 �0,029⇤⇤⇤(0, 008)
distrito5 0,519⇤⇤⇤(0, 018) QUALIC_13 �0,021⇤⇤⇤(0, 009)
distrito6 0,176⇤⇤⇤(0, 012) EQUIC_2 �0,214⇤⇤⇤(0, 016)
distrito7 �0,264⇤⇤⇤(0, 012) EQUIC_5 �0,040⇤⇤⇤(0, 011)
distrito8 �0,340⇤⇤⇤(0, 031) EQUIC_6 0,445⇤⇤⇤(0, 029)
distrito9 �0,144⇤⇤⇤(0, 012) EQUIC_7 �0,333⇤⇤⇤(0, 029)
LAV 0,072⇤⇤⇤(0, 006) EQUIC_8 0,236⇤⇤⇤(0, 069)
EQUIC_1 0,041⇤⇤⇤(0, 010) EQUIC_9_50 �0,333⇤⇤⇤(0, 020)
DORM 0,097⇤⇤⇤(0, 005) a2019 0,184⇤⇤⇤(0, 010)
Atic 0,102⇤⇤⇤(0, 014) a2018 0,141⇤⇤⇤(0, 010)
EQUIC_99 0,177⇤⇤(0, 044) a2017 0,123⇤⇤⇤(0, 010)
NOMD01C 0,005⇤⇤⇤(0, 001) EQUIC_3 �0,023⇤(0, 009)
NOMD01D 0,005⇤⇤⇤(0, 0005) TIPH �0,037⇤⇤⇤(0, 009)
NOMD01E 0,004⇤⇤⇤(0, 0002) TER 0,014⇤⇤⇤(0, 005)
NOMD01K �0,073⇤⇤⇤(0, 006) Constant 12,161⇤⇤⇤(0, 019)
Planta.Baixa �0,023⇤(0, 012) NOMD01P 0,068⇤(0, 034)
QUALIC_12 0,006⇤(0, 031) QUALIC_6 0,017⇤(0, 008)
Duplex �0,034⇤(0, 014) QUALIC_14 �0,033⇤⇤⇤(0, 009)

Mida mostral 2584
R2 0,8917
R2 ajustada 0,8897
F Statistic 448,5⇤ (df = 41; 2233)

Nota: ⇤p<0,1; ⇤⇤p<0,05; ⇤⇤⇤p<0,01

S’han incorporat al model definitiu 42 variables explicatives, totes estadísticament
significatives.
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Un cop elaborat el model és imprescindible comprovar algunes hipòtesis indispen-
sables.

Primerament es corrobora que els residus estan distribuïts de forma normal mit-
jançant l’elaboració del test de Kolmogorov-Smirnov a partir del qual no s’ha rebutjat
la hipòtesi nul·la de distribució normal dels residus (p-value 0,08 > 0,05). Alternativa-
ment, s’ha elaborat el gràfic (figura 3.2) per observar el compliment d’aquesta hipòtesi
visualment.

Figura 3.2: Distribució dels residus

Test de Kolmogorov-Smirnov (veure Université Libre des Pays des Grands
Lacs, [6])

Construcció del contrast:

1. Es determina l’estadístic D = supiiN |F̂N(Xi)� F0(Xi)| on:

• F̂N és un estimador de la probabilitat d’observar valors menors o iguals
a Xi.

• F0 és la probabilitat d’observar valors menors o iguals a Xi quan H0

és certa.

Interpretació del contrast:

1. Les hipòtesis són:

• H0: Les dades segueixen una distribució normal.
• H1: No es verifica H0.

2. Si l’estadístic D té una p-valuea inferior al llindar adequat (generalment
0,05), es rebutja la hipòtesis nul·la.

ahttps://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p
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Posteriorment, per comprovar que es compleix la propietat d’homoscedasticitat,
s’ha emprat el test de White amb el que no s’ha rebutjat la hipòtesi nul·la de presèn-
cia d’homoscedasticitat (p-value 0,11 > 0,05). Cal destacar que inicialment el models
estimats presentaven heteroscedasticitat, com és recurrent en els models resultants de
l’aplicació de preus hedònics a l’habitatge3. Per corregir i determinar el model definitiu
s’han eliminat els outliers (valors atípics) de la mostra. Per detectar-los, s’ha usat la
distància de Cook4, seleccionant aquelles observacions que superaven un valor d’exac-
tament 1,05

N on N era el tamany de la mostra.

Test de White

Construcció del contrast:

1. Estimar el model original per MQO i obtenir els residus de l’estimació (ei).

2. Estimar per MQO la regressió auxiliar: e2i = ↵1 +↵2Xi2 + · · ·+↵kXik + vi

on la variable endògena són els residus al quadrat de la primera estimació.

3. Calcular la R
2 de le regressió auxiliar anterior.

4. Es determina l’estadístic W = NR
2.

Interpretació del contrast:

1. Les hipòtesis són:

• H0 : �2
i = �

2
, 8i (homoscedasticitat).

• H1 : No es verifica H0 (heteroscedasticitat).

2. Si l’estadístic W té una p-value inferior al llindar adequat (generalment
0,05), es rebutja la hipòtesis nul·la i, per tant, s’interpreta que el model
presenta heteroscedasticitat.

A més, s’ha estudiat la possible presència de multicolinealitat. S’han analitzat
els factors d’inflació de la variància5 (Taula 3.2) i comprovat que són més petits que
10, valor a partir del qual es considera que la multicolinealitat és alta i pot resultar
problemàtica. S’ha treballat en la confecció de models que incorporessin una nova
variable (m2 útils)2 per ajudar a explicar la relació no lineal que existeix entre el preu
de l’habitatge i la seva superfície. Finalment, no s’ha incorporat al model definitiu ja
que implicava problemes de multicolinealitat.

3
Heteroscedasticity in hedonic house price models: Mike Fletcher, Paul Gallimore, Jean Mangan

4Veure: https://fhernanb.github.io/libro_regresion/diag2.html#distancia-de-cook
5Veure: https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_inflación_de_la_varianza
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Taula 3.2: Factors d’inflació de la variància

distrito1 distrito2 distrito3 distrito4 distrito5
2,124 2,669 1,691 1,363 1,372

distrito7 distrito8 distrito9 NOMD01C LAV
1,743 1,231 2,011 2,202 1,981

Atic Duplex NOMD01D NOMD01E NOMD01K
1,143 1,481 1,144 1,438 1,484

TIPH QUALIC_7 QUALIC_8 QUALIC_9 QUALIC_10
2,011 1,678 1,172 2,097 1,719

EQUIC_1 EQUIC_2 EQUIC_5 EQUIC_6 EQUIC_7
2,097 1,941 1,500 6,168 8,725

EQUIC_9_50 a2019 a2018 a2017 Planta.Baixa
1,402 2,630 2,274 2,111 1,462

QUALIC_6 QUALIC_13 QUALIC_14 EQUIC_3 EQUIC_99
2,017 2,255 2,412 1,158 1,206

distrito6 DORM TER QUALIC_12 EQUIC_8
1,861 2,236 1,432 1,136 1,078

NOMD01P
1,052

3.3 Interpretació dels resultats

Atès que el model proposat no té forma lineal, els preus implícits de les variables
explicatives no coincideixen amb els coeficients de regressió corresponents. Com es
tracta d’un model log-lineal, la interpretació dels paràmetres estimats és diferent tal
com s’ha detallat a la secció 2.5.1. Tenint això en compte, es poden extreure una
sèrie de conclusions interessants a partir de la confecció del model i especialment, els
resultats recollits a la Taula 3.1:

1. El grau d’ajust del model - percentatge total de la variable dependent explicada
pel model sobre la variància total d’aquesta variable - ascendeix a un 88,97 %.

2. Com es podria esperar, el districte Sarrià-Sant Gervasi presenta l’estimador més
elevat d’entre els diferents districtes, coherent amb el fet de ser el districte amb
major renda per càpita de la ciutat. Per altra banda, Nou Barris és el districte
que presenta els preus comparables més baixos de Barcelona i és el segon amb
menor renda per càpita per darrere de Ciutat Vella. Concretament, un habitatge
a Sarrià-Sant Gervasi valdria un 168,03 % (⇡⇥2,7) més que el mateix situat a
Nou Barris.

