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1. Εισαγωγή

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα συντελέστηκαν σημαντικές 

αλλαγές στην ελληνική οικονομία στα πλαίσια της σύγκλισής της με τις οικονομίες 

των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξή της στην Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση. Οι αλλαγές αυτές συνίστανται κυρίως στην απελευθέρωση 

όλων των αγορών της οικονομίας, στις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων, και 

στην επιτάχυνση της ανάπτυξής της μέσω της αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έντονη κινητικότητα που αναπτύχθηκε στο οικονομικό 

περιβάλλον έφερε στο επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέροντος και το 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά άρχισε να 

συγχρονίζεται και να συντονίζεται με τις αντίστοιχες αγορές των υπόλοιπων μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας ολοένα και περισσότερο σε συνθήκες 

έλλειψης της κρατικής παρέμβασης στην οικονομική δραστηριότητα. Έτσι, οι 

αποδόσεις των δεικτών του χρηματιστηρίου, συχνά τα τελευταία χρόνια, γίνονται 

σημεία αναφοράς για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας.

Η κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος για την πορεία του 

χρηματιστηρίου, έχει καταστήσει αναγκαία την ανάπτυξη αξιόπιστων υποδειγμάτων 

για την ανάλυση και την αποτίμηση των αποδόσεων των μετοχικών τίτλων. Η 

παρούσα εργασία λοιπόν, αναφέρεται στα αποτελέσματα εμπειρικών μελετών που 

έχουν γίνει για την ανάπτυξη υποδειγμάτων αποτίμησης μετοχικών αποδόσεων, 

σύμφωνα με την Θεωρία Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας, η οποία είναι γνωστότερη 

ως Arbitrage Pricing Theory (APT). Σκοπός της εργασίας είναι η σφαιρική 

παρουσίαση της εμπειρικής έρευνας που έχει διεξαχθεί για την εφαρμογή 

μακροοικονομικών υποδειγμάτων της APT, σε διάφορες χρηματιστηριακές αγορές 

παγκοσμίως. Η εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση υποδειγμάτων APT που 

αποτελούνται από μακροοικονομικούς παράγοντες, λόγω του αυξημένου 

ενδιαφέροντος που υπάρχει για την σύνδεση των χρηματιστηριακών αποδόσεων με 

την εξέλιξη διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών. Η γνώση των εμπειρικών 

αποτελεσμάτων αυτών των ερευνών, θα μπορούσε να δώσει το κατάλληλο υπόβαθρο 

για την ανάπτυξη και τον έλεγχο αντίστοιχων υποδειγμάτων και για την ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά.
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Για την επίτευξη του σκοπού μας, η δομή αυτής της εργασίας είναι η 

ακόλουθη: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην επικρατούσα θεωρία 

αποτίμησης μετοχικών αποδόσεων έως την δεκαετία του 1980, την θεωρία του 

Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM). 

Κατόπιν αναφέρονται οι αμφισβητήσεις που δέχθηκε το υπόδειγμα CAPM, οι οποίες 

οδήγησαν στην ανάπτυξη της Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας από τον 

Stephen Ross, το 1976. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το μαθηματικό υπόδειγμα της 

APT, ενώ παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που εμφανίζει.

Οι μελέτες για την εφαρμογή της APT είναι ένα από τα δημοφιλή θέματα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας τα τελευταία χρόνια. Το τρίτο κεφάλαιο προχωρά στην 

επιλεκτική παρουσίαση πρόσφατων άρθρων που αναφέρονται στον εμπειρικό έλεγχο 

υποδειγμάτων APT. Ο όγκος της σχετικής αρθρογραφίας που έχει αναπτυχθεί είναι 

τεράστιος και έτσι έγινε προσπάθεια να παρουσιασθούν όσο το δυνατό περισσότερες 

από τις προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή υποδειγμάτων 

που στηρίζονται σε μακροοικονομικές μεταβλητές. Το περισσότερο μέρος της 

αρθρογραφικής ανασκόπησης αναφέρεται στις δύο μεγαλύτερες χρηματιστηριακές 

αγορές, των Η.Π.Α. και της Μεγάλης Βρετανίας, λόγω της πολυετούς έρευνας που 

έχει διενεργηθεί σε αυτές. Εντούτοις, έγινε προσπάθεια να βρεθούν όσο το δυνατό 

περισσότερες εργασίες από αναδυόμενες-περιφερειακές αγορές, ανεξάρτητα από τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην διερεύνηση των υποδειγμάτων, προκειμένου 

να παρουσιαστούν οι αναλογίες και οι διαφορές με τις ανεπτυγμένες αγορές.

Οι αγορές αυτές ονομάζονται αναδυόμενες, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους, τα οποία αναφέρονται στο τρίτο κεφάλαιο. Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν οι περισσότερες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και 

της Λατινικής Αμερικής. Οι σημαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 στο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον αυτών των χωρών, είχε 

σαν αποτέλεσμα την ραγδαία ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών τους. Η ανάπτυξη αυτή 

διακόπηκε από την γνωστή “Ασιατική κρίση” που εκδηλώθηκε κατά τα έτη 1998- 

1999. Η άρση των περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση επενδυτικών και 

κερδοσκοπικών κεφαλαίων παγκοσμίως οδήγησε στην αύξηση του επενδυτικού 

ενδιαφέροντος για τις αναδυόμενες αγορές και κατά συνέπεια και στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος για την εμπειρική διερεύνηση διάφορων υποδειγμάτων APT σε αυτές. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία απαντώνται μελέτες των τελευταίων χρόνων κυρίως για τις
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αγορές των Σκανδιναβικών και των Ασιατικών χωρών, όπως της Φιλανδίας, της 

Μαλαισίας και των Φιλιππινών. Οι αγορές αυτές έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά 

με την έως πρόσφατα αναδυόμενη ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και γι’ αυτό 

κρίθηκε σκόπιμη η παρουσίαση εργασιών που τις αφορούν. Οι περισσότεροι 

συγγραφείς των άρθρων που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο, έχουν αναπτύξει 

πολύχρονη έρευνα στην εμπειρική εφαρμογή της APT, όπως και στην επίδραση 

μακροοικονομικών παραγόντων στις αποδόσεις των μετοχών.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της διαχρονικής 

εξέλιξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως και των σχετικών μελετών που έχουν 

διεξαχθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εμπειρικών μελετών για το 

ελληνικό χρηματιστήριο είναι πολύ περιορισμένος, το μεγαλύτερο μέρος αναφέρεται 

κυρίως στην αποτελεσματικότητα της αγοράς (market efficiency). Οι εργασίες που 

αφορούν τον έλεγχο της εφαρμογής της APT είναι τρεις εμπειρικές μελέτες, οι οποίες 

παρουσιάζονται. Η παρούσα εργασία δεν προχωρεί στην διερεύνηση και στην 

υπόδειξη ενός κατάλληλου υποδείγματος APT για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς 

κάτι τέτοιο υπερβαίνει τον αντικειμενικό μας σκοπό.

Στο πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα των εργασιών που 

παρουσιάστηκαν και γίνονται υποδείξεις για μελλοντική έρευνα σχετικά με την 

εμπειρική διερεύνηση ενός μακροοικονομικού υποδείγματος APT στην ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά. Οι κατευθύνσεις που δίνονται στηρίζονται στην εμπειρία 

που αποκομίσθηκε από την εκπόνηση της εργασίας, όπως και από την επικρατούσα 

σημερινή πραγματικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
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2. Η Θεωρία της Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (APT) ως 

εναλλακτικό υπόδειγμα του Υποδείγματος Αποτίμησης 

Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM)

2.1 Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων 
(CAPM)

Το κυρίαρχο υπόδειγμα που χρησιμοποιείται κατά τις τέσσερις τελευταίες 

δεκαετίες (1964 ~ 2003) για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων αποδόσεων των 

χρεογράφων, είναι το Capital Asset Pricing Model (CAPM) ή αλλιώς Υπόδειγμα 

Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων. To CAPM είναι ένα 

μονοπαραγοντικό υπόδειγμα που χρησιμοποιείται κυρίως για την διαστρωματική 

ανάλυση και ερμηνεία της μεταβλητότητας των προσδοκώμενων αποδόσεων των 

χρηματιστηριακών τίτλων. Η σχετική θεωρία παρουσιάσθηκε αρχικά από τον William 

Sharpe (1964) και αργότερα αναπτύχθηκε από τους J. Litner (1965, 1966) και Jon 

Mossin (1966). Η ανάπτυξη της θεωρίας του υποδείγματος CAPM, από τον Sharpe, 

στηρίχθηκε στην μελέτη του Markowitz (1952) για τον προσδιορισμό του 

αποτελεσματικού μετώπου και του άριστου χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με το υπόδειγμα CAPM, η αναμενόμενη απόδοση ενός χρεογράφου 

είναι ανάλογη προς την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, πέραν 

του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο. Ο συντελεστής που εκφράζει τη συσχέτιση της 

αναμενόμενης απόδοσης του χρεογράφου με τον συστηματικό κίνδυνο της αγοράς 

(market risk), είναι ο συντελεστής “βήτα” ή αλλιώς πιο γνωστός ως “beta”. Ο 

συντελεστής βήτα είναι η συμμεταβλητότητα της απόδοσης του χρεογράφου ως προς 

την απόδοση της αγοράς και είναι το μέτρο του κινδύνου της απόδοσης του 

χρεογράφου ως προς την απόδοση της αγοράς. Η μαθηματική εξίσωση του 

υποδείγματος CAPM είναι:

E(r,) = rf +/?im [E(rm) - rf],

όπου:

Ε(η) ... η προσδοκώμενη απόδοση του χρεογράφου 

rf... το επιτόκιο απόδοσης χωρίς κίνδυνο 

E(rm) ... η προσδοκώμενη απόδοση της αγοράς
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/?im ... ο συντελεστής βήτα του χρεογράφου, ο οποίος είναι το πηλίκο της 

συνδιακύμανσης της απόδοσης του χρεογράφου και της απόδοσης της αγοράς προς 

την διακύμανση της απόδοσης της αγοράς, μετρά τον συστηματικό κίνδυνο του 

χρεογράφου και υπολογίζεται από τον τύπο:

n _ COv(^j > Χ/η) ι
Pirn ~ Ύ

Η ισχύς και η εφαρμογή της θεωρίας του CAPM στηρίζεται σε αρκετές 

υποθέσεις και περιορισμούς που αφορούν την αγορά και τους επενδυτές:

1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι εμπορεύσιμα και απεριόριστα διαιρετά 

και επομένως ένας επενδυτής μπορεί να εμπορευτεί οποιοδήποτε κλάσμα 

ενός χρεογράφου που αυτός επιθυμεί. Η υπόθεση αυτή υποδηλώνει ότι 

ακόμα και το ανθρώπινο κεφάλαιο, η εργασία, είναι διαπραγματεύσιμο 

περιουσιακό στοιχείο.

2. Οι επενδυτές κατέχουν μικρά μερίδια σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς 

και επομένως οι δικές τους ενέργειες αγοραπωλησίας αφήνουν 

ανεπηρέαστες τις επικρατούσες τιμές στην αγορά.

3. Οι επενδυτές έχουν ομογενείς προσδοκίες, δηλαδή έχουν ίδιες εκτιμήσεις 

σχετικά με τις προσδοκώμενες αποδόσεις, τις μεταβλητότητες και τις 

συνδιακυμάνσεις των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι 

εκτιμήσεις των επενδυτών γίνονται για ορίζοντα μίας περιόδου και όλοι 

επενδύουν για τον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

4. Οι επενδυτές αντιδρούν ορθολογικά αποφεύγοντας τον κίνδυνο και 

επομένως μεταξύ δύο χρεογράφων με την ίδια αναμενόμενη απόδοση θα 

προτιμήσουν εκείνο με την μικρότερη διακύμανση (τυπική απόκλιση). 

Επίσης, η αγορά χαρακτηρίζεται από την αρχή του μη κορεσμού και έτσι 

μεταξύ δύο χρεογράφων με την ίδια τυπική απόκλιση οι επενδυτές θα 

προτιμήσουν εκείνο με την μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση.

5. Όλοι οι επενδυτές έχουν άμεση πληροφόρηση και χωρίς κόστος.

1 Η συνδιακύμανση cov(xi, xj ισούται με τη μέση τιμή του γινομένου της απόκλισης των αποδόσεων 
του χρεογράφου από τη μέση τιμή του και της απόκλισης των αποδόσεων της αγοράς από τη μέση τιμή 
της: cov(Xi, xj = E[(xt - E(xJ) * (xm - E(xJ)]
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6. Υπάρχει ένα επιτόκιο χωρίς κίνδυνο στο οποίο οι επενδυτές μπορούν να 

δανειστούν και να δανείσουν απεριόριστα και το επιτόκιο αυτό είναι κοινό 

για όλους τους συναλλασσόμενους στην αγορά.

7. Δεν υπάρχουν φόροι και κόστη συναλλαγών ώστε να επηρεάζονται οι 

αποφάσεις των επενδυτών και επιτρέπεται επίσης η βραχυπρόθεσμη θέση 

στην πώληση χρεογράφων (short selling).

Οι παραπάνω υποθέσεις δείχνουν ότι η θεωρία του CAPM έχει ισχύ μόνο σε τέλειες 

κεφαλαιαγορές. Οι συνθήκες όμως που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές δεν 

ανταποκρίνονται σε αυτές τις προϋποθέσεις και επομένως οι παραπάνω υποθέσεις δεν 

είναι ρεαλιστικές. Οι αγορές δεν είναι τέλειες, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν 

μπορούν να διαπραγματευτούν σε οποιοδήποτε κλάσμα τους και υπάρχουν 

περιορισμοί οι οποίοι μειώνουν τις επιλογές των επενδυτών. Η υπόθεση της απουσίας 

φόρων και προμηθειών δεν είναι ρεαλιστική καθώς για την διεκπεραίωση των 

συναλλαγών εισπράττονται προμήθειες από τους χρηματομεσίτες που μεσολαβούν 

και ακόμα οι χρηματιστηριακές συναλλαγές φορολογούνται από το κράτος. Ο 

επενδυτικός ορίζοντας καθώς και οι προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με τις 

αναμενόμενες αποδόσεις, τις διακυμάνσεις και τις συνδιακυμάνσεις των χρεογράφων 

διαφέρουν για τον κάθε έναν από αυτούς. Ακόμα, τα επιτόκια καταθέσεων και 

χορηγήσεων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, 

ειδικά στην ελληνική αγορά.

Ορισμένες από τις εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την ισχύ του 

CAPM έχουν δείξει ότι η γραμμική σχέση μεταξύ κινδύνου της αγοράς και 

αναμενόμενης απόδοσης χρεογράφου, είναι μία απλουστευμένη παραδοχή. Τα 

στατιστικά τεστ δείχνουν ότι ένα μικρό ποσοστό των αποδόσεων των χρεογράφων 

εξηγείται από τον κίνδυνο της αγοράς. Συνήθως υπερεκτιμάται η απόδοση χωρίς 

κίνδυνο, ενώ το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς (risk premium) υποεκτιμάται. Ο 

κυριότερος λόγος για τον οποίο όμως επικρίνεται η θεωρία του CAPM, είναι ότι για 

την εφαρμογή της απαιτείται ο υπολογισμός του χαρτοφυλακίου αγοράς το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα διαπραγματεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι μετοχές, 

ομόλογα, ακίνητα, έργα τέχνης κλπ. Το χαρτοφυλάκιο αγοράς ορίζεται ως το 

χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από όλα τα χρεόγραφα της αγοράς, στο οποίο το 

ποσοστό της αξίας του κάθε χρεογράφου αντιστοιχεί στην σχετική αξία του 

χρεογράφου ως προς την αγορά. Η σχετική αξία του χρεογράφου είναι η συνολική
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αγοραία αξία του χρεογράφου προς τη συνολική αγοραία αξία όλων των χρεογράφων 

της αγοράς. Ο Roll (1977) υποστηρίζει ότι η ακριβής σύνθεση του χαρτοφυλακίου 

αγοράς δεν είναι γνωστή και επομένως είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει ο 

υπολογισμός του. Κατά συνέπεια, μια θεωρία που βασίζεται σε αυτό, όπως αυτή του 

CAPM, είναι δύσκολο να ελεγχθεί εμπειρικά.

2.2 Θεωρία Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing 

Theory)
Η σύγχρονη οικονομική θεωρία υποθέτει ότι περισσότερες από μία 

μεταβλητές αποτελούν πηγές κινδύνου για τις αποδόσεις των χρεογράφων. Ιδιαίτερα, 

οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις τους πρέπει να επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις 

μακροοικονομικών μεταβλητών. Όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, 

το υπόδειγμα CAPM αναγνωρίζει μία μόνο πηγή κινδύνου για την απόδοση των 

χρεογράφων και σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα, η απόδοση του χρεογράφου 

εξαρτάται μόνο από τον κίνδυνο της αγοράς που μετριέται με τον συντελεστή βήτα. 

Επίσης το υπόδειγμα απαιτεί την ισχύ αρκετών μη ρεαλιστικών υποθέσεων, 

περιορίζοντας έτσι το εύρος εφαρμογής του.

Το περιορισμένο πεδίο εφαρμογών του CAPM καθώς και η εκτεταμένη 

κριτική που ασκήθηκε σε αυτή τη θεωρία (Roll, 1977), οδήγησε στην αναζήτηση 

νέων υποδειγμάτων για την αποτίμηση χρεογράφων και χαρτοφυλακίων. Έτσι, στα 

μέσα της δεκαετίας του ’70 προτάθηκε από τον Stephen Ross (1976) μια εναλλακτική 

και πιο απλοποιημένη θεωρία εξηγήσεως της διαστρωματικής μεταβλητότητας των 

αποδόσεων των χρηματιστηριακών τίτλων, η θεωρία του Arbitrage Pricing Theory 

(APT) ή Θεωρία Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας. Η θεωρία APT προβλέπει ότι οι 

αναμενόμενες αποδόσεις των χρεογράφων σε μια ορθολογική αγορά στην οποία δεν 

υπάρχουν περιορισμοί (frictionless) και υπάρχουν ευκαιρίες κερδοσκοπίας 

(arbitrage), είναι γραμμική συνάρτηση ενός συγκεκριμένου αριθμού οικονομικών 

παραγόντων, έστω k. Η συνάρτηση αυτή δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη, αλλά 

προσδιορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι επενδυτές τις πηγές 

κινδύνου για τις αποδόσεις των χρεογράφων.

Σε αντίθεση λοιπόν με το CAPM το Υπόδειγμα Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Model, ΑΡΜ) είναι ένα πολυπαραγοντικό 

μαθηματικό υπόδειγμα το οποίο αναγνωρίζει πολλαπλές κοινές πηγές κινδύνου, χωρίς
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όμως να τις προσδιορίζει. Η εκτίμηση του αριθμού των παραγόντων του 

υποδείγματος, προκύπτει από την στατιστική ανάλυση των χρονολογικών σειρών των 

αποδόσεων των χρεογράφων που εξετάζονται κάθε φορά. Η ευχέρεια της επιλογής 

του αριθμού και του είδους των παραγόντων αποτελεί βέβαια πλεονέκτημα έναντι του 

υποδείγματος CAPM, καθώς επιλέγονται οι παράγοντες εκείνοι που είναι σημαντικοί 

σε μια συγκεκριμένη αγορά. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μειονέκτημα, γιατί δεν 

έχει μία σταθερή μαθηματική εξίσωση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 

περιπτώσεις, σε αντίθεση με το CAPM. Ένα άλλο πλεονέκτημα της θεωρίας του Ross 

είναι ότι η εμπειρική διερεύνηση της APT δεν εξαρτάται από τον υπολογισμό του 

χαρτοφυλακίου αγοράς, το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογιστεί.

2.2.1 Το υπόδειγμα APT

Η θεμελιώδης αρχή της Arbitrage Pricing Theory είναι ο νόμος της μίας τιμής, 

δηλαδή δύο όμοια εμπορεύσιμα αγαθά δεν μπορούν να πωλούνται σε διαφορετικές 

τιμές. Εάν δύο όμοια χρεόγραφα διαπραγματεύονται σε διαφορετικές τιμές (π.χ. σε 

διαφορετικές αγορές), τότε κάποια μερίδα επενδυτών που θα αντιληφθεί αυτή την 

ευκαιρία πραγματοποίησης κέρδους, θα πουλήσει το χρεόγραφο που εμπορεύεται σε 

υψηλότερη τιμή και θα αγοράσει αυτό που βρίσκεται σε χαμηλότερη και έτσι θα 

επέλθει άμεσα ισορροπία στις τιμές (arbitrage). Ο Ross (1976) υπέθεσε λοιπόν ότι 

λόγω του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί στις χρηματοοικονομικές αγορές, δεν 

είναι δυνατό να υπάρξουν ευκαιρίες arbitrage για υπολογίσιμο χρονικό διάστημα και 

επομένως είναι αδύνατον για έναν επενδυτή να πραγματοποιήσει κάποιο κέρδος αν 

δεν αναλάβει τον αντίστοιχο κίνδυνο. Οι αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν για την 

ισχύ του CAPM δεν είναι αναγκαίες για την APT. Στην πραγματικότητα το υπόδειγμα 

της APT είναι πιο γενικό από το υπόδειγμα CAPM και η μόνη υπόθεση που πρέπει να 

ισχύει είναι ότι οι προσδοκίες των επενδυτών είναι ομογενείς.

Το μαθηματικό υπόδειγμα της Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας, 

εκφράζει τη γραμμική σχέση μεταξύ των διαφορών των πραγματοποιηθέντων και των 

αναμενόμενων αποδόσεων Ν χρεογράφων και των κοινών παραγόντων κινδύνου που 

τις επηρεάζουν [Ross (1976), Chen, Roll and Ross (1986)]:

rfi) - EJrfi)] = buf,(t) + ... + bikfk(t) + u/t) (1)
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r/0 ...

EJrJt)] ...

bij

m-

u/t) ...

η συνολική απόδοση του χρεογράφου ί στο τέλος της περιόδου / (ι

= 1,2, ...η)

η αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου I στην αρχή της 

περιόδου t, αν όλοι παράγοντες έχουν τιμή μηδέν 

ο συντελεστής ευαισθησίας (factor loading) του χρεογράφου ί ως 

προς την έκθεση του στον κίνδυνο του συστηματικού παράγοντα j 

(/' = 1,2, ...k)

η αναμενόμενη απόδοση του παράγοντα j στο τέλος της περιόδου t 

(risk premium), η οποία επιδρά στην απόδοση του χρεογράφου ί 

ο μη συστηματικός κίνδυνος2 του χρεογράφου i στη χρονική 

περίοδο t

Η διαφορά στο δεξιό μέρος της εξίσωσης (1) εκφράζει μια απροσδόκητη 

μεταβολή και επομένως οι “πραγματοποιήσεις” των παραγόντων πρέπει να είναι 

απροσδόκητες και γι’ αυτό το λόγο στην αρχή της περιόδου προσδοκούμε ότι η τιμή 

των παραγόντων δεν θα έχει μεταβληθεί στο τέλος της περιόδου, Ehl[fk(t)] = 0. Από 

το παραπάνω μαθηματικό υπόδειγμα φαίνεται ότι η απόδοση των χρεογράφων 

καθορίζεται από δύο είδη κινδύνου: από τον συστηματικό και τον μη συστηματικό 

κίνδυνο. Ο συστηματικός ή μη διαφοροποιήσιμος κίνδυνος έχει k διαστάσεις και 

ισούται με το άθροισμα των γινομένων των συντελεστών ευαισθησίας των 

χρεογράφων (factor loadings) επί την τιμή των ασφαλίστρων κινδύνου των κοινών 

παραγόντων (risk premia)3. Έτσι, η τιμή του συστηματικού κινδύνου του κάθε κοινού 

παράγοντα εκφράζει την υπερβάλλουσα απόδοση που απαιτεί ένας επενδυτής (excess 

return), ως “αντιστάθμισμα” του επιπλέον κινδύνου που αναλαμβάνει έναντι της 

απόδοσης χωρίς κίνδυνο, όπως είναι η απόδοση των κρατικών ομολόγων. Η υπόθεση 

του Ross (1976) για απουσία ευκαιριών κερδοσκοπικής αγοραπωλησίας (arbitrage), 

σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου των κοινών παραγόντων του υποδείγματος 

έχουν την ίδια τιμή για όλα τα χρεόγραφα.

Ο παράγοντας μ, είναι ο μη συστηματικός κίνδυνος του χρεογράφου και 

συμπεριλαμβάνει τους τυχαίους παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση του. Είναι

2 Ο μη συστηματικός ή διαφοροποιήσιμος ή ειδικός ή ιδιοσυγγρατικός κίνδυνος του χρεογράφου, είναι 
το τυχαίο σφάλμα της απόδοσης του χρεογράφου

3 Τα risk premia ή ασφάλιστρα κινδύνου ή πριμ κινδύνου εκφράζουν την πραγματική αξία των κοινών 
παραγόντων
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φανερό ότι οι αναμενόμενες αποδόσεις των χρεογράφων καθορίζονται από τον 

συστηματικό κίνδυνο, ενώ ο μη συστηματικός κίνδυνος δεν παίζει κανένα ρόλο. 

Σύμφωνα με τη θεωρία χαρτοφυλακίου, ο μη συστηματικός κίνδυνος τείνει να 

εξαλειφθεί με τον σχηματισμό χαρτοφυλακίων καθώς επιτυγχάνεται έτσι η 

διαφοροποίησή του. Οι περισσότερες μελέτες για την εφαρμογή και τον εμπειρικό 

έλεγχο της θεωρίας APT, χρησιμοποιούν χαρτοφυλάκια αντί μεμονωμένες μετοχές, 

λόγω της ιδιότητας των χαρτοφυλακίων που αναφέρθηκε πιο πάνω. Για την ισχύ του 

μαθηματικού υποδείγματος της APT έχουν τεθεί οι εξής προϋποθέσεις:

E[uJ = 0, για κάθε i = 1,2, ... η 

E(Uj uk) = 0, για κάθε ί Φ k

cov[ujt fj = 0, για κάθε ί = 1,2, ... η και j = 1,2, ... k 

c°v[fj, fj7 = 0, για κάθε j = 1,2, ... k 

όπου fj'... η τιμή του παράγοντα f σε επόμενη χρονική περίοδο

Η πρώτη από τις παραπάνω υποθέσεις δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της 

περιόδου τα τυχαία σφάλματα του υποδείγματος ακολουθούν μια κατανομή με μέση 

τιμή ίση με το μηδέν. Η δεύτερη συνθήκη δηλώνει ότι τα τυχαία σφάλματα των 

αποδόσεων δύο διαφορετικών χρεογράφων (μη συστηματικός κίνδυνος) είναι 

ανεξάρτητα. Η τρίτη δηλώνει ότι το ποσοστό της απόδοσης του χρεογράφου που δεν 

εξηγείται από το υπόδειγμα (μη συστηματικός κίνδυνος), δεν σχετίζεται με τους 

κοινούς παράγοντες του υποδείγματος. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε τα κατάλοιπα του 

υποδείγματος (τα τυχαία σφάλματα των αποδόσεων) αποτελούν ένα επιπλέον κοινό 

παράγοντα. Τέλος, η τέταρτη συνθήκη δηλώνει ότι η τιμολόγηση ενός παράγοντα σε 

διαφορετικές περιόδους είναι ανεξάρτητη για κάθε περίοδο. Η ισχύς αυτών των 

συνθηκών προσδιορίζει την αυστηρή μορφή του παραγοντικού υποδείγματος της 

Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα του υποδείγματος APT είναι ο 

αριθμός των χρεογράφων Ν να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των 

παραγόντων Κ. Εάν δεν τηρείται αυτή η προϋπόθεση, τότε η θεωρία APT δεν έχει 

ουσιαστικά καμία πρακτικότητα. Εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι ο αριθμός των 

παραγόντων του υποδείγματος εξαρτάται άμεσα από των αριθμό χρεογράφων και 

αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των υπό εξέταση χρεογράφων [Dhrymes, 

Friend and Gultekin (1984)].
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Δεδομένης της εξίσωσης (1), η υπόθεση του Ross ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες 

εξισορροπητικής αγοραπωλησίας (arbitrage opportunities) σημαίνει ότι σε κάθε 

χρονική περίοδο t υπάρχει ένας μη μηδενικός παράγοντας λ/t) και k άλλοι 

παράγοντες λ(ί) = [λ/t), ..., λ/t)]' τέτοιοι ώστε:

Ε[φ] = λ0(ί) + bu λ/t) + ...+bik λ/t) (2)

Ο όρος λ/t) χαρακτηρίζεται σαν ποσοστό απόδοσης χωρίς κίνδυνο ή επιτόκιο 

μηδενικού κινδύνου (rj) και είναι γνωστό στην αρχή κάθε χρονικής περιόδου 

(χρησιμοποιείται συνήθως η απόδοση των ομολόγων που λήγουν στο τέλος της 

συγκεκριμένης περιόδου). Ο κάθε συντελεστής λ/t) (ασφάλιστρο κινδύνου), είναι η 

τιμολόγηση του κινδύνου που σχετίζεται με την αντίστοιχη πηγή κινδύνου j στην 

περίοδο ί, πέραν του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου. Αν υποτεθεί ότι ύ) είναι η 

αναμενόμενη απόδοση ενός χρεογράφου ή χαρτοφυλακίου ρ με μοναδιαία 

ευαισθησία στον παράγοντα j και μηδενική ευαισθησία σε όλους τους υπόλοιπους, 

δηλαδή:

rf = bjo + ft + ef j=l,2,-k και 

Sj=E(rf)

τότε η αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου ή του χαρτοφυλακίου ρ από την 

επίδραση του συνόλου των κοινών παραγόντων (λ) δίνεται από την εξίσωση:

E(r,) =rf+ bu (δ, - rf) + ... + bik (Sk - rf) (3)

Από τις εξισώσεις (2) και (3) είναι φανερό ότι οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν 

από τις αναμενόμενες μόνο όταν οι μεταβολές των παραγόντων του μοντέλου (λ;· 

j=l...k) είναι μη αναμενόμενες. Για να αποτμιηθούν επομένως οι μελλοντικές 

αποδόσεις των χρεογράφων, είναι απαραίτητο να ευρεθεί μια διαδικασία που να 

προσδιορίζει τις μη αναμενόμενες μεταβολές των παραγόντων του υποδείγματος.