3. A diferència del que es podria pensar, que un habitatge sigui dúplex no influeix
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positivament en el preu ja que provoca un decrement del 3,34 %. Per altra banda,
que aquest sigui un àtic incrementa el preu en un 10,67 %.

4. El preu ha crescut de manera continuada:

Figura 3.3: Evolució del preu (base 2016)

5. És considerablement valorat en la fixació del preu d’oferta el fet que l’habitatge
presenti preinstal·lació d’aire condicionat/bomba de calor/cal·lefacció ja que fa
que el preu s’incrementi en un 12,86 % i d’entre les variables catalogades en el
grup de ”Qualitat” és la que implica un increment superior del preu.

6. D’entre els possibles equipaments que pugui tenir la promoció de l’habitatge,
destaquen l’equipament esportiu i la sauna per suposar un increment del
56,21 % i del 26,62 % respectivament.

7. Per analitzar la capacitat predictiva del model s’ha elaborat el gràfic següent
(figura 3.4) on es pot concloure que és correcte.

Figura 3.4: Comparativa entre log(preu) real i log(preu) estimat
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En definitiva, la regressió hedònica aplicada al mercat immobiliari permet deter-
minar el preu d’un bé heterogeni en funció de les característiques que posseeix, així
com el càlcul dels preus implícits d’aquestes. Aquest tipus de model pot contribuir a
la millora de l’eficiència de determinats agents econòmics, polítics i socials mitjançant
les següents aplicacions:

• Possibles aplicacions al camp de la teoria urbana, ja que ens permet analitzar les
diferències de preu de l’habitatge en una àrea metropolitana per la seva distància
a centre ciutat -ciutats monocèntriques- o per la distància a diferents centres
d’activitat econòmica -ciutats multicèntriques-.

• Utilització pels propis Agents de la Propietat Immobiliària com a suport per
ajustar d’una manera relativament fàcil, ràpida i barata el preu de l’habitatge
que desitja ser venut per un client.

• Els resultats també podrien ser tinguts en compte pels constructors d’habitatge,
de l’àmbit en què es realitza l’estudi, que hauran de prestar una major atenció a
aquells atributs de major rellevància per a la determinació del preu de l’immoble.

• Es podria emprar per establir un índex de preus real i avaluar la rendibilitat
d’aquesta classe d’actius.

• Finalment, si els propis organismes públics destinessin recursos per finançar
aquest tipus d’investigacions podrien realitzar comparacions, tant a nivell es-
pacial com temporal, del preu de les transaccions immobiliàries i dels principals
determinants de les mateixes, disposant així d’una eina molt important per de-
terminar el valor dels immobles a efectes fiscals i catastrals.
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Capítol 1

Marc teòric

En aquesta segona part la intenció és poder construir una cartera d’actius que incor-
pora, a més d’actius financers, actius immobiliaris de Catalunya i Espanya (Catalunya
inclosa), seguint la teoria matemàtica de gestió de carteres de Harry Max Markowitz.
Per fer-ho, s’introdueix el model de Markowitz en aquest capítol de forma teòrica i
en el següent s’exposa l’aplicació pràctica que interessa per poder treure conclusions
significatives.

1.1 Conceptes previs

La taxa de rendibilitat futura d’un actiu sol ser incerta i per qüestions analítiques, en
aquest capítol, la taxa de rendibilitat esperada es definirà com la mitjana de rendi-
bilitats històriques E(r) := r̄ i a seva variància �

2 := E [(r � r̄)2] (veure Luenberger,
[7]).

1.1.1 Diagrama de representació rendibilitat-risc

Els actius que proporcionen rendibilitat poden ser representats en un diagrama 2-
dimensional, on l’eix de les abscisses representa la desviació típica (risc) i l’eix d’orde-
nades la rendibilitat esperada. Aquest diagrama se’l sol denotar com diagrama r̄ � �.

Figura 1.1: Diagrama risc-rendibilitat
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1.1.2 Rendibilitat esperada d’una cartera

Se suposa que es tenen n actius amb taxes de rendibilitat r1, r2, ..., rn. Aquests tenen
una rendibilitat estimada de: E(r1) = r̄1,E(r2) = r̄2, ...,E(rn) = r̄n. Si es crea un
cartera d’aquests n actius usant les ponderacions !i, i = 1, 2, ...n. La rendibilitat
esperada de la cartera, usant linealitat de l’operador E, és:

E(r) = !1E(r1) + !2E(r2) + ...+ !nE(rn). (1.1.1)

1.1.3 Variància de la rendibilitat de la cartera

Es denota la variància de cada actiu i com �
2
i , la de la cartera com �

2 i la covariància
entre un actiu i i un altre j com �ij.

La variància de la cartera es pot escriure com:

� = E
⇥
(r � r̄)2

⇤

= E

2

4
 

nX

i=1

!iri �
nX

i=1

!ir̄i

!2
3

5

= E
" 

nX

i=1

!i(ri � r̄i)

! 
nX

j=1

!i(rj � r̄j)

!#

= E
"

nX

i=1

nX

j=1

!i!j(ri � r̄i)(rj � r̄j)

#

=
nX

i=1

nX

j=1

!i!j�ij,

(1.1.2)

i s’observa que queda determinada per les covariàncies de les rendibilitats de cada parell
d’actius i les ponderacions aplicades.

1.1.4 Diagrama d’una cartera

Suposi que dos actius són representats en un diagrama rendibilitat-risc. Aquests dos
actius es poden combinar, d’acord a unes ponderacions, per formar una cartera (un nou
actiu). Ara, la taxa de rendibilitat i la desviació típica, valors que interessen, poden
ésser calculats mitjançant les rendibilitats, variàncies i covariàncies del actius originals.
Donat que les covariàncies no són representades en el diagrama, el punt exacte on se
situa el nou actiu (la combinació dels dos originals) no pot ésser determinada a partir
del diagrama original. Hi ha moltes possibilitats ja que depèn de la covariància de les
rendibilitats d’aquests actius originals.

S’analitzen les possibilitats a continuació. Es comença amb dos actius com s’indica
a la figura 1.2 (actius 1 i 2). Aleshores, es defineix una família de carteres mitjançant
l’introducció de la variable ↵ que defineix les ponderacions com !1 = ↵ i !2 = 1 � ↵.
Com 0  ↵  1, la cartera es mou entre dos punts, un que representa la cartera conté
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exclusivament un actiu dels dos originals i l’altre punt la cartera composta únicament
per l’altre actiu original. Entre aquests punts es representen totes les carteres que
contenen ponderacions diferents d’un actiu i d’un altre. En cas que ! sigui menor a
0 o superior a 1 significa que hi ha ponderació negativa d’un dels actius i s’interpreta
que s’ha executat una venda en descobert.

La venda en descobert és la pràctica de fer que els inversors tinguin una venda
d’actius, generalment valors financers, que han estat presos en préstec d’un tercer
(generalment un corredor (“broker”)) amb la intenció de comprar idèntics valors
en una data posterior per retornar-los a aquest tercer. El que realitza l’operació
espera obtenir un benefici econòmic a partir de la hipotètica futura baixada del
preu dels valors, ja que retorna la mateixa quantitat de valors que va prendre
en préstec, però no el mateix valor monetari. Si per contra els valors pugessin,
patiria una pèrdua.

Mentre l’↵ evoluciona, les noves carteres generen una corba, com queda representada
a la figura 1.2, però la seva forma exacte depèn de la covariància, com es desenvolupa
a continuació: Desenvolupant 1.1.2, la desviació típica d’una cartera formada per dos
actius 1 i 2 amb un pes d’↵ i (1 � ↵), variància �1 i �2 i una rendibilitat esperada de
r̄1 i r̄2 respectivament és:

�(↵) =
p

↵2�2
1 + (1� ↵)2�2

2 + 2↵(1� ↵)�12,

i la seva rendibilitat:

r̄(↵) = ↵r̄1 + (1� ↵)r̄2.

En cas que estiguin perfectament positivament correlacionats (�12 = 1) és té:

�(↵) =
q

↵2�2
1 + (1� ↵)2�2

2 + 2↵(1� ↵)

=
p

(↵�1 + (1� ↵)�2)2

= ↵�1 + (1� ↵)�2,

i conseqüentment les carteres possibles són descrites en un segment que uneix l’actiu 1
amb el 2 (Línia verda a la figura 1.2).

En cas que estiguin perfectament negativament correlacionats (�12 = �1) és té:

�(↵) =
q

↵2�2
1 + (1� ↵)2�2

2 � 2↵(1� ↵)

=
p

(↵�1 � (1� ↵)�2)2

= |↵�1 � (1� ↵)�2|,

i d’aquesta manera les possibles carteres són descrites per la com la corba blava de la
figura 1.2 on A és un actiu sense risc que s’obté a l’invertir la quantitat ↵ = �2/(�1��2)
en l’actiu 1 i 1� ↵ en l’actiu 2.
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En cas que els actius no estiguin perfectament correlacionats, la desviació típica no

és simplificable
✓
�(↵) =

q
↵2�2

1 + (1� ↵)2�2
2 + 2↵(1� ↵)�12

◆
i les carteres possibles

venen descrites per les corbes vermelles de la figura 1.2, sempre entre el triangle A12,
obtingut a partir de les carteres que es poden generar en cas que els actius estiguin
perfectament correlacionats.

Figura 1.2: Combinacions de dos actius

1.1.5 La regió factible

Sigui ! = (!1,!2, ...,!n) el vector que recull les ponderacions. Les carteres que es poden
generar són totes aquelles que resultin de efectuar totes les possibles combinacions que
compleixin

Pn
i=1 !i = 1

El conjunt de punts que es corresponen amb les carteres s’anomena conjunt factible
o regió factible. Aquests compleixen dues propietats importants:

1. Si hi ha almenys tres actius no perfectament correlacionats i amb diferents rendi-
bilitats i desviacions típiques, la regió factible serà una regió sòlida 2-dimensional.
La figura 1.3 mostra perquè la regió serà sòlida. Hi ha tres actius originals: 1,2 i
3. S’ha vist que dos actius defineixen una línia (corba) entre ells que recull totes
les combinacions generant carteres diferents. Aquestes tres línies s’observen a la
figura en qüestió. Ara, suposi, que es genera una combinació entre els actius 2
i 3 per generar el 4, aquest ara es pot combinar amb l’1 donant lloc a una nova
línia corba entre ells.
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Figura 1.3: Tres punts generen una regió

2. La regió factible és convexa cap a l’esquerra. Això significa que donats dos punts
qualsevol de la regió, la línia recta que connecta ells dos mai creuarà el límit
per l’esquerra. Això és conseqüència immediata de que totes les carteres (amb
ponderacions positives) generades a partir de dos actius se situen a sobre o a
l’esquerra de la línia que els uneix. Una regió factible típica seria la mostrada
a la figura 1.4 (a). Cal destacar les diferències de permetre vendes en descobert
i, conseqüentment, ponderacions negatives. Les dues propietats es mantenen en
aquest cas. Tot i això, en general, la regió factible en casos on s’admet la venda
en descobert contindrà la regió definida sense vendes en descobert, com es mostra
a la figura 1.4 (b).

Figura 1.4: Regió factible

1.1.6 El conjunt de mínima variància i la frontera eficient

La frontera per l’esquerra s’anomena conjunt de variància mínima, ja que qualsevol
valor de rendibilitat, el punt factible amb la variància més petita estarà situat sobre la
frontera de l’esquerra. El conjunt de variància mínima té forma de “bala” com es mostra
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a la figura 1.5. Hi ha un punt en especial, denotat com punt de mínima variància, que
és el que té la variància mínima.

Suposi que l’elecció d’una cartera per part d’un inversor està restringida als punts
factibles d’una línia horitzontal en el diagrama r̄ � �. Totes les carteres situades en
aquesta línia tenen la mateixa rendibilitat però diferents desviacions típiques. La ma-
joria dels inversors preferirien la cartera situada en el punt de més a l’esquerra, ja que
és la cartera que, donada una determinada rendibilitat, presenta la desviació típica
mínima. Tot inversor que estigui d’acord amb aquesta elecció se’l denomina avers al
risc. L’anàlisi elaborat en aquest estudi va enfocat a aquesta classe d’inversors. Ara,
si es parteix d’una desviació típica determinada, qualsevol inversor escollirà la cartera
amb la rendibilitat màxima possible. Aquests arguments impliquen que només la part
superior del conjunt de mínima variància és d’interès per als inversors que són aversos
al risc i que sota mateixes condicions sempre escullen l’opció amb més rendibilitat.
Aquesta línia corba superior del conjunt de mínima variància s’anomena frontera efici-
ent de la regió factible. Aquests conceptes queden clarament recollits a la figura 1.5. El
model de Markowitz, detallat a la secció següent, proposa una metodologia per calcular
punts de la frontera eficient.

Figura 1.5: Conjunts especials

1.2 Model teòric de Markowitz

El model de Markowitz (veure Markowitz, [8]) és un model l’objectiu del qual consisteix
a trobar la cartera d’inversió òptima per a cada inversor en termes de rendibilitat i risc,
realitzant una adequada elecció dels actius que componen la cartera.

El model de Markowitz minimitza la variància d’una cartera donada i per fer-ho,
suposa que les carteres es poden caracteritzar completament pel seu rendiment mitjà i
la seva variància (o risc).

El seu model empra la relació entre el retorn mig i la desviació típica dels retorns
per trobar un punt de variància mínima a la regió factible - el conjunt de tots els punts
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que corresponen a possibles carteres usant tots els possibles esquemes de ponderació de
cada actiu. Aquest punt de variància mínima de la frontera eficient - la part superior
del conjunt amb mínima variància - és el punt (cartera) amb la mínima variància de
tot el conjunt o regió factible.

El model assumeix que les rendibilitats de cadascun dels actius disponibles {Ri}i2I
on I = {1, ..., n} són generalment distribuïdes amb una desviació estàndard �i :=p
V ar(Ri) i una rendibilitat esperada ri := E(Ri), i hi ha una correlació determinada

�ij entre qualsevol 2 actius i, j del conjunt {Ri}i2I .
El problema a solucionar es podria descriure com: donat una rendibilitat mitja

desitjada ⇢, es vol invertir una quantitat determinada M0, invertint xi en cada actiu,
essent possible fixar una quantitat màxima de uj, amb la finalitat de minimitzar la
variància de la inversió total.
Per tant, el problema pot ser definit de la forma següent (veure Bower i Wentz, [9]):

Minimitzar:

nX

i=1

nX

j=01

�ijxixj (1.2.1)

Subjecte a:

nX

j=1

rjxj = ⇢M0 (1.2.2)

nX

j=1

xj = M0 (1.2.3)

xj  uj, j = 1, 2, ...n. (1.2.4)

Destacar que el model no restringeix que xj sigui més gran o igual que 0, per tant,
el model permet incorporar operacions de venda en descobert.

1.2.1 Resolució del problema

Markowitz proposa la resolució usant multiplicadors de Lagrange:

L = 1
2

nX

i=1

nX

j=1

!i!j�ij � �(
nX

i=1

!ir̄i � ⇢)� µ(
nX

i=1

!i � 1)

on !i = xi
M0

, de forma que la solució no depengui de M0. A més, permet que la
cota superior de xj segueixi sent uj i que no hi hagi cota inferior, ja que interessa
poder contemplar vendes en descobert com s’ha exposat anteriorment. Notar que � es
correspon amb la restricció 1.2.2 i µ amb la 1.2.3 de la fórmula de Markowitz.
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Diferenciant respecte !i i igualant a 0 s’obté, per a una cartera d’n actius, dos
multiplicadors de Lagrange �, µ i unes rendibilitats dels actius r̄i:

nX

j=1

�ij!i � �r̄i � µ = 0, 8i 2 I

nX

i=1

!ir̄i = r̄

nX

i=1

!i = 1

(1.2.5)

Aquestes equacions es coneixen amb el nom de Equacions per al conjunt eficient.
Tot i no haver-hi una solució única per al problema 1.2.5 en àlgebra lineal, es pot
recórrer a l’anàlisi numèric per obtenir solucions, com per exemple, la descomposició
LU.