2.2.2 Βασικοί τύποι υποδειγμάτων της APT

Η επιλογή και ο έλεγχος της σημαντικότητας των παραγόντων ενός 

υποδείγματος APT, μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις:

1. με την κλασική μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) για την 

εξαγωγή μη παρατηρήσιμων στατιστικών παραγόντων και

2. με την εκ των προτέρων επιλογή των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις 

των χρεογράφων σύμφωνα με την οικονομική θεωρία.
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Τα υποδείγματα που προκύπτουν από τη δεύτερη προσέγγιση, μπορούν να διακριθούν 

σε δύο επιμέρους κατηγορίες σύμφωνα με το είδος των παραγόντων που 

χρησιμοποιούνται. Αν χρησιμοποιούνται μακροοικονομικοί παράγοντες (π.χ. 

πληθωρισμός, επιτόκια, βιομηχανική παραγωγή) χαρακτηρίζονται ως 

μακροοικονομικά υποδείγματα, ενώ αν χρησιμοποιούνται θεμελιώδεις-λογιστικοί 

παράγοντες των επιχειρήσεων (π.χ. λόγος χρηματιστηριακής αξίας προς καθαρά 

κέρδη, λόγος λογιστικής προς χρηματιστηριακής αξίας, λόγος ξένων προς ίδια 

κεφάλαια) χαρακτηρίζονται ως θεμελιώδη υποδείγματα.

Η παραγοντική ανάλυση είναι μία στατιστική μέθοδος που εξάγει ένα μικρό 

αριθμό παραγόντων, που περιγράφουν το περισσότερο δυνατό ποσοστό της 

μεταβλητότητας ενός μεγαλύτερου συνόλου μεταβλητών, με την όσο το δυνατό 

μικρότερη απώλεια της πληροφόρησης που υπάρχει σε αυτές. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την επιστήμη του marketing προκειμένου να ελεγχθεί η 

επίδραση των μεταβολών των παραγόντων που ορίζουν το περιβάλλον του marketing 

στη συμπεριφορά και στις αντιδράσεις των ατόμων. Η μέθοδος δημιουργίας 

στατιστικών υποδειγμάτων APT με παραγοντική ανάλυση αναπτύχθηκε αρχικά από 

τον Gehr (1978) και εξελίχθηκε αργότερα από τους Roll and Ross (1980), ενώ το 

πρώτο υπόδειγμα με μακροοικονομικούς παράγοντες προτάθηκε από τους Chen, Roll 

and Ross (1983, 1986) και αποφεύχθηκε η παραγοντική ανάλυση. Σε εργασίες όμως 

που ακολούθησαν για την δημιουργία μακροοικονομικών υποδειγμάτων, 

χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση για την εξαγωγή των κοινών παραγόντων 

από ομάδες μακροοικονομικών μεταβλητών [Cheng (1995), McGowan, Dobson F. 

and Dobson W. (1993)].

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο αριθμός και το είδος των 

κοινών παραγόντων του υποδείγματος δεν ορίζονται από την Θεωρία 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας, αλλά καθορίζονται κατά περίσταση από την 

εμπειρία, τη διαίσθηση και τη στατιστική ανάλυση του μελετητή. Το υπόδειγμα 

στηρίζεται σε μεταβολές προσδοκιών, οι οποίες δεν είναι παρατηρήσιμες και γι’ αυτό 

η διερεύνηση για την ισχύ του γίνεται με χρησιμοποίηση εκ των υστέρων (ex post) 

στατιστικών στοιχείων των χρονολογικών σειρών των πραγματικών αποδόσεων των 

χρεογράφων και των μεταβολών των κοινών παραγόντων. Οι αναμενόμενες 

αποδόσεις των χρεογράφων είναι γραμμική συνάρτηση των συντελεστών 

ευαισθησίας (factor loadings) των χρεογράφων ως προς τα ασφάλιστρα κινδύνου των
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παραγόντων (risk premia), των οποίων ο υπολογισμός γίνεται με διαστρωματική 

παλινδρόμηση (cross sectional regression) των πραγματοποιηθέντων μεταβολών των 

παραγόντων επί των υπερβαλλουσών αποδόσεων των χρεογράφων (excess returns). 

Ως υπερβάλλουσα απόδοση ενός χρεογράφου ορίζεται η διαφορά της 

πραγματοποιηθείσας απόδοσης του χρεογράφου από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Σε 

πολλές περιπτώσεις στους παράγοντες που συμμετέχουν στο υπόδειγμα APT, 

συμπεριλαμβάνεται και ο παράγοντας της αγοράς, ο οποίος σύμφωνα με το CAPM 

είναι η μοναδική πηγή κινδύνου. Η αξιολόγηση της ερμηνευτικής ικανότητας του 

υποδείγματος γίνεται με την διενέργεια κατάλληλων στατιστικών ελέγχων, όπως είναι 

το t-ratio.

2.2.3 Αδυναμίες των υποδειγμάτων APT

Η εμπειρική διερεύνηση της εφαρμογής του υποδείγματος APT γίνεται με την 

χρησιμοποίηση δεδομένων για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο υπολογισμός των 

στατιστικών παραμέτρων του υποδείγματος γίνεται με την τεχνική της 

διαστρωματικής παλινδρόμησης, η οποία στηρίζεται στη μέθοδο των ελάχιστων 

τετραγώνων (OLS). Η χρησιμοποίηση της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων 

συνεπάγεται την παραδοχή της διαχρονικής σταθερότητας του υποδείγματος κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο. Όμως η ισχύς αυτής της παραδοχής εξασθενεί όσο αυξάνεται 

το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη, καθώς είναι πιθανό με το πέρασμα του 

χρόνου να μεταβάλλονται οι παράγοντες κινδύνου και οι συντελεστές ευαισθησίας 

που επηρεάζουν την απόδοση των χρεογράφων. Οι Dhrymes, Friend and Gultekin 

(1984) σε έρευνα τους για την αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά αναφέρουν ότι ο 

αριθμός των κοινών παραγόντων μεγαλώνει με την αύξηση του αριθμού των 

παρατηρήσεων των χρονολογικών σειρών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

των συντελεστών ευαισθησίας των μετοχών. Κατά συνέπεια, ο ορισμός της διάρκειας 

του κατάλληλου χρονικού διαστήματος για τον υπολογισμό των παραμέτρων του 

υποδείγματος βασίζεται στην υποκειμενική κρίση του εκάστοτε μελετητή και 

αποτελεί το κυριότερο μειονέκτημα του υποδείγματος APT.

Εκτός από το παραπάνω μειονέκτημα, η Θεωρία Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας υστερεί επίσης στα παρακάτω σημεία: α) ο αριθμός των κοινών 

παραγόντων δεν είναι σταθερός, β) δεν ορίζεται το κατάλληλο μέγεθος του 

διερευνούμενου δείγματος και γ) δεν ορίζεται η κατάλληλη συχνότητα παρατηρήσεως
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των δεδομένων (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, κλπ.). Τα μειονεκτήματα αυτά 

αντιπαρέρχονται μόνο με την εμπειρική διερεύνηση της στατιστικής συμπεριφοράς 

των παραμέτρων του υποδείγματος στις μεταβολές αυτών των μεγεθών.

Ειδικότερα όμως για τα υποδείγματα APT που προέρχονται από παραγοντική 

ανάλυση υπάρχουν δύο επιπλέον μειονεκτήματα: α) δεν υπάρχει οικονομική σημασία 

για τα πρόσημα των ασφαλίστρων κινδύνου των παραγόντων που προκύπτουν και β) 

δεν εξασφαλίζεται ότι οι παράγοντες εξάγονται με μία συγκεκριμένη σειρά όταν 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά δείγματα μετοχών [Booth, Martikainen, Ilkka and Yli- 

Olli (1993)]. Ο αριθμός των κοινών παραγόντων που προκύπτουν από την 

παραγοντική ανάλυση και οι συντελεστές ευαισθησίας των χρεογράφων σε αυτούς, 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν (αριθμός 

χρεογράφων, συχνότητα παρατήρησης, αριθμός παρατηρήσεων κλπ.). Εμπειρικές 

μελέτες δείχνουν ότι ο αριθμός των παραγόντων μεγαλώνει με την αύξηση των 

χρεογράφων του δείγματος και επίσης, υπάρχει πάντα ένας παράγοντας ο οποίος 

ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος της μεταβολής των εξαρτημένων μεταβλητών 

[Dhrymes, Friend and Gultekin (1984), Trzcinka (1986), Kryzanowski (1983), Brown 

(1989)].

Τα κυριότερο πλεονέκτημα ενός παραγοντικού υποδείγματος APT έναντι ενός 

μακροοικονομικού υποδείγματος, είναι η πιθανή καλύτερη στατιστική του εφαρμογή 

(goodness of fit), για ένα κοινό δείγμα δεδομένων, που συνεπάγεται και την 

μεγαλύτερη επεξηγηματική ικανότητα του. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των 

παραγοντικών υποδειγμάτων είναι ότι δεν απαιτείται ο καθορισμός των κοινών 

παραγόντων εκ των προτέρων, σε αντίθεση με τα μακροοικονομικά υποδείγματα, 

όπου οι υπό διερεύνηση μακροοικονομικές μεταβλητές καθορίζονται εξ αρχής.

Όσον αφορά τα υποδείγματα μακροοικονομικών παραγόντων, το κυριότερο 

πλεονέκτημα τους είναι ότι οι κοινοί παράγοντες είναι μακροοικονομικές μεταβλητές 

ή μεταβλητές που προέρχονται από μακροοικονομικά μεγέθη, όπως για παράδειγμα ο 

πληθωρισμός, ο προσδοκώμενος πληθωρισμός, η διαφορά βραχυχρόνιων και 

μακροχρόνιων επιτοκίων, η βιομηχανική παραγωγή, δείκτες εξέλιξης της 

πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, κλπ. Η εμπειρία αρκετών χρόνων δείχνει 

ότι οι απροσδόκητες μεταβολές των οικονομικών μεγεθών αποτελούν τους 

παράγοντες που επιδρούν στις αποδόσεις των χρεογράφων [Fama (1981), Fama and 

Gibbons (1984), Chen, Roll and Ross (1986), Priestley (1996)]. Η ανακάλυψη αυτών
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των παραγόντων είναι μία περίπλοκη διαδικασία εξ αιτίας της πληθώρας των 

οικονομικών μεταβλητών που δημοσιεύονται καθημερινά. Η ανεύρεση όμως τέτοιου 

είδους μεταβλητών, που αποτελούν συστηματικές πηγές κινδύνου για μια 

συγκεκριμένη αγορά, συντελεί στην ευκολότερη ερμηνεία των αποδόσεων των 

χρεογράφων σε αντίθεση με τα μαθηματικά υποδείγματα της παραγοντικής ανάλυσης. 

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή μπορούν να σχηματισθούν 

χαρτοφυλάκια με διαφορετικά προφίλ έκθεσης κινδύνου σε αυτούς τους παράγοντες 

(μοτίβο των συντελεστών ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου στους κοινούς 

παράγοντες). Οι επενδυτές δηλαδή, μπορούν να διαμορφώσουν χαρτοφυλάκια 

χρεογράφων, ανάλογα με τις προσδοκίες τους για την εξέλιξη των μακροοικονομικών 

μεταβλητών που επιδρούν στις αποδόσεις τους.

Στα μακροοικονομικά υποδείγματα δεν παρουσιάζονται τα στατιστικά 

προβλήματα που συνδέονται με τον αριθμό των κοινών παραγόντων που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. Αντίθετα ο μελετητής έχει ελευθερία στην επιλογή του αριθμού και 

του είδους των μεταβλητών, εφόσον δεν υπάρχει θεωρητικό πλαίσιο για την επιλογή 

τους. Η έλλειψη θεωρητικής καθοδήγησης μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελεί 

ταυτόχρονα και μειονέκτημα, καθώς για το ίδιο δείγμα χρεογράφων μπορούν να 

αναπτυχθούν διαφορετικά μακροοικονομικά υποδείγματα APT. Η ισχύς των 

υποδειγμάτων αυτών επιβεβαιώνεται έπειτα από εμπειρική και στατιστική μελέτη, 

όπως παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες.

Οι δύο μέθοδοι στατιστικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, αποτελούν δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις στη δημιουργία υποδειγμάτων APT, με τα ιδιαίτερα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής 

αναφορά στα μακροοικονομικά υποδείγματα, εφόσον αυτό είναι το αντικείμενο της 

εργασίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται σύγκριση με στατιστικά υποδείγματα 

που αναφέρονται στην ίδια αγορά κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η σύγκριση γίνεται 

για την καλύτερη εκτίμηση της επεξηγηματικής ικανότητας των μακροοικονομικών 

υποδειγμάτων, καθώς τα στατιστικά υποδείγματα λόγω της φύσης τους εξηγούν ένα 

σημαντικό ποσοστό των αποδόσεων των χρεογράφων του δείγματος που λαμβάνεται 

υπόψη.

Η διερεύνηση και η εξέταση της συσχέτισης των παραγόντων των διαφόρων 

υποδειγμάτων APT με των αποδόσεων των μετοχών γίνεται συνήθως με την 

παλινδρόμηση διαστρωματικών δεδομένων, σύμφωνα με την τεχνική δύο σταδίων
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των Fama and MacBeth (1973). Η τεχνική αυτή όμως δημιουργεί το πρόβλημα 

λάθους των μεταβλητών (EIV), όπως παρουσιάζεται σε επόμενες ενότητες. 

Εντούτοις, η πρόοδος που σημειώθηκε κατά την δεκαετία του 1980 στην 

οικονομετρική ανάλυση χρονολογικών σειρών με την εισαγωγή των μεθόδων 

γενικευμένης αυτοπαλίδρομης αντανακλαστικής ετεροσκεδαστικότητας (Generalised 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, ARCH and GARCH) από τους Engle 

(1982) και Bollerslev (1986) αντίστοιχα, επέτρεψε την εισαγωγή νέων μεθόδων για 

τον προσδιορισμό και τον έλεγχο του υποδείγματος APT. Η βασική καινοτομία 

αυτών των μεθόδων είναι η αναγνώριση της χρονικής μεταβολής των διακυμάνσεων, 

σε αντίθεση με την κλασική μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (Ordinary Least 

Squares, OLS) που υποθέτει τη διαχρονική σταθερότητα τους. Η βασική θεώρηση της 

μεθοδολογίας GARCH είναι ότι οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τρέχουσα και την 

παρελθοντική πληροφόρηση σε κάποιο βάθος χρόνου για την λήψη των αποφάσεων 

τους. Για το λόγο αυτό, η λειτουργία της μεθόδου GARCH στηρίζεται στη 

χρησιμοποίηση δεδομένων από διαφορετικές χρονικές περιόδους για των υπολογισμό 

των διακυμάνσεων των παραγόντων. Επομένως, αυτός ο τρόπος υπολογισμού των 

ασφαλίστρων κινδύνου και των συντελεστών ευαισθησίας των παραγόντων είναι 

“εμπλουτισμένος” με μια σειρά από στατιστικές ιδιότητες των ήδη 

πραγματοποιηθέντων αποδόσεων των μετοχών.
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3. Εμπειρικές μελέτες της APT

3.1 Εισαγωγή
Οι εμπειρικοί έλεγχοι της συμπεριφοράς των αποδόσεων των 

χρηματιστηριακών αγορών, μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες: α) σε 

αυτούς που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς (market efficiency), αλλά 

και των “ανωμαλιών” που παρουσιάζονται στη συμπεριφορά των αποδόσεων, όπως 

για παράδειγμα η επίδραση του μεγέθους των εταιριών (size effect) ή η επίδραση του 

Σαββατοκύριακου (weekend effect) και β) σε αυτούς που εξετάζουν την 

επεξηγηματική ικανότητα των υποδειγμάτων αποτίμησης τους, όπως είναι το 

Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM) και η Θεωρία 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (APT). Οι δύο κατηγορίες ελέγχου της 

συμπεριφοράς των αποδόσεων των αγορών δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την 

άλλη. Παραδείγματος χάρη, η αποτελεσματικότητα της αγοράς ελέγχεται με τη 

χρησιμοποίηση μαθηματικού υποδείγματος αποτίμησης των αποδόσεων της.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην διερεύνηση μακροοικονομικών 

υποδειγμάτων APT για την εξήγηση των χρηματιστηριακών αποδόσεων. Το 

επιστημονικό ενδιαφέρον σε αυτό το πεδίο έρευνας, έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, για τις 

περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως. Οι περισσότερες από τις 

μελέτες αναφέρονται στις αναπτυγμένες αγορές της Δύσης, με το μεγαλύτερο μέρος 

να επικεντρώνεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και του NASDAQ 

(National Association of Securities Dealers Automated Quotation) τις δύο 

μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως, τόσο σε κεφαλαιοποίηση όσο και σε αριθμό 

εισηγμένων εταιριών. Δύο ακόμα αγορές που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον λόγω 

του μεγέθους τους, αλλά και εξ αιτίας του γεγονότος ότι αυτές είναι οι αγορές με την 

μεγαλύτερη αναλογία ξένων εισηγμένων εταιριών, είναι αυτές της Ελβετίας και της 

Μεγάλης Βρετανίας. Οι αγορές αυτές έχουν εξέχουσα θέση έναντι των υπολοίπων 

καθώς προσελκύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων επενδυτικών κεφαλαίων 

και κατά συνέπεια και το ενδιαφέρον των ερευνητών. Επίσης, οι ανεπτυγμένες αγορές 

έχουν μεγαλύτερο “βάθος”, δηλαδή μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα από 

τις αναδυόμενες λόγω της συμμετοχής περισσότερων επενδυτών. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι οι τιμές των μετοχών να διαμορφώνονται πιο άμεσα και “αντικειμενικά” στις
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μεταβολές των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 

αριθμός των μελετών για την συμπεριφορά των αποδόσεων της χρηματιστηριακής 

αγοράς της Ιαπωνίας, τη μεγαλύτερη της Ασίας και τη δεύτερη σε μέγεθος μετά από 

αυτή των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είναι σημαντικά περιορισμένος. 

Πιθανή αιτία αυτού του γεγονότος είναι η ύφεση στην οποία βρίσκεται η ιαπωνική 

οικονομία την τελευταία δεκαετία με ανάλογες επιπτώσεις και στις αγορές της, που 

έχει σαν αποτέλεσμα το μειωμένο ενδιαφέρον επενδυτών και ερευνητών. Μία άλλη 

αιτία του μειωμένου ενδιαφέροντος για την εμπειρική διερεύνηση υποδειγμάτων APT 

στην χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας, είναι τα αυξημένα ποσοστά σταυροειδούς 

συμμετοχής των εισηγμένων εταιριών στη μετοχική τους σύνθεση, γεγονός που 

επιφέρει σημαντικές στρεβλώσεις στα συμπεράσματα που εξάγονται [French and 

Poterba (1991)].

3.2 Μακροοικονομικές μεταβλητές και χρηματιστηριακές αποδόσεις
Αν υποτεθεί ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές4 και αντιδρούν ορθολογικά, 

τότε σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, οι παράγοντες που καθορίζουν την τιμή 

ενός χρεογράφου είναι η αξία των μελλοντικών κεφαλαιακών κερδών του και το 

επιτόκιο προεξόφλησης που λαμβάνεται υπόψη [Clare and Thomas (1994)]. 

Επομένως, αν η αξία μιας επιχείρησης αποτιμάται σύμφωνα με θεμελιώδη- 

μακροοικονομικά δεδομένα, τότε η τιμή της μετοχής της εξαρτάται από τους 

συστηματικούς παράγοντες που επιδρούν στις αναμενόμενες χρηματικές ροές, στο 

επιτόκιο προεξόφλησης ή και στα δύο μεγέθη. Έτσι, σύμφωνα με το πρότυπο 

υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών η τιμή μιας μετοχής ισούται με το άθροισμα των 

προεξοφλημένων αναμενόμενων μερισμάτων της:

* E(Dt+J)
Ρ, - Σ -τ + i>t,

' y=0 (l+/?y+

όπου E(D,+j) είναι τα αναμενόμενα μερίσματα στο τέλος της χρονικής περιόδου t+j, ρ 

είναι το μέσο επιτόκιο προεξόφλησης στο χρόνο ή επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και υ, είναι 

ο τυχαίος παράγοντας της μετοχής κατά την περίοδο t και δείχνει ότι η εξίσωση είναι 

στοχαστική. Μπορεί να υποτεθεί επίσης ότι τα μελλοντικά μερίσματα δίνονται από 

τον τύπο:

4 Αποτελεσματική αγορά ονομάζεται αυτή στην οποία οι τιμές αντανακλούν όλη τη διαθέσιμη 
πληροφόρηση και δεν αφήνονται ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες κέρδους, Fama (1970).
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D = a X, +β Υ, + u,

όπου X είναι ένα διάνυσμα από k συστηματικές μεταβλητές, Υ είναι ένα διάνυσμα 

ειδικών μεταβλητών, α και β είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές ευαισθησίας των 

μερισμάτων στις παραπάνω μεταβλητές και u είναι το τυχαίο σφάλμα. Στις 

συστηματικές μεταβλητές X περιλαμβάνονται μεγέθη της ευρύτερης οικονομικής 

δραστηριότητας που επηρεάζουν το σύνολο των επιχειρήσεων αλλά σε διαφορετικό 

βαθμό την κάθε μία, όπως είναι τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, η κατανάλωση, οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι ειδικές μεταβλητές Υ μπορεί να μην επηρεάζουν 

μεμονωμένα μια επιχείρηση αλλά μια ομάδα επιχειρήσεων (κλάδος).

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η τιμή μιας μετοχής καθορίζεται από την 

τιμολόγηση δύο παραγόντων, του επιτοκίου προεξόφλησης και των αναμενόμενων 

μερισμάτων. Το επιτόκιο προεξόφλησης αποτελείται από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

και από το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές για να αναλάβουν το 

ρίσκο της επένδυσης σε χρεόγραφα που εμπεριέχουν κίνδυνο και μεταβάλλεται με το 

πέρασμα του χρόνου [Clare and Thomas (1994)]. Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 

ουσιαστικά το κόστος ευκαιρίας των επενδυτών (opportunity cost), αντιπροσωπεύεται 

από τα βραχυχρόνια επιτόκια και για τον προσδιορισμό του χρησιμοποιούνται οι 

αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, τα οποία θεωρούνται ως οι πιο ασφαλείς 

επενδύσεις της οικονομίας μιας χώρας. Το συγκεκριμένο επιτόκιο ορίζεται συνήθως 

από την απόδοση των κρατικών ομολόγων λήξεως ενός μηνός. Μία μεταβολή του 

επιτοκίου προεξόφλησης προέρχεται και από τη μεταβολή του ασφαλίστρου 

κινδύνου, το οποίο εξαρτάται από τη μεταβολή της οριακής χρησιμότητας του 

πλούτου που καταγράφεται ως η μεταβολή της πραγματικής κατανάλωσης. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών 

στοιχείων που ανέπτυξαν οι Metron (1973), Lucas (1978) και Breeden (1979), τα 

οποία δείχνουν ότι το ασφάλιστρο κινδύνου των μεταβλητών συμμεταβάλεται με τη 

συνολική οριακή χρησιμότητα του πλούτου. Με τη μεταβολή του επιτοκίου χωρίς 

κίνδυνο μεταβάλλεται η προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών μερισμάτων και κατά 

συνέπεια και η τιμή του χρεογράφου. Επομένως, η εκτίμηση της παρούσας αξίας των 

αναμενόμενων χρηματικών ροών και κερδών είναι ο κυριότερος παράγοντας για την 

αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, εφόσον μέρος αυτών εισπράττεται από τους 

επενδυτές με την μορφή μερισμάτων. Η αποτίμηση όμως των μελλοντικών 

χρηματικών ροών γίνεται από τους επενδύτες με βάση την υπάρχουσα πληροφόρηση
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καν τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές μεταβολές των πραγματικών και των 

ονομαστικών οικονομικών μεγεθών. Κατά συνέπεια, αν οι αγορές είναι ορθολογικές 

και ισχύει η θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς, τότε οι αποδόσεις τους 

προοιωνίζουν την εξέλιξη της πραγματικής οικονομίας.

Οι μακροοικονομικοί παράγοντες που επιδρούν στις χρηματικές ροές και το 

επιτόκιο προεξόφλησης μπορεί να προέρχονται από την πραγματική οικονομική 

δραστηριότητα, την νομισματική πολιτική, τις χρηματοοικονομικές αγορές, την 

αγορά εργασίας, κτλ. Έτσι, μεταβολή του πληθωρισμού επηρεάζει τις ονομαστικές 

χρηματικές ροές αλλά και τα ονομαστικά επιτόκια. Το ύψος της βιομηχανικής 

παραγωγής αποτελεί σημαντικό δείκτη της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας 

και των συνθηκών που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον [Cheung and Lai 

(1999), Asprem (1989)]. Μια μεταβολή της τρέχουσας ή της προσδοκώμενης 

μελλοντικής παραγωγής, θα μεταβάλλει την τρέχουσα πραγματική αξία των 

χρηματορροών και κατά συνέπεια και των μερισμάτων. Οι Chen (1990) και Fama 

(1981, 1990) αναφέρουν ότι ο ρυθμός μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής είναι 

από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν τις μακροχρόνιες αποδόσεις των 

μετοχών, σε υπεροχή μάλιστα άλλων μεταβλητών που αντικατοπτρίζουν την 

πραγματική οικονομική δραστηριότητα, όπως είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ή 

οι ιδιωτικές επενδύσεις. Η συνεχόμενη αύξηση των διεθνών συναλλαγών και η 

ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών τείνουν να μετατρέψουν τις επιμέρους 

οικονομίες των χωρών σε μια παγκόσμια “ανοιχτή” οικονομία. Αυτή η 

πραγματικότητα επιβάλει την εξέταση της σημαντικότητας της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας μιας χώρας, καθώς αυτή επηρεάζει το κόστος παραγωγής και την 

κερδοφορία επιχειρήσεων με αυξημένη εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα. 

Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο ρυθμός μεταβολής της προσφοράς χρήματος 

μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις αποδόσεις των μετοχών [Mandelker and 

Tandon (1985), Asprem (1989)]. Η επίδραση αυτή μπορεί να προέρχεται είτε από την 

ανακατανομή των κεφαλαίων στις διάφορες μορφές επενδύσεων, μεταξύ των οποίων 

και αυτή των μετοχών, για να επέλθει ξανά η ισορροπία που υπήρχε πριν από τη 

μεταβολή, είτε λόγω των προσδοκιών που δημιουργούνται για τις μεταβολές του 

προσδοκώμενου πληθωρισμού και του ύψους των επιτοκίων καθώς έχει παρατηρηθεί 

ότι η ποσότητα χρήματος και ο πληθωρισμός έχουν θετική συσχέτιση [Fama (1982)].
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Είναι φανερό ότι οι αναμενόμενες μεταβολές των οικονομικών μεγεθών δεν 

επηρεάζουν ουσιαστικά την απόδοση ενός χρεογράφου καθώς η επίδρασή τους έχει 

ήδη “ενσωματωθεί” στην τρέχουσα τιμή του χρεογράφου. Μεταβολή στην τιμή του 

χρεογράφου προκαλούν οι μη αναμενόμενες μεταβολές των οικονομικών μεγεθών 

[Chen, Roll and Ross (1986), Clare and Thomas (1994), Poon and Taylor (1991)]. Για 

το λόγο αυτό οι οικονομικές μεταβλητές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες 

ως παράγοντες στα μακροοικονομικά υποδείγματα, αλλά αναπτύσσονται καινούργιες 

οι οποίες εκφράζουν τις απροσδόκητες μεταβολές των οικονομικών μεγεθών ή τη 

μεταβολή των προσδοκιών τους. Οι χρονολογικές σειρές των τιμών αυτών των 

μεταβλητών πρέπει να προκύπτουν από διαδικασίες “λευκού θορύβου” με κατανομή 

με μέση τιμή ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές αυτών των χρονολογικών 

σειρών δεν μπορούν να προσδιοριστούν από παρελθοντικές τιμές και επομένως 

χαρακτηρίζονται ως μη αναμενόμενες.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 

κατασκευή οποιουδήποτε υποδείγματος, είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

από την στιγμή που λαμβάνουν χώρα οι μεταβολές των οικονομικών μεγεθών έως την 

στιγμή που δημοσιοποιούνται αυτές. Οι μεταβολές ορισμένων μεγεθών όπως είναι τα 

επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετρώνται τη στιγμή που λαμβάνουν 

χώρα, ενώ οι μεταβολές κάποιων άλλων όπως είναι ο πληθωρισμός και η βιομηχανική 

παραγωγή, δημοσιεύονται με κάποια χρονική υστέρηση λόγω του διαστήματος που 

απαιτείται για τον υπολογισμό τους. Η επίδραση μεταβλητών που προέρχονται από 

μεγέθη όπως τα προαναφερθέντα, επέρχεται κατά την ανακοίνωση τους και όχι κατά 

την χρονική στιγμή στην οποία αναφέρονται.

3.3 Εμπειρική διερεύνηση της APT στις ανεπτυγμένες αγορές

3.3.1 Η.Π.Α.

Οι μελέτες των Chen, Roll and Ross (1983, 1986) αποτέλεσαν τον θεμέλιο 

λίθο για την εξέταση της επίδρασης μακροοικονομικών παραγόντων στις 

μακροχρόνιες αποδόσεις των χρηματιστηριακών τίτλων με τη χρησιμοποίηση 

πολυπαραγοντικών υποδειγμάτων. Οι έως τότε εμπειρικοί έλεγχοι για την εφαρμογή 

της APT βασίζονταν αποκλειστικά στην παραγοντική ανάλυση, για την εξαγωγή των
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παραγόντων που επιδρούν στην τιμολόγηση των μετοχών. Οι CRR5 (1986) ήταν οι 

πρώτοι που χρησιμοποίησαν συγκεκριμένους μακροοικονομικούς παράγοντες στο 

υπόδειγμα της APT. Η μελέτη τους είχε σαν σκοπό τον εντοπισμό μεταβλητών που 

ορίζουν τον συστηματικό “μακροοικονομικό” κίνδυνο της αγοράς, καθώς σύμφωνα 

με την οικονομική θεωρία ο σχηματισμός ενός καλά διαφοροποιημένου 

χαρτοφυλακίου ελαχιστοποιεί τον μη συστηματικό κίνδυνο με αποτέλεσμα η 

απόδοση του χαρτοφυλακίου να εξαρτάται ουσιαστικά μόνο από τις πηγές 

συστηματικού κινδύνου. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτέλεσε σημείο αναφοράς και 

“μέτρο σύγκρισης” για τις μελέτες που ακολούθησαν για την ισχύ του 

μακροοικονομικού υποδείγματος της APT σε διάφορες αγορές και γι’ αυτό γίνεται

εκτενής αναφορά σε αυτήν.

Η διερεύνηση των CRR (1986) έγινε για τις μηνιαίες αποδόσεις των μετοχών 

που ήταν σε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) κατά την 

περίοδο Ιανουάριου 1953 - Νοεμβρίου 1983, με το εξεταζόμενο διάστημα να 

χωρίζεται σε έξι υποπεριόδους. Οι αρχικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο 

πληθωρισμός (I), η απόδοση των βραχυχρόνιων κρατικών ομολόγων (treasury bill 

rate) (ΤΒ), η απόδοση των μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων (long-term government 

bonds) (LGB), η βιομηχανική παραγωγή (IP), η απόδοση των εταιρικών ομολόγων 

υψηλού κινδύνου (αξιολογημένων από την Moody’s) (Baa), η απόδοση ενός 

χαρτοφυλακίου ίσης στάθμισης όλων των μετοχών που διαπραγματεύονται στο 

NYSE (EWNY), η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου των μετοχών του NYSE 

σταθμισμένων σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση τους (VWNY), ο ρυθμός αύξησης

της κατά κεφαλήν πραγματικής κατανάλωσης (CG) και οι τιμές πετρελαίου (OG).

Από τα παραπάνω μεγέθη προήλθαν οι εξής μεταβλητές: 
ΜΡ(ί) Μηνιαία μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής 

YP(t) Ετήσια μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής

UI(t) Απροσδόκητος πληθωρισμός

DEI(t) Μεταβολή στον προσδοκώμενο πληθωρισμό 

URP(t) Ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων ή risk premium 

UTS (t) Διαχρονική διάρθρωση επιτοκίων ή term structure

Ln [IP(t) /IP(t-l)]

Ln [IP(t) / IP(t-12)]

I(t) - E[I(t)\ t-1] 

E[I(t+I)\ t] - E[I(t)\ t -1] 

Baa(t) - LGB(t)

LGB(t) - TB(t - 1)

Η μεταβλητή I(t) είναι η μηνιαία λογαριθμική διαφορά του δείκτη τιμών καταναλωτή

(πληθωρισμός) για τον μήνα t. Ο προσδοκώμενος πληθωρισμός E[I(t)], υπολογίζεται

σύμφωνα με τη μέθοδο των Fama and Gibbons (1984), ενώ για τον υπολογισμό της

5 CRR ... Chen, Roll and Ross
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απόδοσης των ομολόγων στο τέλος της περιόδου TB(t-l), χρησιμοποιείται η εξίσωση 

του Fisher.

Οι CRR (1986) χρησιμοποιούν τη μηνιαία ΜΡ(() και την ετήσια YP(t) 

μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής γιατί αποτελούν μετρήσεις του επιπέδου της 

τρέχουσας πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας σε διαφορετικό χρονικό 

ορίζοντα και μπορεί να περιέχουν πληροφόρηση για την μελλοντική πορεία της 

οικονομίας και κατά συνέπεια και των χρηματικών ροών των επιχειρήσεων σε 

βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα αντίστοιχα. Η αποτίμηση των μετοχών 

συνδέεται άμεσα με τα τρέχοντα βραχυχρόνια επιτόκια καθώς αυτά θεωρούνται ως το 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο από το οποίο καθορίζεται εν πολλοίς το επιτόκιο 

προεξόφλησης. Όμως, η αυτούσια χρησιμοποίηση τους σε ένα πολυπαραγοντικό 

υπόδειγμα αποτίμησης χρεογράφων είναι πιθανόν να δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα και στρέβλωση των αποτελεσμάτων λόγω της ισχυρής συσχέτισής τους 

με αρκετές μακροοικονομικές μεταβλητές. Για το λόγο αυτό οι CRR (1986) 

δημιούργησαν μεταβλητές όπως το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων ή risk 

premium (URP) και την διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων ή term structure (UTS), 

οι οποίες εκφράζουν το εύρος των αποδόσεων των επιτοκίων (yield spread) από άλλα 

χρεόγραφα σταθερής απόδοσης που εμπεριέχουν κάποιο κίνδυνο. Οι μεταβλητές 

αυτές μετρούν τον βαθμό αποστροφής από τον κίνδυνο της αγοράς και εκφράζουν 

ουσιαστικά σε ποια φάση βρίσκεται ο επιχειρηματικός κύκλος ή αλλιώς αν επίκειται 

άνθηση ή ύφεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, το ασφάλιστρο 

κινδύνου εταιρικών ομολόγων (URP), το οποίο ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 

επιτοκίου απόδοσης εταιρικών ομολόγων χαμηλής διασφάλισης και του επιτοκίου 

απόδοσης μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων, εκφράζει την απροθυμία των 

επενδυτών να αναλάβουν επενδύσεις με σημαντικό κίνδυνο. Η διαχρονική διάρθρωση 

των επιτοκίων (UTS), η οποία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου απόδοσης 

μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων και του επιτοκίου απόδοσης κρατικών ομολόγων 

διάρκειας 30 ημερών (επιτόκιο χωρίς κίνδυνο), εκφράζει την “απροθυμία” των 

επενδυτών να αναλάβουν επενδύσεις για μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Εάν μία 

οικονομία ήταν ουδέτερη στον κίνδυνο, τότε οι μεταβλητές αυτές θα έπρεπε να έχουν 

μέση τιμή μηδέν. Επειδή όμως καμία οικονομία η οποία λειτουργεί ορθολογικά δεν 

μπορεί να αγνοήσει τον κίνδυνο, αναμένεται ότι οι τιμές τους θα σχετίζονται 

αρνητικά με την επιχειρηματική εμπιστοσύνη που υπάρχει. Επομένως, οι μεταβλητές
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αυτές αντιπροσωπεύουν τα ασφάλιστρα κινδύνου που απαιτούνται προκειμένου να 

προτιμηθούν επενδύσεις υψηλού κινδύνου έναντι επενδύσεων μηδενικού κινδύνου. 

Οι CRR εκτιμούν ότι οι απροσδόκητες μεταβολές τους θα έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στις επενδυτικές αποφάσεις και κατά συνέπεια στις αποδόσεις των 

χρεογράφων.

Ο πληθωρισμός επιδρά στις ονομαστικές χρηματικές ροές και στα ονομαστικά 

επιτόκια. Εντούτοις, το μέγεθος του πληθωρισμού που μπορεί να θεωρηθεί ως 

συστηματική πηγή κινδύνου για την αποτίμηση των χρεογράφων, είναι οι 

απροσδόκητες μεταβολές του. Εκτός όμως από την μεταβολή του απροσδόκητου 

πληθωρισμού η οποία είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά παρελθοντικών οικονομικών 

μεταβολών, πρέπει να εξεταστεί και η μεταβολή του προσδοκώμενου πληθωρισμού 

DEI(t). Η μεταβλητή αυτή μπορεί να περιέχει πληροφόρηση για την μελλοντική 

εξέλιξη του πληθωρισμού, μεταβλητή που είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό του 

κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης αν ο πληθωρισμός δεν έχει αντίστοιχη επιρροή 

στις αναμενόμενες χρηματικές ροές ώστε να ουδετεροποιηθούν οι επιδράσεις του. Οι 

CRR εξέτασαν επίσης την τιμολόγηση του κινδύνου της αγοράς χρησιμοποιώντας 

τους δύο δείκτες EWNY και VWNY, γιατί πίστευαν ότι η εξομαλυμένη μορφή των 

χρονολογικών σειρών των μακροοικονομικών μεταβλητών δεν μπορεί να 

συμπεριλάβει άμεσα την τρέχουσα πληροφόρηση, η οποία αποτιμάται άμεσα από μια 

αποτελεσματική αγορά. Συχνά συζητείται ότι η μεταβολή της πραγματικής 

κατανάλωσης και οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών. 

Για το λόγο αυτό εξετάστηκε η σημαντικότητα της μηνιαίας ποσοστιαίας μεταβολής 

της πραγματικής κατανάλωσης (εξαιρουμένων των διαρκών αγαθών) και της μηνιαίας 

λογαριθμικής διαφοράς των τιμών παραγωγού αργού πετρελαίου.

Η μορφή των μακροοικονομικών μεταβλητών όπως χρησιμοποιήθηκαν από 

τους CRR, υποθέτει την ταυτόχρονη επίδρασή τους στις αποδόσεις των μετοχών. 

Συνήθως όμως, η πληροφόρηση για τις μεταβολές των μακροοικονομικών 

μεταβλητών είναι διαθέσιμη σε κάποια στιγμή στο μέλλον, καθώς η μέτρηση και η 

δημοσιοποίηση των περισσότερων από αυτές απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

(π.χ. μίας περιόδου). Η επίδραση της βραδυπορείας μεταξύ της ανακοίνωσης και της 

επίδρασης αυτών των παραγόντων λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες που ακολούθησαν, 

ενώ η παράλειψή της στην εργασία των CCR σχολιάζεται αρνητικά [Poon and Taylor 

(1991)].
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Η μορφή που παίρνει το μαθηματικό υπόδειγμα των CRR (1986) με την 

χρησιμοποίηση μόνο των αρχικών τεχνητών μακροοικονομικών μεταβλητών, είναι:

R = a + bMP ΜΡ + bDEI DEI + bur UI + bUPR UPR + bUTS UTS + e 

όπου R είναι η αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου, α είναι ο σταθερός όρος, b 

είναι ο συντελεστής “βήτα” (beta) του χρεογράφου στον αντίστοιχο παράγοντα και e 

είναι ο μη συστηματικός κίνδυνος του χρεογράφου.

Η εξέταση της συσχέτισης των παραγόντων του υποδείγματος και των 

αποδόσεων των μετοχών έγινε με τη χρησιμοποίηση διαστρωματικής παλινδρόμησης, 

σύμφωνα με την τεχνική δύο σταδίων των Fama-MacBeth (1973): α) επιλέχθηκε ένα 

δείγμα μετοχών, β) υπολογίστηκαν οι συντελεστές “βήτα” των μετοχών με 

παλινδρόμηση των αποδόσεων των μετοχών στους παράγοντες του υποδείγματος 

(χρησιμοποιήθηκαν οι μηνιαίες αποδόσεις των μετοχών κατά τα πέντε έτη προ της 

εξεταζόμενης περιόδου), γ) έγιναν 12 διαστρωματικές παλινδρομήσεις (cross 

sectional regressions), μία για κάθε μήνα, των μηνιαίων αποδόσεων των μετοχών με 

εξαρτημένες μεταβλητές τους συντελεστές “βήτα” που υπολογίστηκαν στο 

προηγούμενο στάδιο. Κάθε συντελεστής αυτής της διαστρωματικής παλινδρόμησης 

είναι μια εκτίμηση του αθροίσματος του ασφαλίστρου κινδύνου που συσχετίζεται με 

την απροσδόκητη μεταβολή του αντίστοιχου παράγοντα, δ) τα στάδια β και γ 

επαναλήφθηκαν για κάθε έτος δημιουργώντας έτσι για κάθε παράγοντα μια 

χρονολογική σειρά των εκτιμήσεων των ασφαλίστρων κινδύνου. Κατόπιν ελέγχθηκε 

σύμφωνα με το στατιστικό τεστ t, αν οι μέσες τιμές αυτών των χρονολογικών σειρών 

ήταν στατιστικά σημαντικά διαφορετικές από το μηδέν. Ο έλεγχος αυτός σημαίνει ότι 

αν η τιμή του στατιστικού t για κάποιον παράγοντα είναι αρκετά μεγάλη για ένα 

προκαθορισμένο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, τότε μπορεί να απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση και άρα ο αντίστοιχος συντελεστής ευαισθησίας “τιμολογείται” με 

τιμή ίση με το ασφάλιστρο κινδύνου6.

Για την αποφυγή του προβλήματος λάθους των μεταβλητών (Errors In 

Variables, EIV) που δημιουργείται στο στάδιο γ καθώς και την εξάλειψη του

61 - test ... ίλ =------- , όπου λ είναι η μέση τιμή των εκτιμημένων ασφαλίστρων κινδύνου κατά την

εξεταζόμενη περίοδο, s(X) είναι η τυπική απόκλιση του λ και η είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων. 
Κρίσιμη τιμή |ί| > 1,3 και |/| > 1,96 για επίπεδο σημαντικότητας 10% και 5% αντίστοιχα. Για την 
εφαρμογή του στατιστικού τεστ t απαιτείται η κατανομή των ασφαλίστρων κινδύνου να είναι κανονική.
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“θορύβου” που εισάγουν οι αποδόσεις ορισμένων μετοχών, δημιουργήθηκαν 20 

χαρτοφυλάκια σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση των εταιριών. Ο όρος “θόρυβος” 

εκφράζει τον μη διαφοροποιήσιμο κίνδυνο που περιέχεται σε κάθε μετοχή ξεχωριστά. 

Για τους λόγους αυτούς, ο υπολογισμός των συντελεστών “βήτα” των 

χαρτοφυλακίων είναι περισσότερο ακριβής από ότι για μεμονωμένες μετοχές. Οι 

CRR αναφέρουν ότι η χρησιμοποίηση άλλων κριτηρίων για τη διαμόρφωση των 

χαρτοφυλακίων όπως ο συντελεστής “βήτα” των μετοχών ως προς την αγορά, η 

τυπική απόκλιση των αποδόσεων, το επίπεδο τιμών των μετοχών, θεωρούνται 

αναποτελεσματικές μέθοδοι.

Ομως, ο τρόπος που χρησιμοποίησαν οι CRR στην κατασκευή των 

χαρτοφυλακίων για την αποφυγή του λάθους των μεταβλητών (EIV), μπορεί να 

οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα γιατί δεν αναθεωρείται η σύσταση των 

χαρτοφυλακίων σε τακτά χρονικά διαστήματα [Gangopadhyay (1994)]. Οι Shanken 

and Weinstein (1990) αναφέρουν ότι οι συντελεστές ευαισθησίας μετοχών 

υπερβολικά κερδοφόρων ή ζημιογόνων σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπως είναι 

τα πέντε χρόνια, μεταβάλλονται σημαντικά μετά από μια τέτοια απόδοση. Έτσι, τα 

χαρτοφυλάκια μετοχών χαμηλής κεφαλαιοποίησης περιέχουν αναπόφευκτα μετοχές 

με σημαντικές υποαποδόσεις στα τελευταία χρόνια, ενώ αντίστοιχα τα χαρτοφυλάκια 

μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης περιέχουν μετοχές με “υπερβολικές” 

υπεραποδόσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι “ιδιομορφίες” των χαρτοφυλακίων 

είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση του συστηματικού κινδύνου των 

χαρτοφυλακίων μικρής κεφαλαιοποίησης και αντίστοιχα σε υπερεκτίμηση για τα 

χαρτοφυλάκια μεγάλης κεφαλαιοποίησης, δημιουργώντας έτσι το πρόβλημα λάθους 

των μεταβλητών (EIV).

Από την εφαρμογή της διαστρωματικής παλινδρόμησης και του στατιστικού 

ελέγχου t-ratio, διαπιστώθηκε ότι οι μεταβλητές της μηνιαίας βιομηχανικής 

παραγωγής ΜΡ, του ασφαλίστρου κινδύνου των εταιρικών ομολόγων UPR και της 

διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων UTS, είναι σημαντικές για όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο, με την τελευταία να είναι οριακά σημαντική. Τα ασφάλιστρα 

κινδύνου για τις δύο πρώτες είναι θετικά, ενώ για την διαχρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων είναι αρνητικό. Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τον πληθωρισμό DEI και 

UI είναι σημαντικές μόνο κατά την περίοδο 1968-1977 και έτσι δεν μπορεί να
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εξακριβωθεί το πρόσημο που παίρνουν τα ασφάλιστρα κινδύνου αυτών των 

μεταβλητών.

Ο έλεγχος της σημαντικότητας των μεταβλητών επαναλήφθηκε με την 

προσθήκη της μηνιαίας μεταβολής της ετήσιας βιομηχανικής παραγωγής ΥΡ στο 

αρχικό υπόδειγμα. Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου της 

μεταβλητής δεν είναι σημαντικά διαφορετικά από το μηδέν (δεν τιμολογούνται) είτε 

όταν λαμβάνεται υπόψη όλη η περίοδος, είτε όταν λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες 

υποπερίοδοι. Οι CRR κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα όταν η ετήσια βιομηχανική 

παραγωγή αντικαταστάθηκε διαδοχικά από τους δύο δείκτες της αγοράς. Μολονότι οι 

δύο δείκτες είναι σημαντικοί όταν χρησιμοποιούνται μόνοι τους, το υπόδειγμα έχει 

δηλαδή την συνηθισμένη μορφή του CAPM, δεν τιμολογούνται όταν 

συμπεριλαμβάνονται στο υπόδειγμα και οι υπόλοιποι παράγοντες. Ο έλεγχος για την 

τιμολόγηση της ποσοστιαίας μεταβολής της πραγματικής κατά κεφαλήν 

κατανάλωσης CG έδειξε ότι αυτή δεν είναι σημαντική και μάλιστα τα ασφάλιστρα 

κινδύνου έχουν αντίθετο πρόσημο από αυτό που αναμένονταν. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

κατανάλωση δεν σχετίζεται άμεσα με την Θεωρία Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας 

για την αγορά των Η.Π.Α.. Όσον αφορά τη μεταβλητή “τιμές παραγωγού αργού 

πετρελαίου” OG, αυτή τιμολογείται μόνο σε μία υποπερίοδο 1958-1967, ενώ δεν 

τιμολογείται κατά την περίοδο που εκδηλώθηκε η πετρελαϊκή κρίση (μέσα δεκαετίας 

1970) και στην οποία αναμένονταν να ήταν σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τις 

αποδόσεις των μετοχών. Οι CRR (1986) κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι 

μεταβολές της βιομηχανικής παραγωγής, του ασφαλίστρου κινδύνου των εταιρικών 

ομολόγων και της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων, αποτελούν σημαντικές 

πηγές συστηματικού κινδύνου για τις αποδόσεις των μετοχών της αμερικάνικης 

αγοράς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος της πολλαπλής παλινδρόμησης που 

χρησιμοποιείται από τους CRR, δέχεται κριτική καθώς τα αποτελέσματα της είναι 

ευαίσθητα στον αριθμό των ανεξάρτητων παραγόντων που χρησιμοποιούνται [Cheng, 

(1995)]. Ένας συγκεκριμένος παράγοντας μπορεί να εμφανίζεται σημαντικός σε 

κάποια πολυμεταβλητή ανάλυση, αλλά να είναι ασήμαντος όταν αλλάξουν οι 

υπόλοιποι παράγοντες ή όταν εξετάζεται μόνο αυτός σε ένα μονομεταβλητό 

υπόδειγμα και αντίστροφα. Μία άλλη παράμετρος που μπορεί να διαστρεβλώσει τα 

αποτελέσματα αυτής της μεθόδου, είναι η μεγάλη συσχέτιση των μακροοικονομικών
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μεταβλητών. Ακόμα, ο Shanken (1992) αποδεικνύει ότι το πρόβλημα λάθους των 

μεταβλητών (EIV) υπάρχει στην εργασία των CRR (1986). Με τη διόρθωση του 

προβλήματος, ο παράγοντας του απροσδόκητου πληθωρισμού καθίσταται μη 

σημαντικός.

Για την εμπειρική διερεύνηση των υποδειγμάτων APT στις περισσότερες από 

τις μελέτες που παρουσιάζονται, χρησιμοποιούνται χαρτοφυλάκια μετοχών λόγω των 

πλεονεκτημάτων που έχουν έναντι των μεμονωμένων μετοχών. Το συνηθέστερο 

κριτήριο για τον σχηματισμό των χαρτοφυλακίων είναι η κεφαλαιοποίηση (μέγεθος) 

των εταιριών, όπως έγινε και στην εργασία των CRR (1986). Το μέγεθος της εταιρίας 

εξετάζεται συχνά ως ανεξάρτητος επεξηγηματικός παράγοντας των αποδόσεων των 

μετοχών (Firm Size Effect), σε αρκετές μελέτες που έχουν διεξαχθεί. Η επίδραση του 

μεγέθους της εταιρίας αποκαλείται συχνά και ως ανώμαλος παράγοντας, εφόσον δεν 

υπάρχει ανεπτυγμένη οικονομική θεωρία που να συνδέει την κεφαλαιοποίηση με τις 

αποδόσεις των μετοχών. Από τις εργασίες που αναφέρονται σε αυτό το φαινόμενο, 

επιλέχθηκε να παρουσιαστεί η μελέτη των Chan, Chen and Hsieh (1985), καθώς αυτή 

βασίζεται στην μελέτη των CRR (1983) που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις 

περισσότερες εμπειρικές μελέτες μακροοικονομικών υποδειγμάτων APT.

Η εργασία εξετάζει την επίδραση του μεγέθους των εταιριών του 

χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) στις αποδόσεις των μετοχών τους, για την 

περίοδο Ιανουάριου 1953 - Δεκεμβρίου 1977. Για την διενέργεια της μελέτης 

χρησιμοποιήθηκαν 20 χαρτοφυλάκια, όπως και στην μελέτη των CRR (1986), τα 

οποία διαμορφώθηκαν με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση των μετοχών στο τέλος τριών 

ίσων υποπεριόδων, στις οποίες χωρίστηκε η εξεταζόμενη περίοδος. Κατ’ αρχήν 

εξετάστηκε η τιμολόγηση των παραγόντων του υποδείγματος των CRR, όπως και η 

συνεισφορά των παραγόντων του υποδείγματος στην εξήγηση των αποδόσεων των 

χαρτοφυλακίων διαφορετικής κεφαλαιοποίησης. Οι παράγοντες που βρέθηκαν ότι 

είναι σημαντικοί για την εξεταζόμενη περίοδο, ήταν το ασφάλιστρο κινδύνου των 

εταιρικών ομολόγων, η μηνιαία αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και ο 

απροσδόκητος πληθωρισμός. Τα ασφάλιστρα κινδύνου για τους δύο πρώτους 

παράγοντες ήταν θετικά, ενώ για τον τρίτο ήταν αρνητικό.