Usant l’àlgebra lineal es pot solucionar el problema 1.2.1-1.2.4 solucionant !T⌃!, on
⌃ és la matriu de covariàncies i ! és el vector de ponderacions, i essent això equivalent
a minimitzar la variància.

Hi ha determinats resultats que permeten trobar solucions al sistema d’una forma
més àgil i fàcil. A la següent secció es definiran i es provarà que no es necessari trobar
una solució per a cada ⇢, sinó que és suficient fer-ho per a dues diferents ⇢1, ⇢2.

1.2.2 Teorema de fons

Prèviament s’ha definit el concepte de frontera eficient de manera informal. Per proce-
dir a enunciar el Teorema de dos fons i el Teorema d’un fons cal definir correctament
aquest concepte:

Definició 1.2.1. ! = (!1,!2, ...,!n) és una cartera eficient si, i només si, 9r̄ 2 R,
tal que ! és solució del problema 1.2.5.

D’ara en endavant, s’usarà la notació !(r̄) per fer referència al vector solució del
problema 1.2.5

Definició 1.2.2. Si {Ri} són totes les inversions amb risc (i.e. �i > 0, 8i 2 I) i R :=
(R1, R2, ...Rn), llavors, es pot definir frontera eficient com EF := {(r̄, V ar(!(r̄) ⇥
R)) 2 R2}, on !(r̄)⇥R =

Pn
i=1 !(r̄i)Ri.

Teorema de dos fons

Teorema 1.2.3. (de dos fons) Donades dues solucions diferents del problema de
Markowitz, es poden generar tota una col·lecció de noves solucions i a més, tot aquest
conjunt de punts es troben a la frontera eficient.

Alternativament, 8r̄A, r̄B (r̄A 6= r̄B), aleshores ! := t⇥ !(r̄A) + (1� t)⇥ !(r̄B) és
una cartera eficient de rendibilitat (tr̄A + (1� t)r̄B).
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Demostració. És suficient provar que si !(r̄A) i !(r̄B) són carteres eficients (i.e complei-
xen les n+2 Equacions per al conjunt eficient (1.2.5)), llavors ! també és una cartera
eficient. Es recorden les Equacions per al conjunt eficient :

nX

j=1

�ij!i � �r̄i � µ = 0, 8i 2 I

nX

i=1

!ir̄i = r̄

nX

i=1

!i = 1.

Es prenen �A, µA,�B, µB de les solucions per a r̄A i r̄B i es procedeix a que la cartera
! compleix les equacions:

nX

i=1

!ir̄i =
nX

i=1

t!(r̄A)ir̄i + (1� t)!(r̄B)ir̄i

= t

 
nX

i=1

!(r̄A)ir̄i

!
+ (1� t)

 
nX

i=1

!(r̄B)ir̄i

!

= tr̄A + (1� t)r̄B

nX

i=1

!i =
nX

1=1

t!(r̄A)i + (1� t)!(r̄B)i = 1.

Finalment, s’observa que com les dues solucions fan que el primer membre de la primera
equació de les Equacions per al conjunt eficient sigui 0, llavors

(!,�, µ) := (!, t�A + (1� t)�B, tµA + (1� t)µB).

també és solució.

Cal notar que al permetre la venda en descobert, T pot ser qualsevol nombre real.
Amb el Teorema dels dos fons, és trivial que a partir de qualsevol dos carteres eficients,
es poden generar totes les carteres que pertanyen a la frontera eficient. Tot i la senzilla
demostració del teorema, aquest indica que tots els inversors només haurien de decidir
invertir en dos fons, i l’única tasca a fer seria modificar la proporció invertida a cadascun
d’ells.

Teorema d’un fons

Quan els actius lliures de risc es permeten incorporar a la cartera, els conjunts factibles
(o eficients) són una línia recta. Aquesta és tangent a la regió factible original dels
actius de risc. És evident que hi ha un punt F de la regió factible original que pertany
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al segment que permet la definició de qualsevol nou actiu com a combinació entre l’actiu
lliure de risc i l’actiu F (cartera tangent) (veure Salo i Seeve [10]).

Definició 1.2.4. Si {Ri}i2I són inversions de risc (i.e. �i > 0, 8i 2 I), EF ({Ri}i2I) és
la frontera eficient de {Ri}i2I , i Rf és un actiu sense risc, llavors la cartera tangent
és el punt intersecció entre la frontera eficient amb i sens l’actiu lliure de risc.

Teorema 1.2.5. (d’un fons) Si a al conjunt d’actius disponibles {Ri}i2I se li agrega
un actiu lliure de risc Rf generant Rt = {Ri}i2I [Rf llavors existeix una únic fons F

compost per actius de risc tal que qualsevol cartera eficient pot ésser construïda com a
combinació del fons F i de l’actiu sense risc.

Equivalentment, si hi ha un únic actiu sense risc Rf (i.e, un actiu de fixada rendi-
bilitat i variància igual a 0) d’entre els actius disponibles, llavors 9!F cartera d’actius
de risc tal que 8! 2 EF, 9t 2 R tal que ! = tF + (1� t)Rf .

Figura 1.6: Efecte d’un actiu sense risc (F=cartera tangent)

Demostració. Primerament es demostra la unicitat de la cartera tangent (F). Després,
la demostració de la propietat 8! 2 EF, 9t 2 R tal que ! = tF + (1� t)Rf es derivarà
del resultat del teorema de dos fons. Per trobar la cartera tangent és evident que cal
maximitzar (veure figura 1.7):

tan(✓) =
rf � r̄(!)

�(!)
=

Pn
i=1 !i(ri � rf )qPn
j=1

Pn
i=1 �ij!i!j

,

on r(!) i �(!) són la rendibilitat i la desviació típica de la cartera associada al vector
! = (!1,!2, . . . ,!n).

S’efectua la primera derivada respecte !k i s’iguala a 0:

@tan(✓)

@!k
=

r̄k � rfpPn
i=1

Pn
i=1 !i!j�ij

� 1

2

Pn
i=1 !i(r̄i � rf )

(
pPn

i=1

Pn
i=1 !i!j�ij)

32
nX

i=1

!i�ik = 0,

i s’obté

r̄k � rf =

Pn
i=1 !i(r̄i � rf )

(
pPn

i=1

Pn
i=1 !i!j�ij

nX

i=1

!i�ik = �(!)
nX

i=1

!i�ik.
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Efectuant el canvi de variable vi = �(!)!i es té r̄k � rf =
Pn

i=1 vi�ik.
Solucionant aquestes equacions lineals per a les vi i normalitzant els resultat per

determinar !k i s’obté:

!i =
viPn
k=1 vk

.

Resumint, la cartera F = (!1,!2, ...,!n) és la cartera tangent i les ponderacions
dels actius són caracteritzades de la següent manera:

!k =
viPn
k=1 vk

, k 2 {1, 2, . . . , n},

on (v1, v2, . . . , vn) és la solució del conjunt d’n equacions lineals

nX

i=1

�ikvi = r̄k � rf .

Amb això s’ha trobat la cartera eficient. Ara cal determinar la proporció que cal
invertir en l’actiu lliure de risc i la que cal en la cartera tangent amb la finalitat de
resoldre el problema (i equivalentment, obtenir una cartera de retorn r̄). Per fer-ho,

només cal calcular la rendibilitat mitjà de la cartera tangent, que és r̄F =
nX

i=1

!ir̄i. Ara

només caldria trobar t tal que r̄ = rf t+ (1� t)r̄F .