Για να εκτιμηθεί το μέγεθος της συνεισφοράς του κάθε παράγοντα στην 

εξήγηση των διαφορών των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων, υπολογίζεται το 

γινόμενο των ασφαλίστρων κινδύνου των παραγόντων με τους αντίστοιχους
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συντελεστές ευαισθησίας τους για κάθε χαρτοφυλάκιο. Αν κάποια διαφορά των 

γινομένων των αντίστοιχων παραγόντων για τα χαρτοφυλάκια μεγαλύτερης και 

μικρότερης κεφαλαιοποίησης είναι διαφορετική από το μηδέν, τότε αυτό είναι ένδειξη 

ότι ο αντίστοιχος παράγοντας αντιπροσωπεύει ένα μέρος της επίδρασης της 

παραμέτρου του μεγέθους της εταιρίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διαφορές 

είναι σημαντικά διαφορετικές από το μηδέν, κυρίως για το ασφάλιστρο κινδύνου των 

εταιρικών ομολόγων, αλλά και για την μηνιαία μεταβολή της βιομηχανικής 

παραγωγής. Τα γινόμενα των ασφαλίστρων κινδύνου των παραγόντων του 

ασφαλίστρου κινδύνου των εταιρικών ομολόγων και της μεταβολής της βιομηχανικής 

παραγωγής με τους αντίστοιχους συντελεστές ευαισθησίας, είναι θετικά και 

μεγαλύτερα για τα χαρτοφυλάκια μικρότερης κεφαλαιοποίησης από ότι για τα 

χαρτοφυλάκια μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης, για τα οποία μάλιστα τα γινόμενα είναι 

αρνητικά. Να σημειωθεί ότι το ασφάλιστρο κινδύνου των εταιρικών ομολόγων, είναι 

ουσιαστικά μία μέτρηση του επιχειρηματικού και του χρηματοοικονομικού κινδύνου 

όπως αποτιμάται από την αγορά και η διακύμανση της προσδιορίζει την φάση στην 

οποία βρίσκεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν λοιπόν 

ότι, οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερες αποδόσεις από μετοχές εταιριών χαμηλής 

κεφαλαιοποίησης, ως αντιστάθμισμα του υψηλότερου κινδύνου που θεωρούν ότι 

εμπεριέχουν αυτές οι εταιρίες.

Έπειτα από αυτή τη διαπίστωση, οι Chan, Chen and Hsieh (1985) 

συμπεριέλαβαν στους πέντε παράγοντες του υποδείγματος των CRR, το νεπέριο 

λογάριθμο της κεφαλαιοποίησης των χαρτοφυλακίων ln(MV), ως τον παράγοντα που 

αντιπροσωπεύει το μέγεθος των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Το ασφάλιστρο κινδύνου 

του παράγοντα ln(MV) είναι αρνητικό, γεγονός που δηλώνει ότι εταιρίες μεγαλύτερης 

κεφαλαιοποίησης έχουν μικρότερες αποδόσεις, αλλά σύμφωνα με τον στατιστικό 

έλεγχο t, το ασφάλιστρο κινδύνου δεν θεωρείται σημαντικό. Ο συγκεκριμένος 

παράγοντας γίνεται σημαντικός, αν προστεθεί στο υπόδειγμα ένας δείκτης ίσης 

στάθμισης όλων των μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το ασφάλιστρο κινδύνου του 

παράγοντα της αγοράς είναι αρνητικό, γεγονός παράδοξο, καθώς σημαίνει ότι η 

εταιρίες με υψηλότερο συντελεστή ευαισθησίας ως προς την απόδοση της αγοράς, 

έχουν μικρότερη απόδοση. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι κίνδυνος που 

αντιπροσωπεύει ο παράγοντας ln(MV), εμπεριέχεται στις υπόλοιπες 

μακροοικονομικές μεταβλητές του μοντέλου με αποτέλεσμα να μην θεωρείται
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σημαντικός. Οι Chan, Chen and Hsieh καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι αποδόσεις 

των μικρότερων εταιριών είναι πιο ευαίσθητες στους κύκλους που διέρχεται η 

οικονομία.

Σε αντίστοιχη έρευνα των He and Ng (1994) για μεγαλύτερη χρονική περίοδο 

(Ιούνιος 1958 - Δεκέμβριος 1989) και για όλες τις χρηματιστηριακές αγορές των 

Η.Π.Α. (NYSE, AMEX, NASDAQ), βρέθηκε ότι το μέγεθος της επιχείρησης ln(MV) 

και ο λόγος λογιστικής προς χρηματιστηριακής αξίας μετοχής (book value to market 

ratio, BM) έχουν σημαντική επεξηγηματική ικανότητα όταν προστεθούν στο 

υπόδειγμα των CRR (1986). Με την προσθήκη μάλιστα αυτών των παραγόντων, τα 

ασφάλιστρα κινδύνου της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων (UTS) και του 

ασφαλίστρου κινδύνου εταιρικών ομολόγων (URP), δεν θεωρούνται πλέον 

σημαντικά. Έτσι, τα ευρήματα των He and Ng φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με 

τον ισχυρισμό των Chan, Chen and Hsieh (1985), ότι ο παράγοντας του μεγέθους των 

επιχειρήσεων αφομοιώνεται από τους μακροοικονομικούς παράγοντες του 

υποδείγματος.

Με την εμφάνιση της Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας και τη 

σταδιακή της αποδοχή ως μιας επικρατούσας θεωρίας, άρχισε η διερεύνηση για την 

ανάδειξη της αποτελεσματικότερης μεθόδου αποτίμησης χρεογράφων μεταξύ αυτής 

και της θεωρίας CAPM. Ο Chang (1991) επιχείρησε να απαντήσει σε αυτό το 

ερώτημα με την συγκριτική μελέτη της εφαρμογής πολυπαραγοντικών υποδειγμάτων 

APT με προκαθορισμένους μακροοικονομικούς παράγοντες και ενός υποδείγματος 

της αγοράς (CAPM) για την χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης (NYSE), κατά 

την περίοδο Ιανουάριου 1966 - Δεκεμβρίου 1986. Η εξεταζόμενη περίοδος χωρίστηκε 

σε τρεις ίσες υποπεριόδους προκειμένου να εξεταστεί η διαχρονική σταθερότητα των 

ασφαλίστρων κινδύνου των παραγόντων των υποδειγμάτων, ενώ για τον υπολογισμό 

τους έγινε διαστρωματική παλινδρόμηση των αποδόσεων εικοσιτριών κλαδικών 

χαρτοφυλακίων σύμφωνα με τη γνωστή μέθοδο των Fama and MacBeth (1973).

Το πολυπαραγοντικό υπόδειγμα μακροοικονομικών μεταβλητών που 

εξετάστηκε αποτελούνταν από έξι παράγοντες, από τους οποίους οι τέσσερις 

προέρχονταν από τους παράγοντες του υποδείγματος των CRR (1986), δηλαδή την 

διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων, το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων, 

την μηνιαία βιομηχανική παραγωγή και τον απροσδόκητο πληθωρισμό. Ο Chang 

αναφέρει ότι η μακροχρόνια κερδοφορία των επιχειρήσεων επηρεάζεται από τις
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συνθήκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας καν για αυτό προσέθεσε στους 

παραπάνω παράγοντες τη μηνιαία λογαριθμική μεταβολή της ανεργίας. Ακόμα, 

εξετάστηκε η σημαντικότητα της μηνιαίας λογαριθμικής μεταβολής της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου με ένα “καλάθι” νομισμάτων των χωρών με 

τις οποίες οι Η.Π.Α. είχαν τις περισσότερες διεθνείς συναλλαγές. Το “καλάθι” των 

νομισμάτων αποτελούνταν από την βρετανική λίρα, το γερμανικό μάρκο, το γαλλικό 

φράγκο, το ελβετικό φράγκο, το καναδικό δολάριο και το ιαπωνικό γεν.

Με την εφαρμογή του t- τεστ για το υπόδειγμα της αγοράς, διαπιστώθηκε ότι 

το ασφάλιστρο κινδύνου του ισοσταθμισμένου δείκτη του NYSE ήταν σημαντικό και 

σχετίζονταν θετικά με τις αποδόσεις για όλη την περίοδο. Για το πολυπαραγοντικό 

υπόδειγμα, σημαντικότεροι παράγοντες για την αποτίμηση των μετοχών 

αποδείχθηκαν το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων και ο πληθωρισμός. Οι 

μεταβολές της βιομηχανικής παραγωγής, της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων 

και της ανεργίας αποδείχθηκαν σημαντικές μόνο σε δύο υποπεριόδους η καθεμία. 

Ακόμα, η σημαντικότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου αυξανόταν με 

το πέρασμα του χρόνου. Τα ασφάλιστρα κινδύνου των παραγόντων είχαν τα πρόσημα 

που αναμενόταν, καθώς ήταν θετικά για την βιομηχανική παραγωγή, το ασφάλιστρο 

κινδύνου εταιρικών ομολόγων και την συναλλαγματική ενίσχυση του δολαρίου και 

αρνητικά για τον απροσδόκητο πληθωρισμό και την διαχρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων. Το αρνητικό πρόσημο για το ασφάλιστρο κινδύνου του μη αναμενόμενου 

πληθωρισμού δείχνει ότι οι μετοχές μπορεί να θεωρούνται για την αμερικάνικη αγορά 

σαν ασπίδα προστασίας έναντι του πληθωρισμού.

Κατόπιν, ο Chang εξέτασε τη συμπεριφορά του μακροοικονομικού 

υποδείγματος με την προσθήκη του χαρτοφυλακίου της αγοράς, όπως υπολογίστηκε 

στο υπόδειγμα της αγοράς. Η εφαρμογή του ί τεστ έδειξε ότι ο παράγοντας της 

αγοράς ήταν η μοναδική σημαντική πηγή συστηματικού κινδύνου. Οι 

μακροοικονομικοί παράγοντες επανέκτησαν τη σημαντικότητα τους όταν ο κίνδυνος 

της αγοράς αντιπροσωπεύτηκε από τα κατάλοιπα (τυχαία σφάλματα) του 

υποδείγματος της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, τα κατάλοιπα αναδείχθηκαν 

σημαντικός παράγοντας για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, στηρίζοντας έτσι την 

άποψη ότι τα κατάλοιπα της αγοράς αντικατοπτρίζουν πληροφόρηση που δεν 

εμπεριέχεται στους μακροοικονομικούς παράγοντες. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε 

αντίθεση με την θεώρηση των Chen Roll and Ross (1986) ότι η επεξηγηματική
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ικανότητα του δείκτη της αγοράς σχετίζεται περισσότερο με στατιστικές 

παρατηρήσεις παρά με οικονομικά δεδομένα.

Η επεξηγηματική ικανότητα των υποδειγμάτων αποτιμήθηκε σύμφωνα με την 

μέτρηση του Theil (1966) (τεστ U2), η οποία έδειξε ότι το υπόδειγμα της αγοράς 

υπερτερεί του μακροοικονομικού υποδείγματος. Η μέτρηση του Theil βελτιώνεται για 

το πολυπαραγοντικό υπόδειγμα, όταν προστεθούν εκ νέου σε αυτό τα κατάλοιπα του 

δείκτη της αγοράς. Ο Chang (1991) αναφέρει ότι η κατωτερότητα του 

μακροοικονομικού υποδείγματος όπως εμφανίζεται από το τεστ, μπορεί να οφείλεται 

σε λάθος ορισμό των εξεταζόμενων μεταβλητών ή/και σε λανθασμένο τρόπο 

μέτρησης τους. Σύμφωνα με την τεχνική των Fama and MacBeth (1973), οι 

συντελεστές ευαισθησίας βήτα υπολογίζονται σε μία χρονική περίοδο και κατόπιν 

χρησιμοποιούνται στην επόμενη περίοδο για τον υπολογισμό τον πριμ κινδύνου των 

παραγόντων. Ο έλεγχος για την διαχρονική σταθερότητα των συντελεστών βήτα για 

τα 23 κλαδικά χαρτοφυλάκια, ανέδειξε ως σταθερότερους κατά σειρά τους 

συντελεστές του ασφαλίστρου κινδύνου εταιρικών ομολόγων, της διαχρονικής 

διάρθρωσης των επιτοκίων και της βιομηχανικής παραγωγής, για το πολυπαραγοντικό 

υπόδειγμα. Αντίθετα, οι συντελεστές ευαισθησίας του πληθωρισμού και της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας αποδείχθηκαν οι περισσότερο ασταθείς. Ακόμα, από τα 

αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου διαπιστώθηκε μια αστάθεια για τους 

συντελεστές ευαισθησίας όλων των παραγόντων, μεταξύ της δεύτερης (1973-1979) 

και τρίτης περιόδου (1980-1986). Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα στην 

πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Τον Ιανουάριο παρατηρείται συχνά αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα 

και μεγάλες αποδόσεις στις χρηματαγορές, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις 

αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων στις οποίες προχωρούν είτε οι ιδιώτες επενδυτές για 

φορολογικούς σκοπούς, σε χώρες που επιβάλλονται τέτοιοι φόροι (π.χ. Η.Π.Α.), είτε 

οι θεσμικοί επενδυτές προκειμένου να λάβουν κατάλληλες θέσεις και να επιδείξουν 

ικανοποιητικές αποδόσεις στο τέλος του έτους. Στην διεθνή βιβλιογραφία γίνεται 

αναφορά για την μηνιαία περιοδικότητα που παρουσιάζεται στις αποδόσεις τις 

διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών δεικτών και ειδικότερα τον μήνα Ιανουάριο. Σε 

μια τέτοια εμπειρική μελέτη που διενεργήθηκε από την Gangopadhyay (1994), 

εξετάζεται αν η περιοδικότητα των αποδόσεων των μετοχών πέραν του επιτοκίου 

χωρίς κίνδυνο και ιδιαίτερα κατά τον μήνα Ιανουάριο σχετίζονται με τους
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μακροοικονομικούς παράγοντες που συμπεριέλαβαν στο υπόδειγμα τους οι CRR 

[Gangopadhyay (1994), (1996)]. Η μελέτη έγινε για το χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης (NYSE) και αφορά την περίοδο 1927 - 1990. Διαμορφώθηκαν 20 

χαρτοφυλάκια με κριτήριο την χρηματιστηριακή αξία όλων των υπό διαπραγμάτευση 

μετοχών τα οποία αναδιαμορφώνονταν στο τέλος κάθε χρονιάς για να αποφευχθεί το 

πρόβλημα λάθους των μεταβλητών (EIV) που πιθανόν εμφανίζεται στην εργασία των 

Chen, Roll and Ross (1986), σύμφωνα με τους Shank and Weinstein (1990). Από την 

παλινδρόμηση του ασφαλίστρων κινδύνου της κάθε μεταβλητής για τους δώδεκα 

μήνες, διαπιστώθηκε ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου της μηνιαίας βιομηχανικής 

παραγωγής ΜΡ, του απροσδόκητου πληθωρισμού DEI, του ασφαλίστρου κινδύνου 

εταιρικών ομολόγων UPR και της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων UTS είχαν 

μεγάλες τιμές, αλλά ήταν σημαντικά μόνο για τον μήνα Ιανουάριο. Τα πρόσημα τους 

βρέθηκαν ότι ήταν ίδια με αυτά που διαπίστωσαν και οι CRR (1986) στην εργασία 

τους. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι οι μακροοικονομικές μεταβλητές (εκτός του 

απροσδόκητου πληθωρισμού UI) τιμολογούνται τον Ιανουάριο, αλλά σχεδόν ποτέ για 

τον υπόλοιπο χρόνο. Όταν επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παλινδρόμησης με τη 

χρησιμοποίηση του ασφαλίστρου κινδύνου Ιανουάριου της κάθε μεταβλητής, ως 

σταθερού όρου, τότε οι μεταβλητές γίνονται σημαντικές και για τους περισσότερους 

από τους υπόλοιπους μήνες. Οι Chan, Chen and Hsieh (1985) αναφέρουν ότι το 

ασφάλιστρο κινδύνου των ομολόγων UPR (η διαφορά των αποδόσεων εταιρικών 

ομολόγων αξιολογημένων Baa και μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων) παρουσιάζει 

σημαντική περιοδικότητα κατά τον Ιανουάριο και μπορεί να εξηγήσει το μεγαλύτερο 

ποσοστό του φαινομένου του μεγέθους των εταιριών (firm size effect) που 

παρατηρείται στα χαρτοφυλάκια εκείνο τον μήνα. Με την προσθήκη των καταλοίπων 

της παλινδρόμησης των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων ως επεξηγηματικού 

παράγοντα στο αρχικό υπόδειγμα, βρέθηκε ότι το ασφάλιστρο κινδύνου αυτού του 

παράγοντα ήταν σημαντικό μόνο για τον μήνα Ιανουάριο. Οι παραπάνω διαπιστώσεις 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες του υποδείγματος των CRR (1986), δεν 

αποδίδουν αποτελεσματικά τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χρηματιστηριακή αγορά 

της Νέας Υόρκης από την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών.

Οι Chen and Jordan (1993) πραγματοποίησαν για την αμερικάνικη αγορά, μια 

συγκριτική ανάλυση της προβλεπτικής ικανότητας ενός υποδείγματος που προήλθε 

από παραγοντική ανάλυση (Factor Model) και ενός υποδείγματος που αποτελούνταν

33



από μακροοικονομικούς παράγοντες (Macrovariable Model). Η ανάλυση έγινε για την 

περίοδο 1971-1986 και χρησιμοποιήθηκαν οι μηνιαίες αποδόσεις 691 μετοχών που 

δεν άλλαξαν κλάδο δραστηριότητας (SIC code) σε αυτό το διάστημα. Για τη 

σύγκριση των υποδειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν που σχηματίσθηκαν 69 

χαρτοφυλάκια μετοχών. Την περίοδο αυτή εκδηλώθηκε η πετρελαϊκή κρίση και η 

επίδρασή της στις αποδόσεις των χρεογράφων εξετάσθηκε με την χρησιμοποίηση 

ενός αντίστοιχου παράγοντα.

Το παραγοντικό υπόδειγμα έχει προέλθει από παραγοντική ανάλυση μέγιστης 

πιθανότητας (maximum likelihood factor analysis or MLFA) και έχει καταλήξει σε 

πέντε παράγοντες. Η επιλογή των παραγόντων του μακροοικονομικού υποδείγματος 

στηρίχθηκε στην έρευνα των CRR (1986) και σύμφωνα με αυτή επιλέχθηκαν οι 

παρακάτω μεταβλητές:

1. η απροσδόκητη μεταβολή της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων,

2. η απροσδόκητη μεταβολή του ασφαλίστρου κινδύνου των εταιρικών 

ομολόγων,

3. η μεταβολή του απροσδόκητου πληθωρισμού,

4. ο απροσδόκητων πληθωρισμός,

5. η απροσδόκητη μεταβολή της αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής.

Εκτός από αυτές χρησιμοποιήθηκαν ακόμα δύο μεταβλητές, ένας δείκτης της αγοράς 

(CRSP value weighted) και η απροσδόκητη μεταβολή της τιμής του πετρελαίου. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενες ενότητες για του παράγοντες που 

επηρεάζουν τις μετοχικές αποδόσεις, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις πιο πάνω 

μεταβλητές παρουσιάζουν κυρίως εκείνες που εκφράζουν απροσδόκητες μεταβολές 

των μακροοικονομικών μεγεθών.

Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται στο δεύτερο υπόδειγμα προέρχονται 

από τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη:

/, Πληθωρισμός

ΤΒ, Επιτόκια εντόκων γραμματίων του δημοσίου

LTGB, Απόδοση μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων

IP, Βιομηχανική παραγωγή

ΟΡ, Τιμές πετρελαίου

Ααα, Απόδοση εταιρικών ομολόγων αξιολογημένων με Aaa

Baa, Απόδοση εταιρικών ομολόγων αξιολογημένων με Baa

ΜΡ, Δείκτης αγοράς
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Από τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω μεταβλητές: 

UTS, Μεταβολή της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων LTGB, - ΤΒ,

PR, Μεταβολή του ασφαλίστρου κινδύνου εταιρικών ομολόγων Ααα, - Βαα,

m Προσδοκώμενος πληθωρισμός Fama and Gibbons (1984)

CEI, Μεταβολή του προσδοκώμενου πληθωρισμού E(I,J -E(I)

UI, Απροσδόκητος πληθωρισμός r,-E(i)

LGI, Λογαριθμική μηνιαία μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής In (IP,+I / IP)

LGO, Λογαριθμική ποσοστιαία μεταβολή των τιμών πετρελαίου In (OP,,,/OP)

Για τον έλεγχο της γραμμικής συσχέτισης (serial correlation) των παραπάνω 

μεταβλητών υπολογίζεται το στατιστικό τεστ του Pierce (standard Box Pierce Q- 

statistic) για κάθε μία από αυτές. Ο έλεγχος δείχνει ότι αυτοσυσχετίζονται οι 

μεταβλητές της μεταβολής του ασφαλίστρου κινδύνου των εταιρικών ομολόγων, της 

μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής, και της μεταβολής των τιμών πετρελαίου. 

Για το λόγο αυτό εφαρμόζεται ένα αυτοπαλίδρομο υπόδειγμα πρώτου βαθμού (first- 

order autoregressive model) για κάθε μία από αυτές και τα κατάλοιπά τους 

χρησιμοποιούνται ως οι απροσδόκητες μεταβολές αυτών των μεταβλητών. Τελικά, οι 

παράγοντες που χρησιμοποιούνται από το υπόδειγμα είναι:

ΜΡ Δείκτης αγοράς

UI Απροσδόκητος πληθωρισμός

CEI Μεταβολή στον προσδοκώμενο πληθωρισμό

UTS Η απροσδόκητη μεταβολή της διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων

UPR Η απροσδόκητη μεταβολή του ασφαλίστρου κινδύνου των εταιρικών ομολόγων

ULGI Απροσδόκητη μεταβολή του ρυθμού αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής

ULGO Απροσδόκητη μεταβολή των τιμών πετρελαίου

Για την αποτίμηση των παραγόντων κινδύνου των δύο υποδειγμάτων 

χρησιμοποιήθηκε μία παραλλαγή των δύο σταδίων γραμμικής παλινδρόμησης των 

Fama and MacBeth (1973). Στο πρώτο στάδιο εξαρτημένες μεταβλητές είναι οι 

παράγοντες κινδύνου και ανεξάρτητες οι συντελεστές ευαισθησίας βήτα των 

χαρτοφυλακίων προς αυτούς τους παράγοντες. Στο δεύτερο στάδιο παλινδρομούνται 

οι υπερβάλλουσες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων (πραγματική απόδοση μείον το 

επιτόκιο χωρίς κίνδυνο) με εξαρτημένες μεταβλητές τους συντελεστές βήτα που 

υπολογίστηκαν στο πρώτο στάδιο, για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων κινδύνου 

κάθε παράγοντα σε κάθε χρονική περίοδο.

Οι S.J. Chen and Jordan εφάρμοσαν τρεις διαφορετικές μεθόδους για να 

εξετάσουν την πιθανή υπεροχή κάποιου υποδείγματος έναντι του άλλου. Οι μέθοδοι 

ήταν τα στατιστικά τεστ των Davidson-Mackinnon (1981) και Theil (1966) και η
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διαστρωματική παλινδρόμηση των αποδόσεων των υποδειγμάτων. Σύμφωνα με τα 

τεστ το παραγοντικό υπόδειγμα υπερέχει ελαφρώς έναντι του μακροοικονομικού 

υποδείγματος στατιστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά 

πρακτικά. Από τη μέθοδο της παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες που 

τιμολογούνται για το μακροοικονομικό μοντέλο είναι κυρίως ο κίνδυνος της αγοράς, 

η μεταβολή του προσδοκώμενου πληθωρισμού και η μεταβολή των τιμών του 

πετρελαίου. Η εφαρμογή των τριών παραπάνω τεστ για χαρτοφυλάκια που δεν ήταν 

στο αρχικό δείγμα, έδειξαν υπεροχή του μακροοικονομικού μοντέλου, πράγμα το 

οποίο συμβαίνει και όταν γίνει έλεγχος για την ικανότητα πρόβλεψης των 

υποδειγμάτων σε μετέπειτα χρονική περίοδο.

Στις περισσότερες μελέτες για την εφαρμογή του υποδείγματος APT 

εξετάζεται η τιμολόγηση πιθανών κοινών παραγόντων χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην διαχρονική μεταβολή των αντίστοιχων ασφαλίστρων κινδύνου. Ο 

έλεγχος που γίνεται συνήθως είναι διαχωρισμός του εξεταζόμενου διαστήματος σε 

επιμέρους διαστήματα, ώστε να ελεγχθεί η διαχρονική σταθερότητα του 

υποδείγματος. Στη μελέτη των Ferson and Harvey (1991), εκτός από την διερεύνηση 

για την τιμολόγηση μακροοικονομικών παραγόντων που αναφέρονται στην διεθνή 

βιβλιογραφία, εξετάστηκε και η χρονική διακύμανση των ασφαλίστρων κινδύνου 

αυτών των παραγόντων. Η μελέτη τους αφορούσε το χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης (NYSE) για την περίοδο Μαΐου 1964 - Δεκεμβρίου 1986.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα και 

σχηματίσθηκαν 12 κλαδικά χαρτοφυλάκια και 10 χαρτοφυλάκια σύμφωνα με την 

κεφαλαιοποίηση των μετοχών που τα συνιστούσαν. Οι οικονομικές μεταβλητές που 

εξετάστηκαν είναι ένας δείκτης της αγοράς (XVW), η κατά κεφαλήν κατανάλωση 

(CGNON), το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων (PREM), η διαχρονική 

διάρθρωση των επιτοκίων (ASLOPE?), ο απροσδόκητος πληθωρισμός (UI) και το 

πραγματικό βραχυχρόνιο επιτόκιο (.REALTB). Οι μεταβλητές αναλυτικότερα έχουν ως 

εξής:

XVW ... η απόδοση ενός δείκτη του NYSE σταθμισμένου σύμφωνα με αξία των μετοχών 

που τον αποτελούν, πλέον της απόδοσης των ομολόγων ενός μηνός 

CGNON ... η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση εξαιρουμένων των διαρκών αγαθών 

PREM ... η διαφορά της απόδοσης εταιρικών ομολόγων αξιολογημένων με Baa από τον 

επενδυτικό οίκο Moody’s και της απόδοσης των μακροχρόνιων κρατικών 

ομολόγων
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ASLOPE ... η μεταβολή της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης ομολόγων 10 ετών και ομολόγων 

λήξεως τριών μηνών

UI ... η διαφορά μεταξύ της πραγματοποιηθείσας και της προβλεπόμενης μεταβολής του

δείκτη τιμών καταναλωτή

REALTB ... η διαφορά της απόδοσης ομολόγων ενός μηνός και του δείκτη τιμών καταναλωτή 

Τα μεγαλύτερα ασφάλιστρα κινδύνου του πολυμετάβλητου υποδείγματος 

ήταν: για το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων PREM (0,378), για την κατά 

κεφαλήν κατανάλωση CGNON (0,328) και για τον δείκτη της αγοράς XVW (0,272). 

Οι παράγοντες όμως που βρέθηκαν ότι τιμολογούνται και τα αντίστοιχα ασφάλιστρα 

κινδύνου, ήταν: το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων PREM (0,378), η κατά 

κεφαλήν κατανάλωση CGNON (0,328), η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων 

ASLOPE (0,02) και ο δείκτης της αγοράς XVW (0,272).

Κατόπιν έγινε ανάλυση της προβλεπόμενης διακύμανσης των αποδόσεων των

k
χαρτοφυλακίων, δηλαδή του αθροίσματος του συστηματικού κινδύνου Σ λγ( β(/ ,

7=·

στις διακυμάνσεις των επιμέρους όρων (Xjt) και (βίβ (όπου j ... η κάθε οικονομική 

μεταβλητή), για κάθε χαρτοφυλάκιο i και για κάθε μήνα t. Η ανάλυση έγινε με την 

παλινδρόμηση της προβλεπόμενης συνολικής διακύμανσης στους επιμέρους όρους 

και σε ένα σταθερό όρο που εκφράζει την συνδιακύμανση των κοινών όρων. Με τον 

τρόπο αυτό προσδιορίζεται το ποσοστό της συνολικής προβλεπόμενης διακύμανσης 

που αντιστοιχεί στον κάθε παράγοντα του υποδείγματος, όπως και η επίδραση της 

μεταβολής των ασφαλίστρων κινδύνου και των αντίστοιχων συντελεστών 

ευαισθησίας στις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι ο κίνδυνος της αγοράς είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας στην πρόβλεψη των αποδόσεων των μετοχών, καθώς 

εξηγεί του αναλογεί το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων αποδόσεων των 

χαρτοφυλακίων. Το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που αποδίδεται στον 

κίνδυνο της αγοράς αυξάνεται για τα χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν μετοχές 

υψηλής κεφαλαιοποίησης. Σημαντική επίδραση στις αποδόσεις των μετοχών έχει και 

η μεταβολή του απροσδόκητου πληθωρισμού UI. Ακόμα, το πραγματικό επιτόκιο 

REALTB και η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων είχαν κάποια επίδραση στις 

αποδόσεις των εταιριών χαμηλής κεφαλαιοποίησης. Αντίθετα, η μεταβολή της 

πραγματικής κατανάλωσης CGNON βρέθηκε ότι επηρεάζει από ελάχιστα έως 

μηδαμινά τις αποδόσεις όλων των χαρτοφυλακίων.
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Η ανάλυση της επίδρασης της μεταβολής των συντελεστών ευαισθησίας και 

των αντίστοιχων ασφαλίστρων κινδύνου στις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων, έδειξε 

ότι αυτές επηρεάζονται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την μεταβολή των 

ασφαλίστρων κινδύνου. Η επίδραση είναι σχεδόν απόλυτη για τις εταιρίες υψηλής 

κεφαλαιοποίησης, όπως και για τις εταιρίες των πετρελαιοειδών και του 

χρηματοοικονομικού τομέα. Τα μικρότερα ποσοστά της εξάρτησης των 

προβλεπόμενων αποδόσεων των χαρτοφυλακίων από την μεταβολή των πριμ 

κινδύνου (η χαμηλότερη τιμή 68%), παρουσιάζονται για τις εταιρίες της μικρότερης 

κεφαλαιοποίησης με το υπόλοιπο ποσοστό των αποδόσεων να εξηγείται από τα 

φαινόμενα αλληλεπίδρασης της μεταβολής των τιμών των συντελεστών ευαισθησίας 

και των ασφαλίστρων κινδύνου.

Οι Ferson and Harvey (1991) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πρόβλεψη 

των αποδόσεων όλων των χαρτοφυλακίων σχετίζεται περισσότερο με τη χρονική 

μεταβολή των ασφαλίστρων κινδύνου των κοινών παραγόντων, παρά με τη μεταβολή 

των αντίστοιχων συντελεστών ευαισθησίας. Επίσης, από την παρατήρηση της 

διαχρονικής μεταβολής των ασφαλίστρων κινδύνου των κοινών παραγόντων, 

διαπιστώθηκε ότι οι τιμές τους είναι πολύ μεγαλύτερες σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης, από τις αντίστοιχες σε περιόδους οικονομικής άνθησης. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει την αποστροφή της αγοράς για ανάληψη επενδύσεων που εμπεριέχουν 

αυξημένο κίνδυνο.

3.3.2 Επίδραση μακροοικονομικών μεταβλητών στις αποδόσεις της 

χρηματιστηριακής αγοράς των Η.Π.Α.

Συχνά υπάρχουν αντικρουόμενες πεποιθήσεις οικονομολόγων, ερευνητών και 

επενδυτών για την επίδραση που έχει ο πληθωρισμός στις αποδόσεις των 

χρηματιστηριακών αγορών. Μία άποψη υποστηρίζει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ πληθωρισμού και αποδόσεων των μετοχών, άποψη η οποία στηρίζεται στο 

γεγονός ότι ο πληθωρισμός προκαλεί αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρίας και κατά συνέπεια αύξηση και της χρηματιστηριακής τιμής της εταιρίας. 

Σύμφωνα με την συλλογιστική αυτού του μηχανισμού, η διακράτηση μετοχών 

λειτουργεί ως αντιστάθμιση έναντι του κινδύνου του πληθωρισμού. Μία άλλη άποψη
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υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός σχετίζεται αρνητικά με την μελλοντική παραγωγή και 

κατά συνέπεια και με τις τρέχουσες αποδόσεις των μετοχών.

Στις περισσότερες μεταπολεμικές εμπειρικές μελέτες, οι οποίες διεξήχθησαν 

με απλή παλινδρόμηση των αποδόσεων των μετοχών στις μεταβολές του 

πληθωρισμού ή του προσδοκώμενου πληθωρισμού, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ πληθωρισμού και χρηματιστηριακών αποδόσεων [Nelson 

(1976), Solnic (1983), Gultekin (1983)]. Από τις ευρύτερα γνωστές μελέτες είναι 

αυτή που διεξήγαγε ο Fama (1981), ο οποίος εξέτασε την σχέση του πληθωρισμού με 

την πραγματική οικονομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση με τις αποδόσεις των 

μετοχών. Με την βοήθεια ενός μηχανισμού προσφοράς και ζήτησης χρήματος, ο 

Fama (1981) δείχνει ότι ο πληθωρισμός συνδέεται αρνητικά με την πραγματική 

οικονομική δραστηριότητα και κατά συνέπεια και με τις αποδόσεις των μετοχών. 

Εξαίρεση αποτελεί η μελέτη των Boudoukh and Richardson (1993), οι οποίοι με τη 

χρησιμοποίηση δεδομένων δύο αιώνων διαπίστωσαν ότι οι μακροχρόνιες αποδόσεις 

των μετοχών σχετίζονται θετικά με την μεταβολή του πληθωρισμού ή του 

προσδοκώμενου πληθωρισμού, επιβεβαιώνοντας έτσι την πεποίθηση για τη θετική 

συσχέτιση της απόδοσης των μετοχών και του πληθωρισμού.

Σε αντίθεση με τις μελέτες οι οποίες αναφέρονται στην επίδραση των 

μεταβολών του τρέχοντος, του προσδοκώμενου ή του απροσδόκητου πληθωρισμού, 

οι Lee and Ni (1996) εξέτασαν την επίδραση του προσωρινού και του μόνιμου 

πληθωρισμού. Ο διαχωρισμός του πληθωρισμού σε μόνιμο και προσωρινό μπορεί να 

συσχετισθεί σε ένα βαθμό με τον προσδοκώμενο και τον απροσδόκητο πληθωρισμό 

αντίστοιχα. Η έρευνα των Lee and Ni έγινε για την αμερικάνικη αγορά, αναφέρεται 

στην περίοδο 1954-1992 και για την παραγωγή των συνιστωσών του προσωρινού και 

μόνιμου πληθωρισμού, χρησιμοποιήθηκε το φίλτρο δευτέρου βαθμού του Chebyshev. 

Τα αποτελέσματα είναι ανάλογα τη μελέτη του Fama (1981), καθώς αποδεικνύεται 

ότι ο μόνιμος πληθωρισμός σχετίζεται αρνητικά με την μελλοντική πραγματική 

οικονομική δραστηριότητα (την μεταβολή του ΑΕΠ ή της βιομηχανικής παραγωγής) 

και κατά συνέπεια και με τις αποδόσεις των μετοχών. Ο προσωρινός πληθωρισμός 

φαίνεται να μην έχει συσχέτιση με την μελλοντική οικονομική δραστηριότητα και η 

αρνητική του επίδραση στις τρέχουσες αποδόσεις των μετοχών οφείλεται σε άλλους 

λόγους. Οι Lee and Ni (1996) αναφέρουν ότι η αύξηση του προσωρινού 

πληθωρισμού συμβάλλει στην αύξηση των επενδύσεων σε ομόλογα με αποτέλεσμα

39



την ανάλογη μείωση των επενδύσεων σε μετοχές, ακόμα κι αν δεν έχουν μεταβληθεί 

οι προεξοφλημένες αναμενόμενες μελλοντικές χρηματορροές.

Ο Fama έχει διενεργήσει πληθώρα εμπειρικών μελετών για την επίδραση της 

πραγματικής οικονομίας στις αποδόσεις των χρεογράφων. Σε μία από αυτές, Fama 

(1990), ερευνάται η επίδραση της βιομηχανικής παραγωγής, της μερισματικής 

απόδοσης, του ασφαλίστρου κινδύνου εταιρικών ομολόγων και της διαχρονικής 

διάρθρωσης των επιτοκίων, στις πραγματικές αποδόσεις των μετοχών του 

χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE). Το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών 

ομολόγων ορίζεται από τον Fama ως η διαφορά της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου 

100 εταιρικών ομολόγων όλων των βαθμών κινδύνου και της απόδοσης ενός 

χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων αξιολογημένων με Aaa, σύμφωνα με την 

Moody’s. Η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων ορίζεται ως η διαφορά της 

απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων Aaa και της απόδοσης των 

κρατικών ομολόγων ενός μηνός. Για τη διενέργεια της μελέτης υποτέθηκε ότι, οι 

αποδόσεις των μετοχών σε κάποια μελλοντική στιγμή εξαρτώνται από τις μεταβολές 

της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας σε αρκετές προηγούμενες περιόδους 

και όχι μόνο από τη μεταβολή της προηγούμενης περιόδου.

Η διερεύνηση της διαχρονικής επίδρασης των μεταβλητών έγινε με τη 

χρησιμοποίηση αυτοπαλίδρομου υποδείγματος πρώτου βαθμού (ARl’s) για την 

περίοδο 1953 - 1987. Η περίοδος αυτή επιλέχθηκε έτσι ώστε να μην συμπεριληφθούν 

οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις του πολέμου της Κορέας στην πραγματική οικονομική 

δραστηριότητα και στις αποδόσεις των μετοχών. Από την εφαρμογή της εξίσωσης 

βρέθηκε ότι οι μεταβολές της βιομηχανικής παραγωγής των δέκα προηγούμενων 

περιόδων είναι σημαντικές για την εξήγηση των αποδόσεων των μετοχών στην 

τρέχουσα περίοδο. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι ο βαθμός συσχέτισης των 

διακυμάνσεων των μετοχών με τη μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής αυξάνεται 

όταν χρησιμοποιούνται οι ετήσιες μεταβολές της (43%), έναντι των τριμηνιαίων 

(20%) και των μηνιαίων μεταβολών της (μόλις 6%). Ανάλογα συμπεράσματα 

προκύπτουν όταν εξετάζονται οι υπόλοιπες μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένης και 

της απροσδόκητης μεταβολής του ασφαλίστρου κινδύνου εταιρικών ομολόγων. Οι 

μεταβλητές αυτές εξηγούν το 33% των διακυμάνσεων των αποδόσεων των μετοχών 

όταν χρησιμοποιούνται οι ετήσιες μεταβολές τους, ενώ το ποσοστό της συσχέτισης 

μειώνεται σε 13% και 4% με τη χρησιμοποίηση τριμηνιαίων και μηνιαίων δεδομένων
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αντίστοιχα. Η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων και η απροσδόκητη μεταβολή 

του ασφαλίστρου κινδύνου εταιρικών ομολόγων, δεν θεωρούνται σημαντικές όταν 

εξετάζονται όλες οι μεταβλητές μαζί, γεγονός που αποδίδεται στην συσχέτιση 

(collinearity) που έχει η βιομηχανική παραγωγή με αυτές (θετική με την πρώτη και 

αρνητική με την δεύτερη). Το ποσοστό των αποδόσεων που αναλογεί στις δύο 

μεταβλητές που θεωρούνται σημαντικές, την βιομηχανική παραγωγή και το 

ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων, είναι 59% για τις ετήσιες, 27% για τις 

τριμηνιαίες και 9% για τις μηνιαίες.

Τα αποτελέσματα δείχνουν το ότι μεγαλύτερο ποσοστό των διακυμάνσεων της 

αγοράς αποδίδεται τόσο στις μεταβολές της πραγματικής οικονομίας, όσο και σε 

αλλαγές νομισματικών μεταβλητών. Ιδίως, η επεξηγηματική ικανότητα της εξίσωσης 

είναι μεγαλύτερη όταν αυξάνεται το χρονικό διάστημα στο οποίο υπολογίζονται οι 

αποδόσεις των μεταβλητών. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αρχική υπόθεση, ότι η 

πληροφόρηση για τις αναμενόμενες αποδόσεις των μετοχών σε κάποια χρονική 

στιγμή διαχέεται σε αρκετές προηγούμενες περιόδους.

Μία άλλη ενδιαφέρουσα διαπίστωση της συγκεκριμένης μελέτης είναι ότι 

σημαντικό ποσοστό των μεταβολών της βιομηχανικής παραγωγής εξαρτάται από τις 

μεταβολές της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τις προηγούμενες δέκα περιόδους. Η 

συσχέτιση τους είναι θετική και δηλώνει ότι η αύξηση των τιμών των μετοχών οδηγεί 

σε αύξηση της ευημερίας, η οποία προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης και κατά 

συνέπεια αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και 

από τους Domian and Louton (1997), οι οποίοι αναφέρουν ότι μετά από περιόδους 

αρνητικών αποδόσεων των μετοχών ακολουθεί ύφεση της οικονομικής

δραστηριότητας.

Σε μελέτη που διενήργησε πρόσφατα ο Binswanger (2000), αμφισβητεί την 

ικανότητα μεταβλητών που αποτυπώνουν την πορεία της οικονομικής

δραστηριότητας, να αποδώσουν τις μεταβολές των τιμών των μετοχών της 

αμερικάνικης αγοράς στις δύο τελευταίες δεκαετίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

συμφωνούν με τα συμπεράσματα του Fama (1990), αλλά μόνο όταν εξετάζονται τα 

χρονικά διαστήματα 1953-1965 και 1953-1995. Αντίθετα δεν διαπιστώνεται καμία 

συσχέτιση της αλματώδους αύξησης των τιμών των μετοχών που έλαβε χώρα την 

περίοδο 1984-1995, με τις μεταβολές τις βιομηχανικής παραγωγής ή του ΑΕΠ 

ανεξάρτητα αν λαμβάνονται μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια δεδομένα. Ο Binswanger

41



αποδίδει το γεγονός αυτό στην ύπαρξη αρκετών μετοχών που μετέπειτα 

αποδείχθηκαν “φούσκες”, το οποίο όμως δεν μπορεί να αποδειχθεί καθώς “φούσκες” 

υπήρχαν πάντοτε στις χρηματιστηριακές αγορές.

Οι τιμές όμως των μετοχών δεν εξαρτώνται μόνο από τις προσδοκώμενες 

χρηματικές ροές, αλλά και από το επιτόκιο προεξόφλησής τους. Η σημαντική πτώση 

των επιτοκίων που συντελέστηκε σε αυτή την περίοδο, είναι ίσως μία ρεαλιστικότερη 

εξήγηση του φαινομένου της αποσύνδεσης των χρηματιστηριακών αποδόσεων από 

την εξέλιξη της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Στην εξήγηση αυτή όμως 

αντιτίθεται ο Patelis (1997), σύμφωνα με τον οποίο η αλλαγή της νομισματικής 

πολιτικής (μεταβολή των ονομαστικών επιτοκίων) έχει προσωρινή επίδραση. 

Σύμφωνα με τον Patelis, οι αποδόσεις των μετοχών προσδιορίζονται κυρίως από τις 

απροσδόκητες μεταβολές χρηματοοικονομικών μεταβλητών οι οποίες έχουν 

μονιμότερη επίδραση, όπως είναι η μερισματική απόδοση. Η νομισματική πολιτική 

θα επηρεάσει τις τιμές των μετοχών μόνο αν υπάρξει ουσιαστική επίπτωση στην 

εξέλιξη της πραγματικής οικονομίας.

Οι Chan, Karceski and Lakonishok (1998) χρησιμοποίησαν την μέθοδο των 

χαρτοφυλακίων απομίμησης (mimicking portfolios) για να διερευνήσουν ποιες από 

τις μεταβλητές που έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως συστηματικές 

πηγές κινδύνου για τις αποδόσεις των μετοχών, συντελούν στην συνδιακύμανση των 

αποδόσεων των μετοχών. Το χαρτοφυλάκιο απομίμησης ορίζεται ως η διαφορά των 

αποδόσεων δύο άλλων χαρτοφυλακίων, τα οποία δημιουργήθηκαν από χρεόγραφα 

που έχουν καταταχθεί σε μια σειρά. Η κατάταξη των χρεογράφων γίνεται σύμφωνα 

με τους συντελεστές ευαισθησίας τους στον παράγοντα ο οποίος διερευνάται. Η 

απόδοση του χαρτοφυλακίου απομίμησης είναι η διαφορά των αποδόσεων των δύο 

χαρτοφυλακίων, τα οποία δημιουργήθηκαν από τα χρεόγραφα που είχαν αντίστοιχα 

τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες θέσεις στην σειρά κατάταξης. Η απόδοση αυτή 

δείχνει την “ευαισθησία” μιας κατηγορίας χρεογράφων στον συγκεκριμένο 

παράγοντα και είναι αντίστοιχη του ασφαλίστρου κινδύνου (risk premium) των 

χρεογράφων σε αυτό τον παράγοντα. Κατά συνέπεια μέτρο για την αποτίμηση της 

σημαντικότητας του παράγοντα δεν αποτελεί η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου 

απομίμησης, αλλά η τυπική απόκλιση των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων από τα 

οποία αποτελείται.
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Η μελέτη των Chan, Karceski and Lakonishok έγινε για την αμερικάνικη 

αγορά, για την περίοδο Ιανουάριος 1968 - Δεκέμβριος 1993. Σκοπός της μελέτης ήταν 

ο προσδιορισμός των σημαντικότερων πηγών κινδύνου χωρίς να εξετάζεται αν 

τιμολογούνται τα ασφάλιστρα κινδύνου που αντιστοιχούν σε αυτές. Οι παράγοντες 

που εξετάστηκαν διακρίνονται σε πέντε κύριες κατηγορίες:

• τους μακροοικονομικούς, στους οποίους συμπεριελήφθησαν ο μηνιαίος ρυθμός 

αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής, το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών 

ομολόγων, το πραγματικό επιτόκιο που ορίζεται ως η διαφορά της απόδοσης 

κρατικών ομολόγων ενός μηνός και του δείκτη τιμών καταναλωτή, η διαχρονική 

διάρθρωση των επιτοκίων, η μεταβολή του προσδοκώμενου πληθωρισμού και ο 

απροσδόκητος πληθωρισμός,

• τους στατιστικούς, οι οποίοι προήλθαν από παραγοντική ανάλυση κυριότερων 

συνιστωσών (principal components analysis), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποίησαν οι Connor and Korajczyk (1988),

• τους παράγοντες της αγοράς, από τους οποίους εξετάστηκαν οι αποδόσεις ενός 

δείκτη ίσης στάθμισης των μετοχών και ενός δείκτη σταθμισμένου σύμφωνα με 

την κεφαλαιοποίηση των μετοχών που περιλαμβάνονται στον δείκτη όλων των 

αμερικάνικων χρηματιστηριακών αγορών (CRSP),

• τους θεμελιώδεις, στους οποίους συμπεριλήφθηκαν ο λόγος της λογιστικής προς 

την αγοραία τιμή, ο λόγος χρηματορροών προς την αγοραία τιμή, η μερισματική 

απόδοση και ο λόγος κερδών προς την αγοραία τιμή της μετοχής,

• τους τεχνικούς, οι οποίοι δημιουργούνται με την εφαρμογή υποδειγμάτων που 

χρησιμοποιούν τις παρελθοντικές αποδόσεις των χρεογράφων για να 

προσδιορίσουν τις μελλοντικές.

Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την ταξινόμηση των μετοχών και την 

κατασκευή των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων απομίμησης για τις τρεις πρώτες 

κατηγορίες παραγόντων, ήταν ο συντελεστής ευαισθησίας των μετοχών στον 

αντίστοιχο παράγοντα. Για τον προσδιορισμό των συντελεστών χρησιμοποιήθηκαν 

δεδομένα 60 μηνών, πριν της εξεταζόμενης περιόδου. Τα χαρακτηριστικά των 

θεμελιωδών και των τεχνικών παραγόντων είναι τέτοια, ώστε από τη φύση τους να 

αποτελούν κριτήριο για την κατάταξή τους.

Οι Chan, Karceski and Lakonishok διαπίστωσαν ότι ένα μικρό μέρος των 

παραπάνω χαρτοφυλακίων απομίμησης έχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ώστε να
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μπορεί να ειπωθεί ότι ο αντίστοιχος παράγοντας εκφράζει ένα σημαντικό μέρος της 

συνδιακύμανσης των μετοχών. Η μελέτη έδειξε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες 

είναι οι δείκτες της αγοράς, η κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων, οι παρελθοντικές 

αποδόσεις (τεχνικοί παράγοντες), ο λόγος της λογιστικής προς την αγοραία τιμή, η 

μερισματική απόδοση, το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων και η 

διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων. Τα αποτελέσματα για τους παράγοντες που 

προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση έδειξαν ότι δύο από αυτούς εξηγούν την 

συνδιακύμανση των μετοχών. Ειδικότερα, τα χαρτοφυλάκια απομίμησης των 

μακροοικονομικών παραγόντων είχαν περίπου την ίδια τυπική απόκλιση, με εξαίρεση 

αυτό που προήλθε από την μεταβολή του αναμενόμενου πληθωρισμού. Το γεγονός 

αυτό δείχνει ότι σχεδόν όλοι οι παράγοντες εξηγούν ένα μέρος των αποδόσεων των 

μετοχών, χαρακτηρίζονται όμως ως σημαντικότεροι το ασφάλιστρο κινδύνου 

εταιρικών ομολόγων και η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων, γιατί αυτοί 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τυπική απόκλιση. Η επεξηγηματική ικανότητα των 

υπόλοιπων μακροοικονομικών παραγόντων χαρακτηρίζεται από τους Chan, Karceski 

and Lakonishok (1998) πολύ φτωχή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη κατέληξε στα 

παραπάνω συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη ξεχωριστά τον κάθε ένα από τους 

παράγοντες. Αν εξεταστεί ένα πολυπαραγοντικό υπόδειγμα το οποίο περιέχει όλους 

τους παράγοντες, τότε είναι πιθανό μερικοί από αυτούς να μην θεωρούνται 

σημαντικοί.

Ο Lee Bong-Soo (1992) διενήργησε μια έρευνα με την χρησιμοποίηση ενός 

πολυμεταβλητού αυτοπαλίδρομου συστήματος (VAR), για την αλληλεξάρτηση 

μακροοικονομικών μεταβλητών και της απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς του 

NYSE στη μεταπολεμική περίοδο. Η μελέτη έδειξε ότι η μεταβολή της βιομηχανικής 

παραγωγής επηρεάζει θετικά τις τιμές των μετοχών. Αντίθετα, ένα σημαντικό μέρος 

της μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής (11%) αποδίδεται στην απόδοση της 

χρηματιστηριακής αγοράς. Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι υπάρχει θετική 

αλληλεξάρτηση των αποδόσεων των μετοχών και της πραγματικής οικονομικής 

δραστηριότητας.

3.3.3 Μεγάλη Βρετανία

Οι Beenstock and Chan (1988) εξέτασαν την ισχύ του APT στην αγορά του 

Λονδίνου για το διάστημα Οκτώβριος 1977 - Δεκέμβριος 1983, την περίοδο αμέσως
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μετά την παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση, με τη χρησιμοποίηση μηνιαίων δεδομένων. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε με τον σχηματισμό 76 χαρτοφυλακίων των 10 μετοχών, με 

κριτήριο κατάταξής τους την απόδοση των συγκεκριμένων μετοχών κατά το 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.

Για την κατασκευή του υποδείγματος εξετάστηκε η τιμολόγηση των εξής 11 

οικονομικών μεταβλητών που πιθανόν να αποτελούσαν πηγές κινδύνου για την 

χρηματιστηριακή αγορά: της απόδοσης των κρατικών εντόκων γραμματίων (UK 

treasury bill rate), της προσφοράς χρήματος M3, του κόστους καυσίμων και πρώτων 

υλών της βιομηχανίας, του γενικού δείκτη λιανικών τιμών, του γενικού δείκτη 

αμοιβών, των χαμένων εργάσιμων ημερών βιομηχανικής παραγωγής, των εξαγωγών, 

του όγκου λιανικών πωλήσεων, των σχετικών τιμών των εξαγωγών (relative export 

price), του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και της συνολικής παραγωγής (total 

OECD production).

Η εκτίμηση των συντελεστών ευαισθησίας και των ασφαλίστρων κινδύνου 

του υποδείγματος APT, έγινε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Με την πρώτη 

προσέγγιση, οι συντελεστές ευαισθησίας υπολογίστηκαν από τις πρώτες Τ, 

παρατηρήσεις των δεδομένων, ενώ η δεύτερη παλινδρόμηση για τον υπολογισμό των 

ασφαλίστρων κινδύνου του υποδείγματος έγινε με την χρησιμοποίηση των υπόλοιπων 

Τ-Τ, παρατηρήσεων. Με τη δεύτερη προσέγγιση, οι συντελεστές ευαισθησίας 

εκτιμήθηκαν από τις παρατηρήσεις των αποδόσεων των μετοχών κατά τους μονούς 

μήνες (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ.) και η εκτίμηση των ασφαλίστρων κινδύνου έγινε 

από τις παρατηρήσεις των αποδόσεων κατά τους ζυγούς μήνες (Φεβρουάριος, 

Απρίλιος, κλπ.). Η εφαρμογή και των δύο μεθόδων έδειξε ότι σημαντικοί παράγοντες 

κινδύνου για την αγορά κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν τα επιτόκια (η απόδοση 

των ομολόγων) ΤΒ, η προσφορά χρήματος M3, το κόστος καυσίμων και πρώτων 

υλών της βιομηχανίας FM και ο πληθωρισμός (δείκτης λιανικών τιμών) RPI. Τα 

μαθηματικά υποδείγματα που προέκυψαν από την πρώτη και τη δεύτερη μέθοδο είναι 

αντίστοιχα:

rp = - 0,0015 - 0,3983 bTB + 1,2889 bM3 - 1,4622 bFM + 7,5934 bm και

rp = 0,0011 - 0,3738 bTB + 0,2881 bMi - 0,0335 bFM + 1,901 bPRI 

Τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων t-ratio για την αποτελεσματικότητα των 

υποδειγμάτων (goodness of fit), έδειξαν ότι είναι μάλλον μικρή για το πρώτο 

υπόδειγμα και ικανοποιητική για το δεύτερο με την επεξηγηματική του ικανότητα
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μετρούμενη με το R2 να είναι 0.32. Το δεύτερο υπόδειγμα δείχνει λοιπόν ότι 

απροσδόκητη άνοδος των επιτοκίων ή των τιμών των καυσίμων και των πρώτων 

υλών έχει σαν αποτέλεσμα την πίεση των τιμών των μετοχών, ενώ η απροσδόκητη 

άνοδος της προσφοράς χρήματος και πολύ περισσότερο του πληθωρισμού προκαλεί 

άνοδο των τιμών τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με τα 

συμπεράσματα της έρευνας των CRR (1986) για την αμερικάνικη αγορά, καθώς σε 

αυτήν βρέθηκε ότι ο πληθωρισμός δεν ήταν σημαντική πηγή κινδύνου, ενώ οι δύο 

μελέτες συμφωνούν ως προς τη σημαντικότητα της απόδοσης των κρατικών 

ομολόγων.

Σε αντίστοιχη έρευνα των Poon and Taylor (1991) για την αγορά της Μεγάλης 

Βρετανίας, αμφισβητείται η ισχύς του μακροοικονομικού υποδείγματος όπως 

διατυπώθηκε από τους CRR. Οι Poon and Taylor εφάρμοσαν την μεθοδολογία που 

ακολούθησαν οι CRR (1986), για την εξέταση της σημαντικότητας των παραγόντων 

που προτείνονται στη μελέτη τους. Η έρευνα τους έγινε για ευρύτερο χρονικό 

διάστημα από την εργασία των Beenstock and Chan (1988) και περιλαμβάνει όλες τις 

μετοχές που ήταν σε διαπραγμάτευση κατά την περίοδο Ιανουάριου 1965 - 

Δεκεμβρίου 1984.