Figura 1.7: Representació de l’angle la tangent de qual s’ha de maximitzar
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Capítol 2

Aplicant Markowitz

2.1 Preliminars

Objectiu

La finalitat d’aquesta secció és aplicar el model de Markowitz a una cartera d’actius
financers i actius immobiliaris. D’aquesta manera s’estudia la cabuda que pot tenir
la inversió en actius immobiliaris de cara a obtenir determinades rendibilitats, sempre
intentant minimitzar la volatilitat de la cartera.

Horitzó temporal

Amb la finalitat de disposar de rendiments interessants dels actius immobles, s’ha
definit l’inici temporal al primer trimestre del 2013, doncs fins aleshores s’havia estat
produint un decrement constant conseqüència de la crisi immobiliària. S’han pres dades
fins el tercer trimestre del 2020.

D’aquesta manera s’ha aconseguit evitar una situació extraordinària i normalitzar
els rendiments. Per tant, es podria considerar que l’horitzó és a llarg termini, doncs el
període estudiat comprèn 6 anys aproximadament.

Actius escollits

Si bé el més adient per aconseguir rendibilitats màximes a llarg termini (i inevita-
blement alts nivells de volatilitat) seria dur a terme un anàlisi exhaustiu de diferents
companyies i invertir directament en elles, aquest capítol està enfocat en ajudar a un
inversor defensiu, aquell que està interessat principalment en la seguretat i en l’allibera-
ment de preocupacions, tal com el defineix Benjamin Graham a L’inversor intel·ligent
[11].

S’han escollit quatre índex diferents per formar la cartera aconseguint així una certa
diversificació. Addicionalment, s’ha optat per introduir l’or ja que, com es mostra a
la figura 2.1, sol tenir rendiments certament contraris al S&P 500 i pot ser una bona
opció per aportar estabilitat. Aquest índex és usualment emprat com a baròmetre de
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l’economia mundial i quan presenta episodis de volatilitat o màxima incertesa, l’inversor
sol buscar seguretat en l’or (valor refugi).

Figura 2.1: Evolució de l’S&P 500 (verd) i el preu de l’or (groc)

Els actius escollits, tenint en compte l’anteriorment mencionat, han estat: l’índex
S&P 500, l’STOXX 600, l’MSCI World, un ETF d’Small-Caps (iShares Core S&P
Small-Cap ETF) i l’or. Les dades d’aquests actius s’han obtingut de yahoofinance.com
i de msci.com.

Per altra banda, s’han incorporat habitatges d’Espanya i Catalunya, dades obtin-
gudes de l’índex de preus publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.

2.2 Aplicació del model

La finalitat d’aquest capítol és trobar la frontera eficient a partir dels actius escollits.
D’aquesta forma, s’ha aplicat el model de Markowitz.

Pas 0: Obtenció de les dades

Primerament, s’ha obtingut la base de dades amb la cotització dels preus trimes-
trals dels diferents actius. En el cas del S&P500, l’MSCI World, Small-Caps ETF i
l’or els preus venien donats en dòlars, de forma que s’ha procedit a aplicar el tipus de
canvi present en cada període per obtenir rendibilitats comparables en euros. Per altra
banda, els preus dels habitatges de Catalunya i Espanya s’han aconseguit a l’Insitut
Nacional d’Estadística (INE)

Pas 1: Càlcul de rendibilitats trimestrals

Un cop s’han recollit explícitament els preus ajustats de tancament al final de cada
trimestre des de 2013 fins al tercer trimestre del 2020, s’ha calculat la rendibilitat
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trimestral de cadascun dels períodes. Sigui Pi el preu d’un actiu en el període i-èssim,
la rendibilitat d’aquest període al següent es calcula com:

Pi+1 � Pi

Pi
,

molt semblant a la que s’obtindria emprant rendiments logarítmics (log(Pi+1

Pi
)).

Es recullen els preus dels diferents actius i les seves rendibilitats trimestrals a la
figura 2.2.

Figura 2.2: Preus i rendibilitats dels actius escollits per formar la cartera
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Pas 2: Càlcul de rendibilitat esperada i taula de variàncies i covariàncies

Com el model té l’objectiu de determinar diferents carteres amb rendibilitats di-
ferents però amb mínima desviació típica, és indispensable per executar els següents
passos disposar de la rendibilitat esperada (rendibilitat mitja) de cada actiu ja que
la de la cartera és calcula com la suma de rendibilitats esperades dels diferents ac-
tius ponderada cadascuna pel seu pes. També és imprescindible la taula covariàncies
entre ells, ja que com s’ha exposat a la secció 1.1.3 (de la Part II), aquestes són ne-
cessàries per al càlcul de la variància de la cartera, i òbviament, la seva desviació típica.

La rendibilitat esperada de cada actiu queda recollida a la figura 2.3.
La taula de variàncies i covariàncies consta a la figura 2.4

Figura 2.3: Rendibilitat esperada dels actius disponibles

Figura 2.4: Taula de variàncies i covariàncies

Pas 3: Cartera amb màxima rendibilitat i la cartera amb mínima volatilitat

El tercer pas ha estat determinar els dos extrems de la frontera eficient, que venen
marcats per:

• La cartera amb mínima desviació típica, situada a l’extrem esquerra de la frontera
eficient.

• La cartera amb màxima rendibilitat, situada a l’extrem dret de la frontera eficient.
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Figura 2.5: Cartera amb mínima desviació típica i cartera amb màxima rendibilitat

Pas 4: Cerca de carteres intermèdies

Per determinar el recorregut de la frontera eficient, cal determinar carteres amb
rendibilitats compreses entre les dues carteres prèviament determinades. S’ha optat per
determinar-ne 9 de intermèdies. Sigui rend0 la rendibilitat de la cartera amb mínima
desviació típica i rend10 la cartera amb màxima rendibilitat, s’ha procedit a trobar les 9
carteres amb rendibilitat entre aquestes dues, de manera que la rendi (rendibilitat de la
i-èssima cartera amb màxima rendibilitat) és rendi = rend10�rend0

10 i, totes caracteritzades
per presentar la mínima desviació típica donada aquella rendibilitat cercada (figura
2.6).

Figura 2.6: Composició de les carteres intermèdies
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Pas 3: Dibuix de la frontera eficient

La frontera eficient pel mètode de Markowitz és la següent:

Figura 2.7: Diagrama rendibilitat-risc i frontera eficient
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2.3 Resultats i conclusions

S’ha vist que els habitatges tant de Catalunya com Espanya presenten una rendibilitat
trimestral esperada poc considerable, concretament del 1,29 % i del 0,95 % respectiva-
ment. A més, tal com s’observa a la figura 2.7, aquestes rendibilitats s’han caracteritzat
per donar-se amb mínima volatilitat. Com també es mostra al següent gràfic (figura
2.8), l’increment de preus ha estat molt lineal i sense episodis de notable volatilitat.

Figura 2.8: Evolució del preu dels habitatges (base 2015)

Tenint això en compte i observant la composició de les carteres (figura 2.7), aquesta
classe d’actius poden ésser interessants per a l’obtenció de rendibilitats molt discretes
però amb volatilitats molt assumibles per inversors molt conservadors.

Mitjançant aquest mètode s’ha aconseguit crear una frontera eficient, i per tant
quina és la volatilitat que s’hauria de poder suportar en la recerca d’una determinada
rendibilitat.