Η εξέταση των αποδόσεων όλων των μετοχών απαλείφει τη στρέβλωση της 

“ικανότητας επιβίωσης” που υπεισέρχεται σε αντίστοιχες μελέτες (survivorship bias). 

Η στρέβλωση αυτή δημιουργείται λόγω της προϋπόθεσης συνεχούς διαπραγμάτευσης 

μιας μετοχής σε όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος, προκειμένου να 

συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο δείγμα. Η απαίτηση αυτή αποκλείει την πιθανότητα να 

συμπεριληφθούν στο δείγμα νεοεισαχθείσες μετοχές, ή μετοχές εταιριών που 

έκλεισαν ή διαπραγμάτευσή τους σταμάτησε λόγω κάποιων αρνητικών γεγονότων. Οι 

αποδόσεις επομένως του δείγματος που εκπληρώνει την “ικανότητα επιβίωσης”, είναι 

“προκατειλημμένο” εφόσον έχει καλύτερη απόδοση από την πραγματική συνολική 

απόδοση.

Οι Poon and Taylor εφάρμοσαν διαδικασία δημιουργίας χρονολογικών σειρών 

“λευκού θορύβου” για τις τιμές των χρονολογικών σειρών των μακροοικονομικών 

μεταβλητών και των σχηματισθέντων χαρτοφυλακίων (prewhitening process), με την 

εφαρμογή ενός μονομετάβλητου υποδείγματος ολοκληρωμένου αυτοπαλίδρομου 

κινητού μέσου (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA), προκειμένου 

να προσδιοριστούν οι επιδράσεις μόνο των απροσδόκητων μεταβολών των
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παραγόντων. Η εξέταση της αυτοσυσχέτισης των μακροοικονομικών μεταβλητών 

έδειξε ότι μόνο οι μεταβολές του απροσδόκητου UI(t) και του προσδοκώμενου 

πληθωρισμού DEl(t) δεν συσχετίζονται με τις μεταβολές προηγούμενων χρονικών 

περιόδων και θεωρούνται επομένως χρονολογικές σειρές “λευκού θορύβου”. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μακροοικονομικές μεταβλητές δεν τιμολογούνται 

σύμφωνα με τον τρόπο που περιέγραψαν οι CRR (1986), τουλάχιστον στην Μεγάλη 

Βρετανία. Ο απροσδόκητος πληθωρισμός σχετίζεται θετικά με τις αποδόσεις των 

μετοχών σε αντίθεση με τις διαπιστώσεις των CRR, ενώ ο προσδοκώμενος 

πληθωρισμός δεν είναι σημαντικός. Επίσης, το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών 

ομολόγων δεν είναι σημαντική μεταβλητή, ενώ οι μεταβολές της μηνιαίας 

βιομηχανικής παραγωγής έχουν αρνητική συσχέτιση με τις αποδόσεις των μετοχών.

Σύμφωνα με τους Martinez and Rubio (1989), η εφαρμογή της διαδικασίας 

δημιουργίας χρονολογικών σειρών “λευκού θορύβου” πιστεύεται ότι φιλτράρει τη 

πληροφόρηση και την σημαντικότητα μιας μεταβλητής. Για το λόγο αυτό, αλλά και 

για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα της έρευνας με αντίστοιχες μελέτες, 

χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές χρονολογικές σειρές για την εφαρμογή της 

διαστρωματικής παλινδρόμησης για διάφορα “διαστήματα βραδυπορείας” των 

μεταβλητών. Από την διαδικασία προέκυψε ένα παράδοξο, καθώς οι περισσότερες 

μεταβλητές αποδείχτηκαν σημαντικές για την επεξήγηση των αποδόσεων των 

μετοχών για διαφορετικά διαστήματα βραδυπορείας, αλλά τα πρόσημα της 

συσχέτισης τους παρουσίαζαν μικτά πρόσημα “+” και για διαφορετικά 

διαστήματα. Το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων ήταν ο μόνος παράγοντας 

που είχε σταθερή αρνητική συσχέτιση για όλα τα διαστήματα βραδυπορείας, 

αποτέλεσμα όμως που έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των CRR (1986). Η 

μόνη μεταβλητή της οποίας η συσχέτιση βρέθηκε να είναι σύμφωνη με τη μελέτη των 

CRR, είναι ο προσδοκώμενος πληθωρισμός καθώς είχε αρνητικό πρόσημο για τα δύο 

διαστήματα βραδυπορείας τριών και δεκαπέντε μηνών, για τα οποία βρέθηκε να είναι 

σημαντικός. Η μικτή εικόνα των προσήμων της συσχέτισης των παραγόντων 

οδήγησαν τους Poon and Taylor στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί η συσχέτιση των μακροοικονομικών μεταβλητών που προτείνονται 

από τους CRR με τις αποδόσεις των μετοχών.

Οι Clare and Thomas (1994), διενήργησαν μία εκτεταμένη εμπειρική μελέτη 

για τους μακροοικονομικούς παράγοντες που τιμολογούνται σε ένα υπόδειγμα APT
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για την χρηματιστηριακή αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Η μελέτη έγινε για το 

χρονικό διάστημα Ιανουάριου 1978 - Δεκεμβρίου 1990, έτσι ώστε να μην 

περιλαμβάνεται η επίδραση της πετρελαϊκής κρίσης και των απότομων μεταβολών 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών που έλαβαν χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 

1970.

Για τη διενέργεια της μελέτης και τον έλεγχο του υποδείγματος APT, 

σχηματίσθηκαν 56 χαρτοφυλάκια ίσης στάθμισης που το κάθε ένα συνιστούνταν από 

15 μετοχές, οι οποίες ήταν σε συνεχή διαπραγμάτευση εκείνο το χρονικό διάστημα. 

Τα χαρτοφυλάκια σχηματίσθηκαν με δύο διαφορετικές συστηματικές μεθόδους και 

όχι με τυχαίο τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί αν η τιμολόγηση των παραγόντων 

εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των χαρτοφυλακίων. Έτσι, στην 

αρχή κάθε έτους οι μετοχές κατατάσσονται σύμφωνα με τον συντελεστή ευαισθησίας 

τους ως προς τον δείκτη της αγοράς κατά το προηγούμενο έτος και επίσης σύμφωνα 

με την κεφαλαιοποίηση τους στην αρχή του τρέχοντος έτους [όπως στην εργασία των 

CRR (1986)]. Κατόπιν σχηματίζονται τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια με τις δύο 

μεθοδολογίες, των οποίων η σύνθεση είναι προφανές ότι μεταβάλλεται στην αρχή 

κάθε έτους. Η επιλογή του αριθμού των μετοχών που συνιστούσαν το κάθε 

χαρτοφυλάκιο έγινε σύμφωνα με την εισήγηση του Fama (1981) ότι η διασπορά και ο 

περιορισμός του μη συστηματικού κινδύνου, επιτυγχάνεται από χαρτοφυλάκια που 

περιέχουν 15 μετοχές.

Για την κατασκευή υποδείγματος APT, εξετάστηκαν μια πληθώρα 

μακροοικονομικών μεταβλητών οι οποίες εκφράζουν τις μεταβολές που συντελούνται 

σε μια ανοιχτή οικονομία, όπως αυτή της Μεγάλης Βρετανίας. Οι μεταβλητές που 

λήφθηκαν υπόψη, η μορφή με την οποία χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα χρονικά 

διαστήματα που απαιτούνται (μήνες) για τον υπολογισμό και την δημοσίευση των

μεταβολών τους, είναι:

Μεταβλητή Μορφή Διάστημα

Ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων τιμή

δημοσίευσης

1
Διαχρονική διάρθρωση επιτοκίων τιμή 1
Επιτόκιο κρατικών ομολόγων τριών μηνών πρώτη διαφορά τιμών 0
Τιμή του χρυσού πρώτη διαφορά τιμών 0
Πραγματικές λιανικές πωλήσεις πρώτη διαφορά λογαριθμ. τιμών 1-12
Βιομηχανική παραγωγή πρώτη διαφορά λογαριθμ. τιμών 1
Εξέλιξη κρατικού προϋπολογισμού πρώτη διαφορά τιμών 1,2
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Τιμή του πετρελαίου πρώτη διαφορά τιμών 0

Πληθωρισμός πρώτη διαφορά λογαριθμ. τιμών 1

Ανεργία πρώτη διαφορά λογαριθμ. τιμών 1-12

Προσφορά χρήματος Μ0 πρώτη διαφορά λογαριθμ. τιμών 1-12

Συναλλαγμ. Ισοτιμία δολαρίου / αγγλικής λίρας πρώτη διαφορά λογαριθμ. τιμών 1

Υπερβάλλουσα απόδοση της αγοράς τιμή 1

Απόδοση κρατικών ομολόγων / μερισματική πρώτη διαφορά τιμών 0

απόδοση της αγοράς

Τραπεζικός δανεισμός του ιδιωτικού τομέα πρώτη διαφορά λογαριθμ. τιμών 0

Απόδοση ενός δείκτη εταιρικών ομολόγων πρώτη διαφορά λογαριθμ. τιμών 0

Απόδοση των μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων τιμή 1

Απόδοση των βραχυχρόνιων κρατικών ομολόγων τιμή 1

Για την εξέταση της σχέσης των μεταβολών των παραπάνω μεταβλητών και 

των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των Fama and 

MacBeth (1973). Το αρχικό χρονικό διάστημα των πέντε ετών (Ιανουάριου 1978 - 

Δεκεμβρίου 1982) χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο στάδιο της τεχνικής για τον 

υπολογισμό των συντελεστών ευαισθησίας των χαρτοφυλακίων στους παράγοντες, 

σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθήθηκε και σε ανάλογες εμπειρικές μελέτες 

[π.χ. CRR (1986)]. Κατόπιν ελέγχεται η σημαντικότητα όλων των παραγόντων 

σύμφωνα με τον στατιστικό έλεγχο t-ratio και απορρίπτονται αυτοί των οποίων τα 

ασφάλιστρα κινδύνου δεν διαφέρουν σημαντικά από το μηδέν. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρις ότου τα ασφάλιστρα κινδύνου των παραγόντων που 

αποτελούν το υπόδειγμα να διαφέρουν σημαντικά από το μηδέν. Με την διαδικασία 

αυτή είναι πιθανό κάποιοι παράγοντες που θεωρούνταν σημαντικοί στο πρώτο στάδιο 

της διαδικασίας να μην εμφανίζονται στο τελικό υπόδειγμα.

Από την εφαρμογή της διαδικασίας για τα χαρτοφυλάκια που σχηματίσθηκαν 

σύμφωνα με τους συντελεστές ευαισθησίας τους ως προς την αγορά, διαπιστώθηκε 

ότι θεωρούνται σημαντικοί επτά μακροοικονομικοί παράγοντες: η τιμή του 

πετρελαίου, η απόδοση του δείκτη εταιρικών ομολόγων, το ασφάλιστρο κινδύνου 

εταιρικών ομολόγων, ο λόγος απόδοσης κρατικών ομολόγων / μερισματική απόδοση 

αγοράς, ο πληθωρισμός, ο τραπεζικός δανεισμός του ιδιωτικού τομέα και η εξέλιξη 

του κρατικού προϋπολογισμού. Οι μεγαλύτερες τιμές των ασφαλίστρων κινδύνου 

παρουσιάζονται για την τιμή του πετρελαίου, για τον λόγο απόδοσης κρατικών 

ομολόγων / μερισματική απόδοση αγοράς και για τον πληθωρισμό. Σε αντίθεση με τα 

εμπειρικά αποτελέσματα των CRR (1986) για την αμερικάνικη αγορά, το ασφάλιστρο 

κινδύνου για τον πληθωρισμό είναι θετικό, γεγονός που δηλώνει ότι οι μετοχές της
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αγοράς της Μεγάλης Βρετανίας δεν θεωρούνται ως αντιστάθμιση έναντι του 

πληθωρισμού. Μεταβλητές οι οποίες εκφράζουν τον κίνδυνο της αγοράς, όπως είναι 

το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων, ο λόγος απόδοσης κρατικών ομολόγων 

/ μερισματική απόδοση αγοράς και η απόδοση του δείκτη εταιρικών ομολόγων, έχουν 

θετικό ασφάλιστρο κινδύνου, αποτέλεσμα που συμβαδίζει με τις μελέτες για την 

αγορά των Η.Π.Α. Επίσης, με την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, που εκφράζεται 

με τον τραπεζικό δανεισμό του ιδιωτικού τομέα, απαιτείται από τους επενδυτές ένα 

θετικό ασφάλιστρο κινδύνου. Το ασφάλιστρο κινδύνου για τις τιμές πετρελαίου έχει 

αρνητική τιμή, αντανακλώντας το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι εξαγωγός 

πετρελαίου.

Το υπόδειγμα APT που εξάγεται από την εφαρμογή της τεχνικής των Fama- 

MacBeth (1973) για τα χαρτοφυλάκια που σχηματίστηκαν με το πιο συνηθισμένο 

κριτήριο της κεφαλαιοποίησης των εταιριών, αποτελείται μόνο από δύο παράγοντες: 

τον λόγο απόδοσης κρατικών ομολόγων / μερισματική απόδοση αγοράς και τον 

πληθωρισμό. Τα ασφάλιστρα κινδύνου είναι θετικά και για τους δύο παράγοντες, 

αλλά έχουν μικρότερες τιμές από αυτές που διαπιστώθηκαν για το υπόδειγμα που 

προήλθε με την προηγούμενη μέθοδο. Η προσθήκη του παράγοντα της 

υπερβάλλουσας απόδοσης της αγοράς και στα δύο υποδείγματα δεν επηρεάζει 

ουσιαστικά την σημαντικότητα των παραγόντων και τα αντίστοιχα ασφάλιστρα 

κινδύνου. Εντούτοις, ο κίνδυνος της αγοράς αναδεικνύεται και αυτός σημαντικός με 

σημαντικό θετικό ασφάλιστρο κινδύνου, γεγονός που δηλώνει ότι αυτός ο 

παράγοντας περιέχει πληροφόρηση που δεν αποδίδεται από τους υπόλοιπους 

μακροοικονομικούς παράγοντες. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι το 

κριτήριο σχηματισμού των χαρτοφυλακίων έχει σημαντική επίπτωση στον αριθμό 

των παραγόντων και στις τιμές των αντίστοιχων ασφαλίστρων κινδύνου του 

υποδείγματος, με το κριτήριο του συντελεστή ευαισθησίας να δημιουργεί ένα 

υπόδειγμα με πολύ περισσότερους παράγοντες.

Σε μεταγενέστερη έρευνα των Clare, Priestley and Thomas (1997), 

εξετάστηκε μια προσεγγιστική παραγοντική μορφή του υποδείγματος APT 

{approximate factor model) με τη χρησιμοποίηση των δεδομένων της έρευνας των 

Clare and Thomas (1994). Η διαφορά της προσεγγιστικής παραγοντικής μορφής από 

την αυστηρή παραγοντική μορφή του υποδείγματος APT, είναι ότι επιτρέπεται η 

συσχέτιση των τυχαίων σφαλμάτων των αποδόσεων δύο διαφορετικών χρεογράφων,
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χωρίς να αναιρείται η συνθήκη που αναφέρει ότι μόνο ο συστηματικός κίνδυνος 

επηρεάζει τις αποδόσεις. Για την εξαγωγή της προσεγγιστικής παραγοντικής μορφής 

του υποδείγματος APT χρησιμοποιήθηκε η μορφή της μη γραμμικής φαινομενικά 

ασυσχέτιστης παλινδρόμησης (Non-Linear Seemingly Unrelated Regression) που 

ανέπτυξαν οι McElroy, Burmeister and Wall (1985). Η τεχνική εφαρμόζεται σε ένα 

στάδιο με αποτέλεσμα να υπερνικάται το πρόβλημα του λάθους των μεταβλητών 

(EIV) που εμπεριέχεται στη μεθοδολογία δύο σταδίων των Fama and MacBeth 

(1973). Για τα σχηματισθέντα σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση χαρτοφυλάκια, 

βρέθηκε ότι είναι σημαντικοί πέντε μακροοικονομικοί παράγοντες: ο δείκτης της 

αγοράς, ο πληθωρισμός, το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων, η απόδοση 

του δείκτη εταιρικών ομολόγων και ο τραπεζικός δανεισμός του ιδιωτικού τομέα.

Αντίθετα, η χρήση της μη γραμμικής φαινομενικά ασυσχέτιστης 

παλινδρόμησης ενός βήματος στη περίπτωση της αυστηρής παραγοντικής δομής, 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κανένας από τους μακροοικονομικούς παράγοντες δεν 

είναι στατιστικά σημαντικός. Οι Clare, Priestley and Thomas (1997) αποδεικνύουν με 

αυτόν τον τρόπο ότι οι διαδικασίες ενός και δύο σταδίων για τον προσδιορισμό του 

υποδείγματος APT, παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα για την αγορά της Μεγάλης 

Βρετανίας. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται επίσης και από τον ορισμό του πίνακα 

διακύμανσης-συνδιακύμανσης των τυχαίων σφαλμάτων του υποδείγματος.

Σε εμπειρική μελέτη που διενήργησε ο Diacogiannis (1986) για την εφαρμογή 

της APT στην αγορά του Λονδίνου, εξέτασε των αριθμό των παραγόντων που 

επιδρούν στις αποδόσεις των χρεογράφων σε σχέση με το μέγεθος του 

χρησιμοποιούμενου δείγματος. Για τον προσδιορισμό του αριθμού αυτού 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αναλυτικής παραγοντικής ανάλυσης του Rao επί των 

μηνιαίων αποδόσεων των μετοχών που ήταν σε συνεχή διαπραγμάτευση κατά το 

διάστημα Νοεμβρίου 1956 - Δεκεμβρίου 1981. Οι μετοχές αυτές χωρίστηκαν σε 

ομάδες των 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 και 40 μετοχών, ενώ το εξεταζόμενο διάστημα 

χωρίστηκε με δύο διαφορετικούς τρόπους σε δύο και τρεις μη επικαλυπτόμενες 

υποπεριόδους, για να εξεταστεί η διαχρονική σταθερότητα του υποδείγματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις (93%) ο αριθμός 

των παραγόντων αυξάνεται με την αύξηση των μετοχών του δείγματος. Πιο 

συγκεκριμένα, το υπόδειγμα που παράγεται από δείγματα πέντε μετοχών αποτελείται 

από έναν μόνο παράγοντα, για δείγματα είκοσι μετοχών αποτελείται από τρεις έως
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πέντε παράγοντες, ενώ το υπόδειγμα που προέρχεται από δείγματα 40 μετοχών 

αποτελείται από 7-10 παράγοντες. Είναι φανερό ότι ο αριθμός των παραγόντων 

ποικίλει ακόμα και για δείγματα ίσου μεγέθους στην ίδια χρονική περίοδο. Αυτό είναι 

πιθανό να οφείλεται στην σύνθεση των δειγμάτων, η οποία έγινε με τυχαίο τρόπο, με 

αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να περιέχουν μετοχές συγκεκριμένων κλάδων και να 

επηρεάζονται περισσότερο από παράγοντες οι οποίοι μπορεί να μην έχουν σημαντική 

επίδραση στις μετοχές των υπόλοιπων δειγμάτων. Με βάση αυτό το γεγονός, είναι 

αναμενόμενο ότι ο αριθμός των παραγόντων για δείγματα ίσου μεγέθους αλλάζει 

όταν εξετάζονται διαφορετικές περίοδοι ή όταν μεταβάλλεται η χρονική τους έκταση, 

καθώς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στις αποδόσεις των μετοχών σε κάποια περίοδο 

δεν υφίστανται σε άλλες περιόδους, π.χ. πολιτικές κρίσεις, πετρελαϊκές κρίσεις, η 

απειλή ενός επικείμενου πολέμου. Έτσι, για τα δείγματα των 40 μετοχών, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αριθμός των παραγόντων είναι 7-12 όταν το εξεταζόμενο 

διάστημα χωρίζεται σε τρεις υποπεριόδους και 6-10 όταν χωρίζεται σε δύο 

υποπεριόδους, ενώ ανάλογα είναι τα αποτελέσματα για τα μικρότερα δείγματα 

μετοχών. Παρατηρείται λοιπόν μια μείωση του αριθμού των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών όταν αυξάνεται το χρονικό διάστημα που 

λαμβάνεται υπόψη, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην απαλοιφή της επίδρασης 

που έχουν κάποιοι παράγοντες για μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή η αστάθεια του 

αριθμού των παραγόντων με την μεταβολή του εξεταζόμενου χρονικού ορίζοντα και 

η έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου για τον υπολογισμό του κατάλληλου διαστήματος 

που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, πλήττουν την αξιοπιστία του υποδείγματος APT 

στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, ο Diacogiannis (1986) πρότεινε μία 

εξίσωση για τον υπολογισμό του αριθμού των παραγόντων σε σχέση με το μέγεθος 

του χρησιμοποιούμενου δείγματος. Η εξίσωση προήλθε από την διαστρωματική 

παλινδρόμηση των αποτελεσμάτων, με ανεξάρτητη μεταβλητή το μέγεθος του 

δείγματος (S) και εξαρτημένη τον αριθμό των παραγόντων (TV):

Ν = -0,25 + 0,22Ν

Η εξίσωση δείχνει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους του δείγματος 

και του αριθμού των παραγόντων που εξηγούν τις αποδόσεις των μετοχών που 

περιέχονται σε αυτό. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει αυτή η μελέτη είναι ότι η 

αστάθεια του αριθμού των παραγόντων αποτελεί σημαντική παραβίαση της υπόθεσης

52



για την διαχρονική σταθερότητα του υποδείγματος APT και κατά συνέπεια ο έλεγχος 

της Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας δεν μπορεί να γίνει χωρίς επιφυλάξεις 

για την αγορά του Λονδίνου, αλλά εναλλακτικά μπορεί να ελεγχθεί η υπεροχή της 

έναντι της θεωρίας CAPM.

Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες για την εφαρμογή της APT ακολουθούν 

την διαστρωματική παλινδρόμηση δύο σταδίων, όπως παρουσιάστηκε από τους Roll 

and Ross (1980). Ο Cheng (1995) χρησιμοποίησε μια διαφορετική μέθοδο για τον 

έλεγχο της συσχέτισης των αποδόσεων του χρηματιστηρίου του Λονδίνου με 

κάποιους οικονομικούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί δεν ήταν αυτούσιες οικονομικές 

μεταβλητές, αλλά αντιπροσώπευαν κατηγορίες οικονομικών μεταβλητών, π.χ. 

προσφορά χρήματος και επιτόκια. Το μαθηματικό υπόδειγμα που προτείνεται 

διαφέρει από τη συνηθισμένη μορφή αυτών που είχαν παρουσιασθεί έως τότε, καθώς 

οι παράγοντές του είναι μια συμπτυγμένη μορφή κάποιων άλλων μακροοικονομικών 

μεταβλητών. Ο έλεγχος της επεξηγηματικής ικανότητας του υποδείγματος δεν γίνεται 

με απευθείας παλινδρόμηση των οικονομικών δεικτών με τις αποδόσεις των μετοχών, 

αλλά με έλεγχο της συσχέτισης αυτών των δεικτών με τις τιμές των παραγόντων 

(factor scores) που προκύπτουν από την παραγοντική ανάλυση των χρονολογικών 

σειρών των αποδόσεων των μετοχών με τη χρησιμοποίηση ανάλυσης κανονικής 

συσχέτισης (canonical correlation analysis).

Η ανάλυση κανονικής συσχέτισης είναι ένα πολυμεταβλητό στατιστικό 

υπόδειγμα που προσδιορίζει τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ δύο ομάδων μεταβλητών, 

π.χ. εξαρτημένων και ανεξάρτητων ή στη συγκεκριμένη περίπτωση παραγοντικών και 

μακροοικονομικών μεταβλητών. Η συσχέτιση μεταξύ των δύο ομάδων μεταβλητών 

μετράται από τον συντελεστή κανονικής συσχέτισης (canonical correlation 

coefficient). Η μέθοδος αυτή είναι δηλαδή μια “εξωτερική” παραγοντική ανάλυση, σε 

αντίθεση με την “εσωτερική” παραγοντική ανάλυση των χρονολογικών σειρών των 

αποδόσεων. Ο Cheng αναφέρει ότι η ανάλυση κανονικής συσχέτισης εφαρμόστηκε 

για πρώτη φορά στην διερεύνηση της εφαρμογής της APT.

Η εξαγωγή των στατιστικών παραγόντων έγινε με την παραγοντική ανάλυση 

μέγιστης πιθανότητας (maximum-likelihood factor analysis or MLFA) των 

χρονολογικών σειρών των αποδόσεων των μετοχών. Χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία 

δεδομένα προσαρμοσμένα σε μερισματικές αποκοπές, διασπάσεις μετοχών, αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου κλπ., για την περίοδο Ιανουάριου 1965 - Δεκεμβρίου 1988. Για
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την εφαρμογή της ανάλυσης απαιτείται η χρησιμοποίηση μεταβλητών που δεν έχουν 

ελλιπείς τιμές, κριτήριο το οποίο ικανοποιείται από 234 μετοχές σε αυτή την περίοδο. 

Ακόμα, για την πραγματοποίηση ειδικά της παραγοντικής ανάλυσης μέγιστης 

πιθανότητας απαιτείται οι μεταβλητές (οι αποδόσεις των μετοχών) να ακολουθούν 

την κανονική κατανομή, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο των αριθμό των 

χρεογράφων σε 61. Επιπλέον, η σωστή εφαρμογή της μεθοδολογίας απαιτεί τον 

ορισμό του αριθμού των κοινών παραγόντων εκ των προτέρων. Η παραγοντική 

ανάλυση ανέδειξε δύο παράγοντες από τους οποίους όμως τιμολογείται μόνο ο ένας. 

Η ικανότητα ερμηνείας των αποδόσεων του υποδείγματος, που μετράται με το 

προσαρμοσμένο R2, είναι μόνο 11% της συνολικής διακύμανσής τους, γεγονός που 

μπορεί να οφείλεται κυρίως στη μακρά χρονική περίοδο του δείγματος. Η Θεωρία της 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας υποθέτει σταθερότητα στα ποσοστά έκθεσης στον 

κίνδυνο, κάτι το οποίο όμως δεν συμβαίνει συνήθως όσο μεγαλώνει η υπό εξέταση 

χρονική περίοδος.

Για την κατασκευή του μακροοικονομικού υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν 

μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τις μεταβολές στο χρηματιστήριο, την προσφορά 

χρήματος, τη βιομηχανική παραγωγή, την αγορά εργασίας και το διεθνές εμπόριο, 

καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο εύρος της οικονομικής δραστηριότητας. Η επιλογή των 

μεταβλητών έγινε σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων που υπήρχαν για αυτές 

και οι χρονολογικές σειρές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα ποσοστά 

μεταβολής τους, καθώς αν αυτές παίρνουν τυχαίες τιμές τότε οι πρώτες διαφορές τους 

εκφράζουν τις απροσδόκητες μεταβολές τους. Η εξαγωγή των κοινών παραγόντων 

και των συντελεστών ευαισθησίας (factor loadings) του υποδείγματος έγινε με 

παραγοντική ανάλυση μέγιστης πιθανότητας (MLFA) των αρχικών οικονομικών 

μεταβλητών.

Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες (οικονομικοί δείκτες) που 

τιμολογούνται για αυτή την περίοδο. Ο πρώτος αντιπροσωπεύει την κίνηση του 

συνόλου της αγοράς καθώς συνίσταται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από δείκτες της 

αγοράς καθώς και από έναν δείκτη που δείχνει την τάση σε βάθος περίπου ενός 

χρόνου (Longer Leading Indicator). Ο δεύτερος παράγοντας αντιπροσωπεύει την 

ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα και περιέχει κατά σειρά στατιστικής 

σημαντικότητας των αντίστοιχων συντελεστών ευαισθησίας, τις εξής μεταβλητές:
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1. τον δείκτη που δείχνει την τάση της οικονομικής δραστηριότητας σε βάθος 

περίπου ενός χρόνου (Central Statistical Office’s Longer Leading Indicator) 

αποτελούμενο από το προθεσμιακό επιτόκιο τριών μηνών, τους ισολογισμούς των 

βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών και τις οικοδομικές άδειες,

2. την προσφορά χρήματος ΜΙ,

3. ένα δείκτη των μετοχών των κρατικών εταιρειών που διαπραγματεύονται στο 

χρηματιστήριο του Λονδίνου,

4. τη συνολική ανεργία στη Μεγάλη Βρετανία,

5. ένα βραδυπορούντα δείκτη (lagged index) που δείχνει το μοτίβο της παραγωγής 

ένα χρόνο αφότου έχει γίνει, αποτελούμενο από την ανεργία, τις μη ενοικιασμένες 

κατοικίες, τις επενδύσεις για βιομηχανικά κτίρια και εξοπλισμό, τις παραγγελίες 

για μηχανολογικό εξοπλισμό και από το ύψος των αποθεμάτων ετοίμων και 

ημικατεργασμένων βιομηχανικών προϊόντων,

6. το προθεσμιακό επιτόκιο τριών μηνών (interest rate on three-month Bank Bills)

7. την απόδοση κρατικών ομολόγων 20 ετών (UK Gross Redemption Yield on 20 

Years Gilts)

Ο τρίτος παράγοντας αντιπροσωπεύει κυρίως την τρέχουσα βιομηχανική παραγωγή

και κατανάλωση και περιέχει:

1. ένα “συντρέχοντα” δείκτη που δείχνει τις τρέχουσες μεταβολές της παραγωγής, 

αποτελούμενο από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, τις λιανικές πωλήσεις, τη 

βιομηχανική παραγωγή, την απασχόληση κεφαλαίων (capital utilization) και τις 

μεταβολές των βιομηχανικών αποθεμάτων

2. το μέσο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

3. ένα δείκτη που δείχνει την τάση της οικονομικής δραστηριότητας σε βάθος 

περίπου έξι μηνών, αποτελούμενο από τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, 

έρευνες για τις αναμενόμενες μεταβολές των παραγγελιών και των αποθεμάτων, 

τις χορηγηθείσες πιστώσεις (credit granted) και από τα μικτά κέρδη των 

επιχειρήσεων εξαιρουμένων των εταιριών εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 

αερίου,

4. τη συνολική βιομηχανική παραγωγή,

5. τις δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, η συσχέτιση των 

οικονομικών παραγόντων με τις αποδόσεις των χρεογράφων έγινε με την εξέταση των 

κανονικών συσχετίσεων των συντελεστών ευαισθησίας (factor scores) του 

παραγοντικού υποδείγματος και των συντελεστών ευαισθησίας του

μακροοικονομικού υποδείγματος. Η ανάλυση έδειξε ότι η πρώτη κανονική συσχέτιση 

(first canonical correlation) είναι 0.7243 και αντιπροσωπεύει το 52,46% της 

επικαλυπτόμενης διακύμανσης μεταξύ των παραγοντικών και των μακροοικονομικών 

μεταβλητών, ενώ η δεύτερη είναι 0,1726 και αντιπροσωπεύει μόνο το 2,97% αυτής 

της διακύμανσης. Η πρώτη κανονική συσχέτιση έδειξε ότι υπάρχει ισχυρή θετική 

συσχέτιση μεταξύ της πρώτης παραγοντικής μεταβλητής και του πρώτου οικονομικού 

παράγοντα. Ο παράγοντας αυτός αποτελείται από δείκτες της ευρύτερης αγοράς και 

κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρομοιαστεί με το χαρτοφυλάκιο αγοράς. Από τη 

δεύτερη κανονική συσχέτιση διαπιστώνεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της 

δεύτερης παραγοντικής μεταβλητής με τον δεύτερο οικονομικό παράγοντα και 

αρνητική συσχέτιση με τον τρίτο οικονομικό παράγοντα. Από τα αποτελέσματα 

συμπεραίνεται ότι ο κίνδυνος της αγοράς είναι ο κυριότερος επεξηγηματικός 

παράγοντας των αποδόσεων των χρεογράφων για την συγκεκριμένη περίοδο. Ακόμα, 

οι αποδόσεις των χρεογράφων επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό θετικά από τον 

μακροχρόνιο δείκτη οικονομικής τάσης (επιτόκια τριών μηνών, ισολογισμοί 

εταιρειών, αριθμός νέων οικοδομικών αδειών), την προσφορά χρήματος, την 

απόδοση των εταιριών του δημοσίου, την ανεργία και αρνητικά από τον 

βραδυπορούντα δείκτη (ανεργία, κενές κατοικίες, επενδύσεις βιομηχανικών κτιρίων 

και εξοπλισμού, ύψος βιομηχανικών αποθεμάτων).

Ανάλυση κανονικής συσχέτισης χρησιμοποίησαν και οι McGowan, Dobson F. 

and Dobson W. (1993) για την διερεύνηση της εφαρμογής της APT στην αγορά των 

Η.Π.Α.. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή του παραγοντικού 

υποδείγματος, ήταν η παραγοντική ανάλυση των κυριότερων συνιστωσών (principal 

components analysis). Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν προϋποθέτει την 

κανονικότητα του εξεταζόμενου δείγματος, ούτε τον εκ των προτέρων καθορισμό του 

αριθμού των κοινών παραγόντων, σε αντίθεση με την παραγοντική ανάλυση μέγιστης 

πιθανότητας που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα του Cheng (1995). Στην 

συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι έξι πρώτες κύριες συνιστώσες, οι οποίες
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εξηγούσαν το 65% της συνολικής διακύμανσης των αποδόσεων, ενώ το μεγαλύτερο 

ποσοστό επεξήγησης που αναλογούσε στην πρώτη από αυτές, ήταν 47%.

Οι μακροοικονομικοί παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για την εξήγηση των 

αποδόσεων των μετοχών, ήταν αυτοί που εξετάστηκαν στην έρευνα των CCR (1986), 

το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων, η διαχρονική διάρθρωση των 

επιτοκίων, οι μεταβολές της βιομηχανικής παραγωγής, ο πληθωρισμός, όπως και οι 

αποδόσεις του δείκτη S&P 500. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψε ότι η 

πρώτη και σημαντικότερη κανονική μεταβλητή έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με τον 

δείκτη της αγοράς S&P 500. Κάθε μία από τις υπόλοιπες κανονικές μεταβλητές είχε 

ισχυρή θετική συσχέτιση με μία από τις: διαχρονική διάρθρωση επιτοκίων, 

πληθωρισμό, ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων και βιομηχανική παραγωγή. 

Επιπλέον, η πέμπτη κανονική μεταβλητή σχετιζόταν αρνητικά με τον πληθωρισμό. 

Από την έρευνα αυτή φαίνεται ότι ο σημαντικότερη ερμηνευτική μεταβλητή των 

αποδόσεων των μετοχών ήταν ο δείκτης της αγοράς.

3.3.4 Επίδραση μακροοικονομικών μεταβλητών στις αποδόσεις των 

χρηματιστηριακών αγορών της Ευρώπης

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούσε στην ενίσχυση του 

εμπορίου, στην οικονομική και στην νομισματική ολοκλήρωση των κρατών μελών 

τους, με την τελευταία να είναι γεγονός στην εποχή μας. Οι όροι που θεσπίστηκαν 

από τα κράτη μέλη για την πραγματοποίηση της νομισματικής ένωσης, απαιτούσαν 

την διακύμανση κάποιων μακροοικονομικών μεγεθών (πληθωρισμός, επιτόκια, 

δημόσιο έλλειμμα, κλπ.) εντός συγκεκριμένων ορίων. Οι Cheung and Lai (1999) 

εξέτασαν αν η προσπάθεια επίτευξης αυτών των στόχων είχε σαν αποτέλεσμα την 

συνδιακύμανση των μακροοικονομικών μεγεθών και των αποδόσεων των 

χρηματιστηριακών αγορών αυτών των χωρών. Η έρευνά τους αφορούσε την Γαλλία, 

την Γερμανία και την Ιταλία για την περίοδο 1979-1988 και έγινε σύμφωνα με την 

ανάλυση των Gonzano and Granger (1995)7. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες των 

οποίων η συνδιακύμανση εξετάστηκε, ήταν η προσφορά χρήματος, οι μερισματικές 

αποδόσεις και η βιομηχανική παραγωγή. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι

7 Η ανάλυση Gonzano and Granger (1995) εξετάζει την ύπαρξη παραγόντων οι οποίοι ευθύνονται για 
την συνδιακύμανση κάποιων μεταβλητών διαφορετικών συστημάτων
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υπάρχουν δύο ιούριες στατιστικές συνιστώσες, οι οποίες καθορίζουν τις διακυμάνσεις 

των μακροοικονομικών μεγεθών και των αποδόσεων των αγορών μεταξύ των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκε ακόμα ότι ένα μέρος των συνδιακυμάνσεων 

των τιμών των μετοχών μπορεί να αποδοθεί στις συνδιακυμάνσεις των 

μακροοικονομικών μεγεθών, αν και η επεξηγηματική ικανότητα των δεύτερων δεν 

είναι αρκετά ισχυρή.

Οι Erruza and Hogan (1998) ερεύνησαν τη συσχέτιση της διακύμανσης των 

αποδόσεων των επτά μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών με την 

διακύμανση θεμελιωδών μακροοικονομικών παραγόντων των αντίστοιχων χωρών, 

για την περίοδο Ιανουάριου 1959 - Μαρτίου 1993. Η έρευνα έγινε για τις αγορές της 

Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και του 

Βελγίου, οι οποίες αναλογούσαν στο 90% της κεφαλαιοποίησης όλων των 

Ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών κατά το έτος 1993.

Η έρευνα διενεργήθηκε με τη χρησιμοποίηση ενός πολυμεταβλητού 

αυτοπαλίδρομου συστήματος (VAR) με το οποίο εξετάζεται η ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ των ετεροχρονισμένων διακυμάνσεων των μακροοικονομικών μεγεθών και 

των αποδόσεων των αγορών, καθώς και το είδος αυτής της συσχέτισης (αρνητική ή 

θετική). Η διαπίστωση συσχετίσεων αυτού του είδους μπορεί να οδηγήσει στην 

δημιουργία μεταβλητών που προβλέπουν αποτελεσματικότερα τις αποδόσεις των 

χρηματιστηριακών αγορών. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν ήταν, η βιομηχανική 

παραγωγή, η προσφορά χρήματος ΜΙ (για την Μεγάλη Βρετανία M2) και ο 

πληθωρισμός.

Αποδείχθηκε ότι η μεταβολή του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος 

σχετίζεται θετικά με την ετεροχρονισμένη διακύμανση των αγορών της Γερμανίας και 

της Γαλλίας. Τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την επίδραση της 

προσφοράς χρήματος είναι δύο και τρεις μήνες για τη Γερμανία και δύο μήνες για τη 

Γαλλία. Οι Erruza and Hogan αναφέρουν ότι η συσχέτιση που υπάρχει στις 

συγκεκριμένες αγορές είναι πιθανόν να οφείλεται στην έμφαση που έδωσαν οι 

κυβερνήσεις αυτών των κρατών στη σταθερότητα της νομισματικής πολιτικής, 

προκειμένου να οδηγηθούν στην ευρωπαϊκή οικονομική ένωση.

Οι αποδόσεις των αγορών της Ιταλίας και της Ολλανδίας βρέθηκε ότι 

επηρεάζονται από την διακύμανση της μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής, η 

οποία εκφράζει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Η αγορά της Ιταλίας
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επηρεάζεται θετικά από την μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής που 

συντελέστηκε δύο μήνες πριν από την τρέχουσα περίοδο, ενώ η αγορά της Ολλανδίας 

σχετίζεται θετικά από τη μεταβολή που συντελέστηκε ένα μήνα πριν και αρνητικά για 

τέσσερις μήνες πριν. Οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού και της προσφοράς χρήματος 

σε αυτές τις χώρες ήταν από τις υψηλότερες κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρόλα 

αυτά διαπιστώθηκε ότι δεν επιδρούν στις αποδόσεις των αγορών. Από το γεγονός 

αυτό συμπεραίνεται ότι η ύπαρξη μακροχρόνιας νομισματικής αστάθειας σε μια χώρα 

επηρεάζει πολύ λίγο την απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς. Για τις αγορές της 

Μεγάλης Βρετανίας, της Σουηδίας και του Βελγίου δεν βρέθηκε κάποια συσχέτιση 

των αποδόσεων των αγορών με τις βραδυπορούσες μακροοικονομικές μεταβλητές.

Μία άλλη έρευνα για τη συσχέτιση μακροοικονομικών μεταβλητών στις 

αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών 10 Ευρωπαϊκών Χωρών (Γερμανία, 

Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Φινλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, 

Σουηδία, Δανία) διεξήχθη και από τον Asprem (1989). Η έρευνα αφορά την περίοδο 

1968 - 1984 και χρησιμοποιήθηκαν οι τριμηνιαίες λογαριθμικές διαφορές των 

μεγεθών που εξετάστηκαν, εκτός από τις τιμές των επιτοκίων που χρησιμοποιήθηκαν 

οι πρώτες διαφορές τους. Η μελέτη επικεντρώθηκε κυρίως στην επίδραση της 

πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, η οποία αντιπροσωπεύτηκε από τις 

μεταβολές της βιομηχανικής παραγωγής, του ακαθάριστου αθνικού προϊόντος, της 

απασχόλησης και των εξαγωγών.

Από την παλινδρόμηση της κάθε μίας από αυτές με τις αποδόσεις των 

χρηματιστηριακών δεικτών, προέκυψε ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση για την 

προσδοκώμενη βιομηχανική παραγωγή και για τις εξαγωγές. Διαπιστώθηκε ότι οι 

αποδόσεις των περισσότερων αγορών σχετίζονται θετικά με το ύψος της μελλοντικής 

βιομηχανικής παραγωγής και ιδιαίτερα με αυτή που αναμένεται σε τρία με τέσσερα 

χρονικά διαστήματα (9-12 μήνες) από την τρέχουσα χρονική στιγμή. Όπως είναι 

λογικό, η συσχέτιση είναι μεγαλύτερη για την Γερμανία, την Βρετανία, την Δανία και 

την Γαλλία, χώρες με υψηλή βιομηχανική παραγωγή. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι η 

απασχόληση σχετίζεται αρνητικά με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις, γεγονός που 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παράδοξο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό σύμφωνα με τον 

Asprem, είναι ότι η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί στα τελευταία στάδια μιας 

περιόδου οικονομικής άνθησης, η οποία ακολουθείται από μια περίοδο στην οποία 

αναμένεται πτώση των κερδών των επιχειρήσεων.

59



Από τις νομισματικές μεταβλητές που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

ισχυρή αρνητική συσχέτιση των επιτοκίων και των αποδόσεων των αγορών. Στην 

έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι αποδόσεις των μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων και 

όχι των βραχυχρόνιων, διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Η διαχρονική 

διάρθρωση των επιτοκίων βρέθηκε ότι έχει θετική συσχέτιση με τις αποδόσεις των 

ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και ιδιαίτερα με αυτά της Γερμανίας, της Ολλανδίας, 

της Ελβετίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Για τον υπολογισμό της διαχρονικής 

διάρθρωσης των επιτοκίων, χρησιμοποιήθηκε η καμπύλη απόδοσης βραχυχρόνιων 

ομολόγων (yield curve) των Η.Π.Α., ελλείψει ευρωπαϊκών δεδομένων. Διαπιστώθηκε 

ακόμα ότι οι ευρύτερες μετρήσεις της ποσότητας χρήματος, Ml, M2, έχουν θετική 

επίδραση και ιδιαίτερα στις χώρες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Από την 

εξέταση των συναλλαγματικών ισοτιμιών βρέθηκε ότι υπάρχει μικρή αρνητική 

συσχέτιση με αυτές, σε τρεις μόνο χώρες.

Εξετάστηκε ακόμα η συσχέτιση των αποδόσεων από τον τοπικό και τον 

διεθνή κίνδυνο των αγορών. Ο τοπικός (ευρωπαϊκός) κίνδυνος, αντιπροσωπεύεται 

από έναν δείκτη ίσης στάθμισης των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών (Μεγάλης 

Βρετανίας, Γερμανίας, Ελβετίας) και ο διεθνής κίνδυνος από τον αμερικάνικο δείκτη 

S&P 400. Βρέθηκε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση σε επτά χώρες με τον 

ευρωπαϊκό δείκτη και ασθενέστερη σε τρεις χώρες με τον δείκτη S&P 400. Η 

παλινδρόμηση των αποδόσεων των χρηματιστηριακών αγορών στις

μακροοικονομικές μεταβλητές που βρέθηκαν να είναι σημαντικές, έδειξε ότι τα 

παραγοντικά υποδείγματα που προκύπτουν έχουν επεξηγηματική ικανότητα από 24% 

για την Ιταλία, έως 71% για την Ολλανδία. Από τα ευρήματα της μελέτης, ο Asperm 

συμπεραίνει ότι οι χρηματιστηριακές αγορές αντιδρούν ορθολογικά και 

ενσωματώνουν τις προσδοκίες για την μελλοντική οικονομική δραστηριότητα.

Σε έρευνα που διενήργησε ο Thornton (1993) για την αλληλεξάρτηση των 

αποδόσεων των μετοχών και της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας της 

Μεγάλης Βρετανίας, κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα με την έρευνα του Lee 

Bong-Soo (1992) για την αγορά των Η.Π.Α. Η έρευνα διεξήχθη με την εφαρμογή του 

τεστ αιτιότητας του Granger για τριμηνιαία δεδομένα της περιόδου 1963 - 1990 και 

έδειξε ότι υπήρχε αλληλεξάρτηση της διακύμανσης του δείκτη FTSE με τις 

διακυμάνσεις του ΑΕΠ και της ευρύτερης ποσότητας χρήματος (Μ5). Επίσης, η
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απόδοση του δείκτη FTSE βρέθηκε ότι ήταν σημαντικός επεξηγηματικός παράγοντας 

των μελλοντικών μεταβολών του ΑΕΠ και της ποσότητας χρήματος (Μ5).

3.3.5 Καναδάς

Η διεθνοποίηση των οικονομιών των περισσότερων χωρών του κόσμου έχει 

οδηγήσει σε μεγαλύτερη συσχέτιση τις αποδόσεις των αντίστοιχων αγορών. Μια 

μελέτη που διεξήχθη από τους Koutoulas and Kryzanowski (1994), εξετάζει την 

ολοκλήρωση - αλληλεξάρτηση (integration) της χρηματιστηριακής αγοράς του 

Καναδά σε σχέση με τις αγορές της Βόρειας Αμερικής. Οι Koutoulas and 

Kryzanowski χρησιμοποιώντας δεδομένα των μετοχών που διαπραγματεύονταν στο 

χρηματιστήριο του Τορόντο την περίοδο Ιανουάριου 1969 - Μαρτίου 1988, 

ερεύνησαν αν η συγκεκριμένη αγορά είναι τμηματοποιημένη ή ολοκληρωμένη σε 

σχέση με τις υπόλοιπες αγορές της ευρύτερης περιοχής. Η έρευνα έγινε με την 

εξέταση εθνικών και διεθνών μακροοικονομικών παραγόντων που τιμολογούνται σε 

ένα υπόδειγμα APT. Η απουσία εθνικών ή διεθνών παραγόντων από την σύνθεση του 

υποδείγματος, σημαίνει ταυτόχρονα ότι η αγορά είναι πλήρως διεθνοποιημένη 

(ολοκληρωμένη) ή αυτονομημένη (τμηματοποιημένη) αντίστοιχα.

Οι Koutoulas and Kryzanowski αναφέρουν ότι η επιλογή των αρχικών 

παραγόντων προς εξέταση βασίστηκε σε αντίστοιχες προηγούμενες εμπειρικές 

μελέτες, στις μακροοικονομικές μεταβλητές που δημοσιεύονται σε δημοφιλή μέσα 

οικονομικής ενημέρωσης, αλλά και στην δική τους διαίσθηση για τους οικονομικούς 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών. Από τους 

εθνικούς παράγοντες επιλέχθηκαν μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν την πραγματική 

οικονομική δραστηριότητα, την νομισματική πολιτική και τον χρηματοοικονομικό 

τομέα της οικονομίας. Για την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής 

δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν η βιομηχανική παραγωγή, το ακαθάριστο εθνικό 

προϊόν και ένας δείκτης που προσδιορίζει την μελλοντική τάση της οικονομικής 

δραστηριότητας στον Καναδά (composite leading index). Εμπειρικές μελέτες έχουν 

δείξει ότι οι δείκτες μελλοντικής τάσης μπορούν να προσδιορίσουν τις αναμενόμενες 

μεταβολές του ΑΕΠ [Hamilton (1996)]. Η νομισματική πολιτική προσδιορίστηκε με 

τη χρησιμοποίηση της προσφοράς χρήματος (ΜΙ) και τον πληθωρισμό (δείκτης τιμών 

καταναλωτή). Οι παράγοντες που προσδιόρισαν τον χρηματοοικονομικό τομέα της 

οικονομίας είναι η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων και το ασφάλιστρο κινδύνου
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των εταιρικών ομολόγων, οι οποίες εκφράζουν το ρίσκο που είναι διατεθειμένοι να 

αναλάβουν οι επενδυτές. Η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων είναι η διαφορά 

των αποδόσεων των μακροχρόνιων κρατικών ομολόγων και των έντοκων κρατικών 

γραμματίων 91 ημερών και το ασφάλιστρο κινδύνου των εταιρικών ομολόγων είναι η 

διαφορά των αποδόσεων των μακροχρόνιων εταιρικών και των μακροχρόνιων 

κρατικών ομολόγων.

Ως διεθνείς παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν οι διαφορές των παραπάνω 

εθνικών μεταβλητών (εκτός του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) από τις 

αντίστοιχες αθροιστικές μακροοικονομικές μεταβλητές των χωρών της Βόρειας 

Αμερικής. Σε αντικατάσταση του ΑΕΠ του Καναδά, εξετάστηκε η σημαντικότητα του 

επιτοκίου τριών μηνών για δολάρια Η.Π.Α. που προσφέρονταν από τις εμπορικές 

τράπεζες στο Λονδίνο. Αυτός ο παράγοντας ήταν ουσιαστικά ο μόνος αμιγώς διεθνής 

παράγοντας, καθώς οι υπόλοιποι ήταν παράγωγα του συνδυασμού καναδικών και 

διεθνών μεταβλητών.

Για την παλινδρόμηση των αποδόσεων των μετοχών και τον προσδιορισμό 

των παραγόντων που είναι σημαντικοί για την καναδική αγορά, χρησιμοποιήθηκαν 

τρεις δείκτες, ο γενικός δείκτης 300 μετοχών χρηματιστηρίου Τορόντο, ένας δείκτης 

ίσης στάθμισης όλων των μετοχών, ένας δείκτης σταθμισμένος σύμφωνα με την αξία 

όλων των μετοχών και 50 χαρτοφυλάκια ίσης στάθμισης διαμορφωμένα σύμφωνα με 

την κεφαλαιοποίηση των εταιρειών. Οι χρονολογικές σειρές δεδομένων των 

παραγόντων που χρησιμοποιούνται (εκτός των μεταβλητών που περιέχουν επιτόκια) 

είναι οι πρώτες διαφορές των λογαρίθμων τους8. Οι απροσδόκητες μεταβολές των 

παραγόντων (innovations) υπολογίζονται με τη χρησιμοποίηση της τεχνικής του 

Akaike (1976) και σύμφωνα με αυτήν είναι τα κατάλοιπα ενός πολυπαραγοντικού 

υποδείγματος. Επίσης, όλοι οι παράγοντες ορθογωνιοποιούνται ώστε να μην 

περιλαμβάνεται σε κάποιον πληροφόρηση η οποία περιέχεται και σε κάποιον άλλο.

Οι εθνικοί παράγοντες που είναι σημαντικοί στην καναδική αγορά για όλη την 

περίοδο 1969-1978 είναι η βιομηχανική παραγωγή (με χρονική υστέρηση λόγω του 

διαστήματος που απαιτείται για τον υπολογισμό και τη δημοσιοποίηση της) και η 

διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων, ενώ ο δείκτης της τάσης της οικονομικής

8 Οι αποδόσεις των μετοχών και οι μεταβολές των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη, είναι οι 
λογαριθμικές τιμές των μεταβολών τους, γιατί αυτές έχουν καλύτερες στατιστικές ιδιότητες 
(ακολουθούν την κανονική κατανομή). Επίσης, η χρησιμοποίηση λογαριθμικών τιμών μετατρέπει τις 
ασυνεχείς τιμές των δεδομένων σε συνεχή.
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δραστηριότητας τιμολογείται στην υποπερίοδο Μαρτίου 1969 - Μαρτίου 1978. Οι 

διεθνείς μακροοικονομικοί παράγοντες που αναδεικνύονται σημαντικοί για όλη την 

περίοδο είναι, το επιτόκιο τριών μηνών για δολάρια Η.Π.Α. που προσφέρεται σε 

εμπορικές τράπεζες στο Λονδίνο και η διαφορά του καναδικού δείκτη τάσης της 

μελλοντικής οικονομικής δραστηριότητας από τον αντίστοιχο διεθνή δείκτη. Η 

προσθήκη των καταλοίπων της παλινδρόμησης (residual market factor) ως πιθανού 

επεξηγηματικού παράγοντα του υποδείγματος, έδειξε ότι ο παράγοντας αυτός είναι 

σημαντικός για την υποπερίοδο Μαρτίου 1969 - Μαρτίου 1978, γεγονός που σημαίνει 

ότι πιθανόν έχουν αμεληθεί παράγοντες τοπικοί ή/και διεθνείς που περιέχουν 

σημαντική πληροφόρηση για την απόδοση της αγοράς. Από τα παραπάνω, οι 

Koutoulas and Kryzanowski (1994) διαπιστώνουν ότι η αγορά του Καναδά 

επηρεάζεται από τοπικούς και διεθνείς παράγοντες και επομένως είναι μερικώς 

τμηματοποιημένη (segmented) και μερικώς διεθνοποιημένη (integrated) αγορά.

3.3.6 Ιαπωνία

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, το ενδιαφέρον για την εμπειρική 

διερεύνηση της εφαρμογής της APT στην αγορά της Ιαπωνίας είναι αρκετά 

περιορισμένο κατά την τελευταία δεκαετία. Οι κυριότερες αιτίες του μειωμένου 

ενδιαφέροντος, είναι η ύφεση στην οποία βρίσκεται η ιαπωνική οικονομία, όπως και 

τα αυξημένα ποσοστά σταυροειδούς συμμετοχής των εισηγμένων εταιριών στη 

μετοχική τους σύνθεση, γεγονός που επιφέρει σημαντικές στρεβλώσεις στα 

υποδείγματα αποτίμησης των χρηματιστηριακών τους αποδόσεων.

Εντούτοις, σε προγενέστερες μελέτες που έχουν διεξαχθεί, διαπιστώθηκε ότι 

σημαντικό ποσοστό των αποδόσεων της αγοράς της Ιαπωνίας της οφείλεται σε 

μακροοικονομικούς παράγοντες. Οι Brown και Otsuki (1990) αναφέρουν ότι η 

ποσότητα χρήματος, η πραγματική παραγωγή, οι τιμές αργού πετρελαίου, η 

συναλλαγματική ισοτιμία γεν - δολαρίου Η.Π.Α., τα βραχυχρόνια επιτόκια και ο 

δείκτης της αγοράς, είναι συστηματικοί παράγοντες κινδύνου για τις αποδόσεις των 

μετοχών. Οι Elton and Gruber (1988) βρήκαν ότι τέσσερις παράγοντες που 

προέρχονταν από παραγοντική ανάλυση μακροοικονομικών μεταβλητών, ήταν ικανοί 

να επεξηγήσουν τις αποδόσεις του χρηματιστηρίου του Τόκιο.