Ara bé, donat que l’economia no és una ciència exacta, els problemes d’aquesta
es traslladen al mètode emprat. Markowitz té en compte rendibilitats passades per
estimar futures i aquestes són clarament impredictibles. Si bé les intencions del model
poden resultar encertades, doncs intenta explicar el futur mitjançant la història d’un
actiu i la seva evolució en la cotització, per poder aplicar aquest model amb més precisió
caldria dues condicions:

• Les dades que es prenen per als càlculs haurien de comprendre d’un període de
temps el mes ampli possible, ja que entrarien en consideració diferents etapes de
l’actiu, així com crisis eventuals (crisi immobiliària) com la seva ciclicitat (sec-
tor automòbil o matèries primes). Cal destacar doncs que això tampoc assegura
una precisió màxima, doncs es pot produir un canvi de tendència en l’actiu per
diversos factors. Per exemple, l’S&P 500 va proporcionar una rendibilitat anua-
litzada del 4,95% entre el 1929 i el 1995, una modesta xifra en comparació amb
els 35 anys posteriors, del 1995 al 2020, que ha proporcionat un retorn anualit-
zat del 8,59%. És probable que un inversor descartés aquest índex pel Mètode
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de Markowitz i no pogués aprofitar les rendibilitats que ha ofert aquests darrers
anys.
En el sector financer, venen a solucionar aquest problema els inversors actius,
aquells que estudien companyia a companyia, tenint en compte el passat, ja sigui
per veure com s’ha comportat una empresa en una situació de crisi, com per
analitzar la gestió dels directius en determinades situacions, i avaluen el present
de la companyia intentant establir un model de cap a on es dirigeix, quins fluxos
de caixa pot generar i quina valoració mereix cada actiu. Objectivament, és
complicat intentar calcular el valor de l’S&P 500 doncs el formen 500 empreses.
Per altra banda, en el mercat immobiliari, caldria avaluar altres aspectes de
cara a modelar el futur del sector, així com la economia local o les polítiques
governamentals.
Per això i com s’ha comentat anteriorment, aquest model pot oferir una ajuda
als inversors que volen una ràpida orientació d’on destinar els seus estalvis, sense
que això impliqui excessives preocupacions.

• L’horitzó d’inversió sigui a llarg termini, doncs en el curt termini es poden donar
múltiples escenaris, des de la mencionada crisi immobiliària fins la Covid-19,
períodes en que determinats actius ofereixen rendibilitats negatives, clarament
llunyanes a les històriques i les esperades calculades pel mètode de Markowitz.

A Espanya, possiblement per la seva cultura, es sol concebre la inversió en actius
immobiliaris com una de les principals opcions on destinar els estalvis, doncs, en termes
generals, la gent busca l’adquisició d’una casa (en lloc de llogar-la) com a forma de
materialitzar el seu patrimoni, associant aquesta a una inversió rendible i profitosa. Si
bé és cert que l’evolució històrica d’aquesta classe d’actius marca un ritme creixent, la
rendibilitat que ofereix és molt ajustada, de manera que en termes reals és probable
que aquesta no serveixi de manera constant al llarg del temps ni per preservar el poder
adquisitiu alterat per la inflació. D’aquesta manera, i analitzant les dades obtingudes,
es pot concloure que la inversió en aquesta tipus d’actius pot estar més arrelada a una
limitada cultura financera com a un possible tradicionalisme, doncs a efectes econòmics,
a llarg termini no ofereix rendibilitats interessants que assegurin preservar el capital
ni augmentar-lo. Tot i això, per a inversors molt conservadors i per tant, amb poca
tolerància a la volatilitat, pot suposar una opció a considerar.

De totes formes, amb un horitzó d’inversió de llarg termini, caldria situar la renda
variable com a primera opció on destinar els estalvis per aconseguir rendibilitat (figura
2.9). Es podria pensar en l’inconvenient de presentar alta volatilitat, però aquesta
es dona en el curt termini ja que com s’observa a la figura 2.10, són els instruments
financers amb major rendibilitat i menor volatilitat a llarg termini de la història.
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Figura 2.9: Comparació del rendiment d’accions, bons, lletres del tresor, or i el dòlar
des de 1802

Figura 2.10: Comparació de la desviació típica (volatilitat) de les accions, els bons i
els valors del tresor en 1, 2, 5, 10, 20 i 30 anys
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Apèndix A

Codi en R de la Part I

El codi programat en R emprat per a la confecció del model de regressió exposat a la
primera part ha estat el següent:

1 #Llibreries
2 library(stargazer)
3 library(readxl)
4 library(timeDate)
5 library(timeSeries)
6 library(fBasics)
7 library(Hmisc)
8 library(xtable)
9 library(texreg)

10 library(tidyverse)
11 library(caret)
12 library(purrr)
13 library(dplyr)
14 library(lmtest)
15 library(car)
16 library(olsrr)
17

18 #Carreguem dades
19 install.packages("readxl")
20 library(readxl)
21

22 #--------2019----------
23

24 #Carreguem promocions 2019
25 path  "/Users/victorvalldosera/Desktop/Universitat de Barcelona

/Treball Final de Grau/Base de dades/200124 Habitatges 2019
_defBARCELONA.xlsx"

26 viviendas2019  data.frame(read_excel(path))
27

28 #Carreguem habitatges 2020
29 path  "/Users/victorvalldosera/Desktop/Universitat de Barcelona

/Treball Final de Grau/Base de dades/200124 Promocions 2019
_defBARCELONA.xlsx"
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30 promociones2019  data.frame(read_excel(path))
31

32 #Afegim les variables de les promocions als habitatges al 2019
33 m  match(viviendas2019$NUMQUEST , promociones2019$NUMQUEST)
34 viviendas2019[, colnames(promociones2019)]  promociones2019[m,

]
35

36 #Creamos data dummies para todos los distritos 2019
37 library(dummies)
38 distrito  viviendas2019
39 dummies  dummy(distrito[, "DIST"])
40 dummies  as.data.frame(dummies)
41 total2019  dummies
42

43 #Anadimos al dataset de dummies las variables que tbn queremos
incorporar al modelo

44 total2019[, c("NOMD01C","LAV","DORM","NOMD01F","Atic","Duplex","
Planta.Baixa","NOMD01D","NOMD01E","NOMD01K","NOMD01L","TER","
NOMD01P","NOMD01Q","TIPH","QUALIC_5","QUALIC_6","QUALIC_7","
QUALIC_8","QUALIC_9","QUALIC_10","QUALIC_12","QUALIC_13","
QUALIC_14","QUALIC_22","EQUIC_1","EQUIC_2","EQUIC_3","EQUIC_4"
,"EQUIC_5","EQUIC_6","EQUIC_7","EQUIC_8","EQUIC_9_50","
EQUIC_99")]  viviendas2019[,c("NOMD01C","LAV","DORM","NOMD01F
","Atic","Duplex","Planta.Baixa","NOMD01D","NOMD01E","NOMD01K"
,"NOMD01L","TER","NOMD01P","NOMD01Q","TIPH","QUALIC_5","
QUALIC_6","QUALIC_7","QUALIC_8","QUALIC_9","QUALIC_10","
QUALIC_12","QUALIC_13","QUALIC_14","QUALIC_22","EQUIC_1","
EQUIC_2","EQUIC_3","EQUIC_4","EQUIC_5","EQUIC_6","EQUIC_7","
EQUIC_8","EQUIC_9_50","EQUIC_99")]

45

46 #ñAade la variable 2019 ,18 ,17 ,16 (dummy) (FUNCIONA)!
47 total2019  cbind(total2019 ,a2019 =1)
48 total2019  cbind(total2019 ,a2018 =0)
49 total2019  cbind(total2019 ,a2017 =0)
50 total2019  cbind(total2019 ,a2016 =0)
51

52 # ---------2018--------
53

54 #Cargamos promociones 2018
55 path  "/Users/victorvalldosera/Desktop/Universitat de Barcelona

/Treball Final de Grau/Base de dades/Promocions 2018 def.xlsx"
56 promociones2018  data.frame(read_excel(path))
57 promociones2018  promociones2018[promociones2018$CODIMUN ==

80193, ] #En ppi per quedarnos nomes amb barna
58

59 #Cargamos 2018 viviendas
60 path  "/Users/victorvalldosera/Desktop/Universitat de Barcelona

/Treball Final de Grau/Base de dades/Habitatges 2018 def.xlsx"
61 viviendas2018  data.frame(read_excel(path))
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62 viviendas2018  viviendas2018[viviendas2018$CODIMUN == 80193, ]
#En ppi per quedarnos nomes amb barna

63

64 #Anadimos las variabels de las promociones a las viviendasen
2018

65 m  match(viviendas2018$NUMQUEST , promociones2018$NUMQUEST)
66 viviendas2018[, colnames(promociones2018)]  promociones2018[m,

]
67

68 #Creamos data dummies para todos los barrios 2018
69 library(dummies)
70 distrito  viviendas2018
71 dummies  dummy(distrito[, "DIST"])
72 dummies  as.data.frame(dummies)
73 total2018  dummies
74

75 #Anadimos al dataset de dummies las variables que tbn queremos
incorporar al modelo

76 total2018[, c("NOMD01C","LAV","DORM","NOMD01F","Atic","Duplex","
Planta.Baixa","NOMD01D","NOMD01E","NOMD01K","NOMD01L","TER","
NOMD01P","NOMD01Q","TIPH","QUALIC_5","QUALIC_6","QUALIC_7","
QUALIC_8","QUALIC_9","QUALIC_10","QUALIC_12","QUALIC_13","
QUALIC_14","QUALIC_22","EQUIC_1","EQUIC_2","EQUIC_3","EQUIC_4"
,"EQUIC_5","EQUIC_6","EQUIC_7","EQUIC_8","EQUIC_9_50","
EQUIC_99")]  viviendas2018[,c("NOMD01C","LAV","DORM","NOMD01F
","Atic","Duplex","Planta.Baixa","NOMD01D","NOMD01E","NOMD01K"
,"NOMD01L","TER","NOMD01P","NOMD01Q","TIPH","QUALIC_5","
QUALIC_6","QUALIC_7","QUALIC_8","QUALIC_9","QUALIC_10","
QUALIC_12","QUALIC_13","QUALIC_14","QUALIC_22","EQUIC_1","
EQUIC_2","EQUIC_3","EQUIC_4","EQUIC_5","EQUIC_6","EQUIC_7","
EQUIC_8","EQUIC_9_50","EQUIC_99")]

77

78 #Anadimos variables 2019 ,18 ,17 ,16 y barrios (faltan 10,39,41)
79 total2018  cbind(total2018 ,a2019 =0)
80 total2018  cbind(total2018 ,a2018 =1)
81 total2018  cbind(total2018 ,a2017 =0)
82 total2018  cbind(total2018 ,a2016 =0)
83

84 #Provem unir 2018 i 2019 (funciona)!
85 unio1819  rbind(total2019 ,total2018)
86

87 #-------2017--------
88 #Cargamos promociones 2017
89 path  "/Users/victorvalldosera/Desktop/Universitat de Barcelona

/Treball Final de Grau/Base de dades/Promocions 2017 _ok.xlsx"
90 promociones2017  data.frame(read_excel(path))
91 promociones2017  promociones2017[promociones2017$CODIMUN ==

80193, ] #En ppi per quedarnos nomes amb barna
92

93 #Cargamos 2017 viviendas
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94 path  "/Users/victorvalldosera/Desktop/Universitat de Barcelona
/Treball Final de Grau/Base de dades/Habitatges 2017 _ok.xlsx"

95 viviendas2017  data.frame(read_excel(path))
96 viviendas2017  viviendas2017[viviendas2017$CODIMUN == 80193, ]

#En ppi per quedarnos nomes amb barna
97

98 #Anadimos las variabels de las promociones a las viviendasen
2017

99 m  match(viviendas2017$NUMQUEST , promociones2017$NUMQUEST)
100 viviendas2017[, colnames(promociones2017)]  promociones2017[m,

]
101

102 #Creamos data dummies para todos los barrios 2017
103 library(dummies)
104 distrito  viviendas2017
105 dummies  dummy(distrito[, "DIST"])
106 dummies  as.data.frame(dummies)
107 total2017  dummies
108

109 #Anadimos al dataset de dummies las variables que tbn queremos
incorporar al modelo

110 total2017[, c("NOMD01C","LAV","DORM","NOMD01F","Atic","Duplex","
Planta.Baixa","NOMD01D","NOMD01E","NOMD01K","NOMD01L","TER","
NOMD01P","NOMD01Q","TIPH","QUALIC_5","QUALIC_6","QUALIC_7","
QUALIC_8","QUALIC_9","QUALIC_10","QUALIC_12","QUALIC_13","
QUALIC_14","QUALIC_22","EQUIC_1","EQUIC_2","EQUIC_3","EQUIC_4"
,"EQUIC_5","EQUIC_6","EQUIC_7","EQUIC_8","EQUIC_9_50","
EQUIC_99")]  viviendas2017[,c("NOMD01C","LAV","DORM","NOMD01F
","Atic","Duplex","Planta.Baixa","NOMD01D","NOMD01E","NOMD01K"
,"NOMD01L","TER","NOMD01P","NOMD01Q","TIPH","QUALIC_5","
QUALIC_6","QUALIC_7","QUALIC_8","QUALIC_9","QUALIC_10","
QUALIC_12","QUALIC_13","QUALIC_14","QUALIC_22","EQUIC_1","
EQUIC_2","EQUIC_3","EQUIC_4","EQUIC_5","EQUIC_6","EQUIC_7","
EQUIC_8","EQUIC_9_50","EQUIC_99")]

111

112 #Anadimos variables 2019 ,18 ,17 ,16 al 2017 y barrios (faltan
15,21,23,39,41,44,57,63)

113 total2017  cbind(total2017 ,a2019 =0)
114 total2017  cbind(total2017 ,a2018 =0)
115 total2017  cbind(total2017 ,a2017 =1)
116 total2017  cbind(total2017 ,a2016 =0)
117

118 #Unim unio de 1819 amb 2017
119 #Provem unir 2018 i 2019 (funciona)!
120 unio171819  rbind(unio1819 ,total2017)
121

122 #-------2016--------
123

124 #Cargamos promociones 2016
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125 path  "/Users/victorvalldosera/Desktop/Universitat de Barcelona
/Treball Final de Grau/Base de dades/Promocions 2016 _ok.xlsx"

126 promociones2016  data.frame(read_excel(path))
127 promociones2016  promociones2016[promociones2016$CODIMUN ==

80193, ] #En ppi per quedarnos nomes amb barna
128

129 #Cargamos 2016 viviendas
130 path  "/Users/victorvalldosera/Desktop/Universitat de Barcelona

/Treball Final de Grau/Base de dades/Habitatges 2016 _ok.xlsx"
131 viviendas2016  data.frame(read_excel(path))
132 viviendas2016  viviendas2016[viviendas2016$CODIMUN == 80193, ]

#En ppi per quedarnos nomes amb barna
133

134 #Anadimos las variabels de las promociones a las viviendasen
2016

135 m  match(viviendas2016$NUMQUEST , promociones2016$NUMQUEST)
136 viviendas2016[, colnames(promociones2016)]  promociones2016[m,

]
137

138 #Creamos data dummies para todos los barrios 2016
139 library(dummies)
140 distrito  viviendas2016
141 dummies  dummy(distrito[, "DIST"])
142 dummies  as.data.frame(dummies)
143 total2016  dummies
144

145 #Anadimos al dataset de dummies las variables que tbn queremos
incorporar al modelo

146 total2016[, c("NOMD01C","LAV","DORM","NOMD01F","Atic","Duplex","
Planta.Baixa","NOMD01D","NOMD01E","NOMD01K","NOMD01L","TER","
NOMD01P","NOMD01Q","TIPH","QUALIC_5","QUALIC_6","QUALIC_7","
QUALIC_8","QUALIC_9","QUALIC_10","QUALIC_12","QUALIC_13","
QUALIC_14","QUALIC_22","EQUIC_1","EQUIC_2","EQUIC_3","EQUIC_4"
,"EQUIC_5","EQUIC_6","EQUIC_7","EQUIC_8","EQUIC_9_50","
EQUIC_99")]  viviendas2016[,c("NOMD01C","LAV","DORM","NOMD01F
","Atic","Duplex","Planta.Baixa","NOMD01D","NOMD01E","NOMD01K"
,"NOMD01L","TER","NOMD01P","NOMD01Q","TIPH","QUALIC_5","
QUALIC_6","QUALIC_7","QUALIC_8","QUALIC_9","QUALIC_10","
QUALIC_12","QUALIC_13","QUALIC_14","QUALIC_22","EQUIC_1","
EQUIC_2","EQUIC_3","EQUIC_4","EQUIC_5","EQUIC_6","EQUIC_7","
EQUIC_8","EQUIC_9_50","EQUIC_99")]

147

148 #Anadimos variables 2019 ,18 ,17 ,16 al 2017
149 total2016  cbind(total2016 ,a2019 =0)
150 total2016  cbind(total2016 ,a2018 =0)
151 total2016  cbind(total2016 ,a2017 =0)
152 total2016  cbind(total2016 ,a2016 =1)
153

154 #Unim unio de 171819 amb 2016
155 unio16171819  rbind(unio171819 ,total2016)
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156

157 #-----------------
158

159 #Modelitzar 16171819
160 #Posem 0
161 def  unio16171819
162 def[is.na(def)]  0
163

164 #ELiminar files on hi ha 0 al preu , als m2 (a,b,c)
165 copia  def
166 copia  copia[copia$NOMD01F6=0, ]
167 copia  copia[copia$NOMD01C6=0, ]
168

169 #Posem 0 als 2 de TIPH (funciona !)
170 copia2  copia
171 copia2$TIPH[copia2$TIPH == 2]  0
172

173 #Posem 1 als -1 de diferents "qualitat)
174 copia2$QUALIC_5[copia2$QUALIC_5 == -1]  1
175 copia2$QUALIC_6[copia2$QUALIC_6 == -1]  1
176 copia2$QUALIC_7[copia2$QUALIC_7 == -1]  1
177 copia2$QUALIC_8[copia2$QUALIC_8 == -1]  1
178 copia2$QUALIC_9[copia2$QUALIC_9 == -1]  1
179 copia2$QUALIC_10[copia2$QUALIC_10 == -1]  1
180 copia2$QUALIC_12[copia2$QUALIC_12 == -1]  1
181 copia2$QUALIC_13[copia2$QUALIC_13 == -1]  1
182 copia2$QUALIC_14[copia2$QUALIC_14 == -1]  1
183 copia2$QUALIC_22[copia2$QUALIC_22 == -1]  1
184

185 #S’ha de fer (no estava fet pre entrega)
186 copia2$EQUIC_1[copia2$EQUIC_1 == -1]  1
187 copia2$EQUIC_2[copia2$EQUIC_2 == -1]  1
188 copia2$EQUIC_3[copia2$EQUIC_3 == -1]  1
189 copia2$EQUIC_4[copia2$EQUIC_4 == -1]  1
190 copia2$EQUIC_5[copia2$EQUIC_5 == -1]  1
191 copia2$EQUIC_6[copia2$EQUIC_6 == -1]  1
192 copia2$EQUIC_7[copia2$EQUIC_7 == -1]  1
193 copia2$EQUIC_8[copia2$EQUIC_8 == -1]  1
194 copia2$EQUIC_9_50[copia2$EQUIC_9_50 == -1]  1
195 copia2$EQUIC_99[copia2$EQUIC_99 == -1]  1
196

197 #Eliminem habitatges que provoquen problemes (
heteroscedatistitat)

198 copia2  copia2[copia2$NOMD01C6=48.50820 , ] #2160
199 copia2  copia2[copia2$NOMD01F6=58000, ] #414
200 copia2  copia2[copia2$NOMD01F6=110000 , ] #679
201 copia2  copia2[copia2$NOMD01F6=2100000 , ] #2768
202 copia2  copia2[copia2$NOMD01F6=7000000 , ] #1609
203 copia2  copia2[copia2$NOMD01F6=314672 , ] #2143
204 copia2  copia2[copia2$NOMD01F6=4400000 , ] #2602
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205 copia2  copia2[copia2$NOMD01F6=500000 , ] #1572
206 copia2  copia2[copia2$NOMD01F6=6800000 , ] #2954
207 copia2  copia2[copia2$NOMD01F6=13330669 , ] #3250
208

209 #ELIMINEM el que a latic te un 4
210 copia2  copia2[copia2$Atic6=4, ]
211

212 #Eliminem planta baixa te un 2
213 copia2  copia2[copia2$Planta.Baixa6=2, ]
214

215 #Generem primer model
216 modelo  lm(log(NOMD01F) ⇠ .,data=copia2)
217 slm  step(modelo)
218 summary(modelo)
219 summary(slm)
220

221 #Eliminem habitatges amb pisos molt cars (per aconseguir
distribucio normal variable dependent)

222 library(data.table)
223 outlierReplace = function(dataframe , cols , rows , newValue = NA)

{
224 if (any(rows)) {
225 set(dataframe , rows , cols , newValue)
226 }
227 }
228 outlierReplace(copia2 , "NOMD01F", which(copia2$NOMD01F >

1980000) , NA)
229 copia2  na.omit(copia2)
230

231 #Elaborem el model amb restriccions
232 modelo1  lm(log(NOMD01F) ⇠ .,data=copia2)
233 slm1  step(modelo1)
234 summary(modelo1)
235 summary(slm1)
236 bptest(slm1)
237 hist(log(deles1$NOMD01F))
238 logaritme  log(copia2$NOMD01F)
239 hist(logaritme)
240 ncvTest(slm1)
241

242 #Eliminem outliers (ja que de moment no tenim homoscedasticitat
i normalitat de residus)

243 femcanvis  copia2
244 fatales  ols_plot_cooksd_bar(slm1)
245 dataframess  fatales$data
246 table(dataframess$color)
247 sample_size  nrow(femcanvis)
248 i  1
249 while (isample_size){



APÈNDIX A. CODI EN R DE LA PART I 62

250 if(dataframess$cd[c(i)] � (1.05/sample_size)){ #Aqui abans hi
havia un 2/

251 femcanvis$NOMD01F[c(i)]=0
252 }
253 i  i+1
254 }
255 femcanvis  femcanvis[femcanvis$NOMD01F6=0, ]
256

257 #Refem model sense outliers
258 modelo3  lm(log(NOMD01F) ⇠ .,data=femcanvis)
259 slm3  step(modelo3)
260 summary(modelo3)
261 summary(slm3)
262

263 #Homoscedasticitat
264 ncvTest(slm3)
265

266 #Normalitat de residus
267 residus rstandard(slm3)
268 hist(residus)
269 qqnorm(residus)
270 remove_outliers  function(x, na.rm = TRUE , ...) {
271 qnt  quantile(x, probs=c(.3, .7), na.rm = na.rm ,...)
272

273 H  1.5 * IQR(x,na.rm = na.rm)
274 y  x
275 y[x < (qnt[1] - H)]  NA
276 y[x > (qnt[2] + H)]  NA
277 x  y
278 x[!is.na(x)]
279 }
280 provetess data.frame(residus)
281 cleaned remove_outliers(provetess$residus)
282 hist(cleaned)
283 hist(provetess$residus)
284 shapiro.test(cleaned)
285 library(nortest)
286 lillie.test(cleaned)
287 lillie.test(residus)
288 hist(residus)
289

290 #Multicolinealitat
291 install.packages("car")
292 car::vif(slm3)
293 stargazer(car::vif(slm3), title="Results", align=TRUE , no.space=

TRUE)
294

295 #Provem de predir (amb log)
296 predit  predict.lm(slm3 ,femcanvis)
297 comparacio  cbind(femcanvis ,predit)
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298 comparacio  cbind(comparacio ,logpreu=log(femcanvis$NOMD01F))
299 plot(comparacio$predit ,comparacio$logpreu)
300

301 #Provem de predir (amb preu)
302 predit  predict.lm(slm3 ,femcanvis)
303 comparacio  cbind(femcanvis ,estimat = exp(predit))
304 plot(comparacio$estimat ,comparacio$NOMD01F , asp=1)
305

306 #Imprimim Latex model definitiu
307 stargazer(slm3 , title="Results", align=TRUE , no.space=TRUE)
308

309 par(mfrow=c(1,2))
310 #Distribuci normal i no normal de la variable dependent
311 logpreu  femcanvis
312 hist(logpreu$NOMD01F)
313 logpreu  cbind(femcanvis ,logartime.preu = log(femcanvis$NOMD01F

))
314 hist(logpreu$logartime.preu)
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