Οι Mukherjee and Naka, (1995) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του Johansen 

(1991) για να εξετάσουν την αλληλεξάρτηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, του
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πληθωρισμού, της προσφοράς χρήματος, της βιομηχανικής παραγωγής, των 

αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και του επιτοκίου δανεισμού ενός μηνός με την 

απόδοση του δείκτη της αγοράς του Τόκιο για την περίοδο Ιανουάριου 1971 - 

Δεκεμβρίου 1990. Όπως και στη μελέτη των Brown and Otsuki, βρέθηκε ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση με την συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή η αγορά αντιδρούσε 

θετικά στη διολίσθηση του γεν έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Η συσχέτιση με 

τον πληθωρισμό ήταν αρνητική, ενώ με την βιομηχανική παραγωγή και την 

προσφορά χρήματος ήταν θετική, διαπιστώσεις που συμφωνούν με την μελέτη των 

CRR (1986). Για την συσχέτιση των επιτοκίων με την απόδοση της αγοράς η εικόνα 

ήταν μικτή, καθώς για τα βραχυχρόνια η συσχέτιση ήταν θετική ενώ για τα 

μακροχρόνια επιτόκια ήταν αρνητική.

Τα ευρήματα επίσης της μελέτης του Hamao (1988), ήταν παρόμοια με 

συμπεράσματα των CRR (1986) για την εφαρμογή της APT στην αμερικάνικη αγορά. 

Διαπιστώθηκε ότι αλλαγές για τον προσδοκώμενο πληθωρισμό, οι απροσδόκητες 

αλλαγές του ασφαλίστρου κινδύνου εταιρικών ομολόγων και της διαχρονικής 

διάρθρωσης των επιτοκίων, επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις των Ιαπωνικών 

μετοχών. Σημαντικός παράγοντας αναδεικνύεται και η βιομηχανική παραγωγή, ενώ η 

συναλλαγματική ισοτιμία και οι τιμές του αργού πετρελαίου δεν επιδρούν στην 

χρηματιστηριακή αγορά.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω μελέτες εξετάζουν τη συμπεριφορά της 

Ιαπωνικής αγοράς έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Όμως, η απλή παρατήρηση 

της εξέλιξης του πληθωρισμού, των επιτοκίων και του δείκτη του χρηματιστηρίου του 

Τόκιο από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990 έως σήμερα, δείχνει ότι οι συσχετίσεις 

που βρέθηκαν για αυτές τουλάχιστον τις μεταβλητές στις προαναφερθείσες 

εμπειρικές εργασίες, δεν ισχύουν. Ο δείκτης του χρηματιστηρίου του Τόκιο έχει 

σημειώσει τεράστια πτώση (περίπου 70%) στην συγκεκριμένη περίοδο, ενώ ίδια 

πορεία ακολούθησαν ο πληθωρισμός και τα επιτόκια. Στην Ιαπωνία παρατηρούνται 

τα τελευταία χρόνια φαινόμενα αποπληθωρισμού, ενώ τα επιτόκια είναι ουσιαστικά 

μηδενικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.
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3.4 Εμπειρική διερεύνηση της APT στις αναδυόμενες αγορές

3.4.1 Χαρακτηριστικά αναδυόμενων κεφαλαιαγορών

Η ταχεία ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών κατά τη δεκαετία του 1990, πέραν 

αυτών των Η.Π.Α. και κάποιων χωρών της Ευρώπης και η αύξηση της ελεύθερης 

διακίνησης κεφαλαίων στο ίδιο διάστημα, έχει στρέψει ένα σημαντικό μέρος των 

επενδυτικών κεφαλαίων στις αγορές που ονομάζονται αναδυόμενες. Ως τέτοιες 

χαρακτηρίζονται οι περισσότερες αγορές των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, οι επονομαζόμενες και ως ασιατικές τίγρεις. Οι αγορές 

αυτές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση κινδύνου μεγάλων 

θεσμικών χαρτοφυλακίων, καθώς οι διακυμάνσεις τους σχετίζονται σε μικρότερο 

βαθμό με αυτές των ανεπτυγμένων αγορών. Εντούτοις, η συσχέτισή αυτή, έστω κι αν 

είναι μικρή, είναι εμφανής από τις επιδράσεις που είχαν η “Ασιατική” και η “Ρώσικη” 

κρίση στις διεθνείς χρηματαγορές κατά τα έτη 1998 και 1999 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναδυόμενες αγορές 

(emerging stock markets) λέγονται οι κεφαλαιαγορές των χωρών που έχουν σχετικά 

χαμηλό ΑΕΠ. Έτσι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα αναδυόμενες αγορές 

χαρακτηρίζονται οι κεφαλαιαγορές των χωρών των οποίων το κατά κεφαλήν 

εισόδημα κυμαίνεται από $635 έως $7909. Ο ορισμός αυτός είναι αρκετά απλός 

εφόσον χρησιμοποιείται ως μοναδικό κριτήριο η ευημερία μιας χώρας, αλλά αποτελεί 

μια αρκετά καλή προσέγγιση.

Οι περισσότερες αναδυόμενες αγορές παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα 

σε σχέση με τις αναπτυγμένες αγορές όπως είναι αυτές των Η.Π.Α., της Μεγάλης 

Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας, κλπ. Το πιο σημαντικό 

μειονέκτημα είναι ότι το θεσμικό και το νομοθετικό τους πλαίσιο είναι συνήθως 

ελλιπείς και δεν εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η εύρυθμη λειτουργία των 

κεφαλαιαγορών σε ικανοποιητικό βαθμό. Η πληροφόρηση δεν είναι πλήρης και 

άμεσα διαθέσιμη σε όλους τους επενδυτές, έχει κόστος και εμφανίζεται συχνά το 

φαινόμενο της εσωτερικής πληροφόρησης (inside information). Στις ανεπτυγμένες 

αγορές εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι εταιρικής διοίκησης (π.χ. ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 

συστήματα διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης) παρέχοντας περισσότερη 

διαφάνεια και ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης σε σχέση με τις

65



αναπτυσσόμενες αγορές, όπου επικρατούν συνήθως ποιο παραδοσιακά-οικογενειακά 

μοντέλα διοίκησης. Μία άλλη ιδιαιτερότητα που παρουσιάζεται σε αυτές τις αγορές 

είναι ο κοινωνικοπολιτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν. Ο κίνδυνος αυτός 

συνίσταται από διάφορες παραμέτρους, όπως: τις μεταβολές στο πολιτικό σύστημα 

της χώρας, τους πιθανούς περιορισμούς που επιβάλλονται από την κυβέρνηση στην 

ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, όπως και στο είδος και τον ελάχιστο 

απαιτούμενο χρόνο επένδυσης.

Όσον αφορά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά αυτών των αγορών, διαφέρουν 

σημαντικά από αυτά των ανεπτυγμένων. Η κεφαλαιοποίηση των αναδυόμενων 

αγορών είναι κατά πολύ μικρότερη των ανεπτυγμένων αγορών, ενώ η ρευστότητα 

τους είναι επίσης πολύ χαμηλή. Στις αναδυόμενες χρηματιστηριακές αγορές οι 

περισσότερες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους είναι υπό τον έλεγχο του κράτους και οι 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τομέα είναι συνήθως περιορισμένες. 

Η διασπορά των περισσότερων μετοχών είναι περιορισμένη και για το λόγο αυτό οι 

επενδυτές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε λίγες μετοχές υψηλής 

κεφαλαιοποίησης. Ένα ακόμη μειονέκτημα των αγορών αυτών είναι ότι τα κόστη 

συναλλαγών είναι σχετικά υψηλά και μπορεί ακόμα να υπάρχουν και κάποιοι 

περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων. Για τους παραπάνω λόγους η παρουσία των 

ξένων θεσμικών επενδυτών σε αυτές τις αγορές είναι πολύ περιορισμένη. Επίσης, 

στις αναπτυσσόμενες αγορές δεν υπάρχουν συνήθως χρηματοοικονομικά παράγωγα 

(derivatives) για την αντιστάθμιση κινδύνου, μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται 

κυρίως από θεσμικούς επενδυτές και ειδικά τους ξένους. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι οι αγορές αυτές είναι μερικώς ή τελείως τμηματοποιημένες από τις 

αναπτυγμένες αγορές του υπόλοιπου κόσμου, δηλαδή δεν υπάρχει συσχέτιση στις 

αποδόσεις τους. Αρκετά συχνά υπάρχει η δυσπιστία κατά πόσον οι αποδόσεις αυτών 

των αγορών συνδέονται με την εξέλιξη των θεμελιωδών μεγεθών τους ή οφείλονται 

σε χειραγωγούμενα κερδοσκοπικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τους Bekaert and Harvey 

(1997) οι αναδυόμενες αγορές χαρακτηρίζονται από υψηλότερες αποδόσεις, 

υψηλότερες διακυμάνσεις, μικρή συσχέτιση με τις ανεπτυγμένες αγορές και 

“περισσότερο προβλέψιμες αποδόσεις”. Ο όρος αυτός σημαίνει ότι στις χρονολογικές 

σειρές των αποδόσεων των αναδυόμενων αγορών παρουσιάζεται σημαντική 

αυτοσυσχέτιση με συνέπεια να μπορεί να προβλεφθεί ένα σημαντικό ποσοστό των 

μελλοντικών αποδόσεων από την πληροφόρηση που υπάρχει στις παρελθοντικές

66



αποδόσεις. Η ύπαρξη αυτών των φαινομένων μπορεί να αιτιολογηθεί στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των αγορών που περιγράφηκαν παραπάνω.

Είναι φανερό ότι στόχος των αγορών που χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες 

είναι να αναπτυχθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να προαχθούν σε ανεπτυγμένες για να 

έχουν και τα ανάλογα οφέλη. Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη μιας αναδυόμενης αγοράς, είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η 

βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας. Η μείωση των επιχειρήσεων 

που βρίσκονται κάτω από τον κρατικό έλεγχο με ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και η 

ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα, η άρση όποιων περιορισμών στην κίνηση 

κεφαλαίων και η αύξηση των πιστώσεων συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

3.4.2 Επίδραση των μακροοικονομικών μεταβλητών στις αποδόσεις 

των αναδυόμενων χρηματιστηριακών αγορών

Όπως αναφέρθηκε, την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί το επενδυτικό 

ενδιαφέρον για αυτές τις αγορές με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ανάγκη ανάπτυξης 

υποδειγμάτων αποτίμησής τους. Εμπειρικές μελέτες σε αυτές τις αγορές για τον 

έλεγχο του υποδείγματος CAPM, έδειξαν ότι οι αποδόσεις των μετοχικών τίτλων 

έχουν ελάχιστη συσχέτιση με τον κίνδυνο της αγοράς [Groenewold and Fraser 

(1997)]. Αντίθετα, έλεγχοι για την επεξηγηματική ικανότητα του υποδείγματος APT 

είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 

πολυπαραγοντική και γενικότερη μορφή του.

Μεγάλο μέρος των εμπειρικών ελέγχων της APT σε αυτές τις αγορές 

αναφέρεται σε “κλασικές” πηγές συστηματικού κινδύνου των ανεπτυγμένων αγορών, 

όπως είναι τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, η βιομηχανική παραγωγή, η προσφορά 

χρήματος. Σχεδόν σε όλα τα υποδείγματα APT που αναφέρονται σε αναπτυσσόμενες 

αγορές περιλαμβάνονται και παράγοντες (πηγές κινδύνου) που εκφράζουν τη διεθνή 

οικονομική δραστηριότητα, όπως είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι 

χρηματιστηριακοί δείκτες ανεπτυγμένων αγορών ή οι μερισματικές αποδόσεις των 

ανεπτυγμένων αγορών. Η ελεύθερη ροή κεφαλαίων και η επίδραση του διεθνούς 

οικονομικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της οικονομίας κάθε χώρας, έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού αλληλεξάρτησης των χρηματιστηριακών 

αγορών. Επομένως, η προσθήκη παραγόντων που εκφράζουν την πορεία της διεθνούς
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οικονομίας, μπορεί να οδηγήσει στη σημαντική αύξηση της επεξηγηματικής 

ικανότητας ενός υποδείγματος APT.

Μία ιδιαίτερη δυσκολία που παρουσιάζεται σε αυτές τις αγορές, είναι η 

περιορισμένη διαθεσιμότητα αρκούντων δεδομένων για προηγούμενα χρονικά 

διαστήματα, για την διενέργεια εμπειρικών ερευνών. Σε μερικές από αυτές, δεν 

υπάρχουν χρονολογικές σειρές δεδομένων προσαρμοσμένες στις κεφαλαιακές 

αλλαγές που έχουν συντελεσθεί (αυξήσεις κεφαλαίου, διάσπαση μετοχών, δωρεάν 

διανομές, μερίσματα, κλπ.), ενώ επίσης μπορεί να μην είναι εύκολο να προσδιορισθεί 

το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, μια βασική παράμετρος για όλα τα υποδείγματα 

αποτίμησης χρεογράφων, λόγω της έλλειψης αγορών διαπραγμάτευσης των κρατικών 

ομολόγων. Οι παραπάνω δυσκολίες αποτέλεσαν έναν επιπλέον σημαντικό λόγο για 

την έλλειψη εμπειρικών ερευνών για την εφαρμογή του υποδείγματος APT σε 

αναδυόμενες αγορές, έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Σε έρευνα των Hargis and Maloney (1997) για έξι αναδυόμενες αγορές της 

Λατινικής Αμερικής (Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή) και της Νοτιανατολικής Ασίας 

(Ταϊβάν, Κορέα, Μαλαισία), βρέθηκαν αρκετά στοιχεία για την ορθολογική 

λειτουργία των αγορών αυτών, καθώς οι αποδόσεις τους σχετίζονταν με τις 

προσδοκώμενες μελλοντικές χρηματικές ροές και από την διακύμανση τον ποσοστών 

προεξόφλησης τους. Η σύνδεση των αποδόσεων των αγορών με την πραγματική 

οικονομία αποδείχθηκε από την θετική επίδραση που είχε η βιομηχανική παραγωγή 

για όλες τις χώρες. Ο διεθνής κίνδυνος, ο οποίος εκφράστηκε από την μεταβολή της 

βιομηχανικής παραγωγής των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, βρέθηκε ότι είναι σημαντικός 

παράγοντας μόνο για τις αγορές τις Νοτιοανατολικής Ασίας, διότι η οικονομική 

ανάπτυξη αυτών των χωρών στηρίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις εξαγωγές τους. 

Αυτές οι τρεις Ασιατικές χώρες εξάγουν βιομηχανικά προϊόντα ανταγωνιστικά με 

αυτά της Ιαπωνίας και για αυτό βρέθηκε ότι οι αποδόσεις τους σχετίζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό με την βιομηχανική παραγωγή των Η.Π.Α. και σε μικρότερο με τη 

βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας. Για τις χώρες τις Λατινικής Αμερικής δεν 

βρέθηκε εξάρτηση τους από τις αναμενόμενες μεταβολές των μελλοντικών 

παγκόσμιων χρηματορροών, οι οποίες εκφράζονται από τις μεταβολές της 

παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής.

Σε μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από τους Bilson, Brailsford and 

Hooper (2001), ελέγχεται η ικανότητα εξήγησης των αποδόσεων των αναδυόμενων
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αγορών από δύο πολυπαραγοντικά υποδείγματα. Το ένα υπόδειγμα απαρτίζεται μόνο 

από μακροοικονομικούς παράγοντες και έναν παγκόσμιο δείκτη αγορών, ενώ το άλλο 

περιέχει επιπλέον και μικροοικονομικούς παράγοντες. Η μελέτη αναφέρεται σε 

δεδομένα της περιόδου Ιανουάριου 1985 - Δεκεμβρίου 1997 και αφορά 20 

αναδυόμενες αγορές από τη Λατινική Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη, τη Μέση 

Ανατολή και την Αφρική. Οι αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές που περιλαμβάνονται 

στη μελέτη είναι αυτές της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Οι παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν το μακροοικονομικό υπόδειγμα είναι:

• τέσσερις εθνικοί παράγοντες για την κάθε αγορά: προσφορά χρήματος ΜΙ, τιμές 

αγαθών (δείκτης τιμών καταναλωτή), πραγματική οικονομική δραστηριότητα, 

συναλλαγματική ισοτιμία

• ένας παράγοντας που εκφράζει τον παγκόσμιο κίνδυνο, ο MSCI World Index.

Η επιλογή των παραγόντων στηρίχθηκε σε προηγούμενες εμπειρικές μελέτες για την 

τιμολόγηση μακροοικονομικών παραγόντων σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 

αγορές [Ferson and Harvey (1994), Harvey (1995), Chen, Roll and Ross (1986), 

Jorion (1991), Bailey and Chung (1996)]. Έτσι, στο υπόδειγμα αυτό δεν λήφθηκαν 

αρχικά υπόψη π.χ. ο πολιτικός κίνδυνος ή οι τιμές πετρελαίου καθώς μία μελέτη του 

Harvey (1995) αποδεικνύει ότι οι παράγοντες αυτοί συνδέονται ελάχιστα με τις 

αποδόσεις των αναδυόμενων αγορών.

Όπως είναι γνωστό, για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων των 

μακροοικονομικών μεταβλητών από τη στατιστική υπηρεσία κάθε κράτους απαιτείται 

κάποιο χρονικό διάστημα. Επομένως, η δημοσίευση των μεταβολών τους αφορά 

προηγούμενη χρονική περίοδο και κατά συνέπεια η τυχόν επίδραση της 

πληροφόρησης που περιέχεται σε αυτές για τις αποδόσεις των χρεογράφων, 

συντελείται με κάποια χρονική υστέρηση. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι 

τιμές των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εξαρτημένων 

μεταβλητών σε μια συγκεκριμένη περίοδο ί, δεν είναι οι παρατηρήσεις αυτής της 

περιόδου αλλά οι παρατηρήσεις της περιόδου t - t„ όπου t, είναι η χρονική περίοδος 

από την πραγματοποίηση έως τη δημοσίευση της αντίστοιχης μεταβλητής. Σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που ακολουθήθηκαν στη 

συγκεκριμένη μελέτη, οι τιμές της προσφοράς χρήματος και ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή έχουν χρονική υστέρηση ένα μήνα και της πραγματικής οικονομικής 

δραστηριότητας δύο μήνες.
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεταβλητές που επιδρούν στις αποδόσεις των 

αγορών είναι κυρίως ο παγκόσμιος δείκτης αγορών και η συναλλαγματική ισοτιμία. Ο 

παγκόσμιος δείκτης είναι σημαντικός μόνο για δέκα από τις είκοσι χώρες και 

συσχετίζεται θετικά με τις αποδόσεις όλων αυτών των αγορών, δηλαδή αύξηση του 

δείκτη οδηγεί σε θετική απόδοση τις αντίστοιχες αγορές. Η συναλλαγματική ισοτιμία 

είναι σημαντική σε δώδεκα χώρες και συσχετίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις 

αρνητικά με τις αποδόσεις των αγορών. Η προσφορά χρήματος είναι σημαντική μόνο 

για έξι αγορές και συσχετίζεται θετικά στις πέντε από αυτές. Οι υπόλοιπες 

μεταβλητές, δηλαδή η βιομηχανική παραγωγή και ο δείκτης τιμών καταναλωτή, 

αποδεικνύονται ασήμαντες καθώς η κάθε μία επιδρά μόνο σε μία αγορά. Τα 

αποτελέσματα του F - test για την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, δηλαδή ότι οι 

συντελεστές όλων των μακροοικονομικών μεταβλητών ισούνται με το μηδέν, δείχνει 

ότι δεν μπορεί να απορριφθεί για 10 από τις είκοσι αγορές γεγονός που δηλώνει ότι 

σε αυτές τις αγορές το πολυπαραγοντικό υπόδειγμα δεν λειτουργεί καλύτερα από ένα 

υπόδειγμα που έχει μοναδικό παράγοντα τον παγκόσμιο δείκτη αγορών. Οι τιμές των 

προσαρμοσμένων R2 των υποδειγμάτων κυμαίνονται από 0% για την Αργεντινή έως 

38% για την Ινδονησία, με τις υψηλότερες τιμές να παρουσιάζονται κυρίως σε αγορές 

της Ασίας. Για την ελληνική αγορά ο μόνος παράγοντας που θεωρείται σημαντικός 

είναι ο παγκόσμιος δείκτης αγορών και η επεξηγηματική ικανότητα του μοντέλου 

είναι μόνο 3%. Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνεται ότι η κάθε αγορά 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Η ιδιαίτερα χαμηλή έως ανύπαρκτη 

επεξηγηματική ικανότητα των υποδειγμάτων για ορισμένες από τις αγορές δείχνει 

είτε ότι η συγκεκριμένη αγορά είναι αναποτελεσματική και δεν αντιδρά στις 

μεταβολές των παραγόντων που την επηρεάζουν, είτε ότι έχουν αμεληθεί παράγοντες 

που κρύβουν σημαντική πληροφόρηση για την απόδοση της αγοράς.

Στο δεύτερο πιο “διευρυμένο” υπόδειγμα που εξετάσθηκε συμπεριλήφθηκαν 

οι εξής επιπλέον τοπικοί παράγοντες: ο πολιτικός κίνδυνος, η εμπορική

δραστηριότητα (trade sector), τα επιτόκια, ένας σταθμισμένος δείκτης της περιοχής 

που ανήκει η κάθε αγορά, η μερισματική απόδοση και ο λόγος τιμή μετοχής προς 

κέρδη (p/e). Στο νέο υπόδειγμα, ο παγκόσμιος δείκτης είναι σημαντικός μόνο για 

τρεις αγορές πλέον (μεταξύ των οποίων και η ελληνική), η συναλλαγματική ισοτιμία 

για 14 αγορές, ενώ οι υπόλοιποι αρχικοί παράγοντες είναι σημαντικοί για δύο μόνο 

αγορές ο καθένας. Από τους επιπλέον παράγοντες που συμπεριελήφθησαν, ο λόγος
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τιμής μετοχής προς κέρδη (p/e) είναι σημαντικός σε 16 αγορές και σχετίζεται θετικά 

με τις αποδόσεις αυτών, ο σταθμισμένος δείκτης της περιοχής είναι σημαντικός 

θετικά σε 12 αγορές και η μερισματική απόδοση είναι σημαντική για 10 αγορές και 

μάλιστα σχετίζεται αρνητικά με τις αποδόσεις τους. Από την τελευταία παρατήρηση 

συμπεραίνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση μιας αναδυόμενης 

αγοράς, τόσο μικρότερη θα είναι η απόδοση της. Η εμπορική δραστηριότητα και τα 

επιτόκια είναι σημαντικοί παράγοντες για πολύ λίγες αγορές, ενώ ο πολιτικός 

κίνδυνος είναι σημαντικός μόνο για μία αγορά (του Μεξικό), επιβεβαιώνοντας έτσι 

την έρευνα του Harvey (1995). Σημαντικοί παράγοντες για την Ελλάδα, εκτός από 

τον παγκόσμιο δείκτη αγορών, θεωρούνται σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα η 

συναλλαγματική ισοτιμία, ο σταθμισμένος δείκτης των τριών αναδυόμενων αγορών 

της Ευρώπης, τα επιτόκια και ο δείκτης τιμής της μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή 

(p/e). Η επεξηγηματική ικανότητα του υποδείγματος παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

αυξημένη με μια μέση τιμή του προσαρμοσμένου R2 γύρω στο 60% (για την Ελλάδα 

70%), αλλά δεν πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, διότι είναι πιθανό να 

οφείλεται σε φαινόμενα συγγραμικότητας που μπορεί να παρουσιάζονται εξαιτίας του 

μεγάλου αριθμού των παραγόντων. Με την εφαρμογή ανάλυσης κυριότερων 

παραγόντων (Principal Components Analysis) στους παράγοντες που 

χρησιμοποιήθηκαν στο τελευταίο υπόδειγμα και με παλινδρόμηση των αποδόσεων 

των αγορών στους κυριότερους παράγοντες που προκύπτουν, διαπιστώνεται ότι οι 

αναδυόμενες αγορές έχουν παρόμοιους συντελεστές ευαισθησίας σε ένα αριθμό 

παραγόντων. Συμμεταβλητότητα των αποδόσεων παρουσιάζεται ιδιαίτερα σε αγορές 

της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

3.4.3 Φιλανδία

Οι Martikainen, Yli-Olli and Gunasekaran (1991) διενέργησαν την εφαρμογή 

και ισχύ της Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας σε μία ρηχή αγορά, όπως είναι 

αυτή του χρηματιστηρίου του Ελσίνκι στη Φιλανδία. Η έρευνα έγινε για την περίοδο 

Ιανουάριου 1977 - Δεκεμβρίου 1986 και πραγματοποιήθηκε με την χρησιμοποίηση 

των μηνιαίων αποδόσεων 30 μετοχών με την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, από τις 

59 μετοχές που βρίσκονταν σε διαπραγμάτευση στο τέλος αυτής της περιόδου. Η 

χρηματιστηριακή αγορά του Ελσίνκι συνιστάται από μετοχές πολύ χαμηλής
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εμπορευσιμότητας και η αποτελεσματικότητα της (efficiency) δεν θεωρείται καλή 

[Booth, Martikainen, Virtanen and Yli-Olli (1993)].

Η πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητα μιας αγοράς είναι πιθανό να οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα για τους μακροοικονομικούς παράγοντες που 

θεωρούνται σημαντικοί, όπως και για τις τιμές των αντίστοιχων ασφαλίστρων 

κινδύνου. Για την ελάττωση αυτού του κινδύνου, οι Martikainen, Yli-Olli and 

Gunasekaran δεν εξέτασαν την τιμολόγηση αυτούσιων οικονομικών μεταβλητών, 

αλλά πραγματοποίησαν παραγοντική ανάλυση σε ένα ικανό αριθμό από αυτές για την 

δημιουργία τεχνητών οικονομικών παραγόντων. Ο αριθμός των τεχνητών 

παραγόντων είναι πολύ μικρός και κάθε ένας από αυτούς σχετίζεται με κάποιες από 

τις οικονομικές μεταβλητές, αντιπροσωπεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο διαφορετικούς 

τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το υπόδειγμα που δημιουργήθηκε από τους 

τεχνητούς οικονομικούς παράγοντες συγκρίθηκε με ένα υπόδειγμα του οποίου οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές προήλθαν από παραγοντική ανάλυση των αποδόσεων των 

μετοχών.

Το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα χωρίστηκε σε δύο υποπεριόδους ώστε να 

εξεταστεί αν οι παράγοντες που τιμολογούνται παραμένουν σταθεροί, καθώς 

συντελέστηκαν σημαντικές οικονομικές αλλαγές στη Φιλανδία σε αυτή την περίοδο. 

Ο χωρισμός σε επιμέρους περιόδους βασίστηκε σε προηγούμενη μελέτη των Yli-Olli, 

Virtanen and Martikainen (1990) για την σταθερότητα παραγόντων του παραγοντικού 

υποδείγματος APT στις χρηματιστηριακές αγορές του Ελσίνκι και της Στοκχόλμης 

για την ίδια χρονική περίοδο (1977 - 1986). Η παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι σε 

δείγματα μετοχών με υψηλή εμπορευσιμότητα τιμολογούνται τουλάχιστον τρεις 

παράγοντες, ενώ για δείγματα με χαμηλή εμπορευσιμότητα είναι σημαντικοί το πολύ 

δύο παράγοντες. Κατόπιν ελέγχθηκε η σταθερότητα και ο τρόπος παραγωγής των 

παραγόντων με τη χρησιμοποίηση ανάλυσης μετασχηματισμού (transformation 

analysis)9. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι δύο πρώτοι παράγοντες 

δημιουργούνταν με διαφορετική σειρά στις δύο χρονικές περιόδους για όλα τα 

δείγματα μετοχών.

Για την δημιουργία των τεχνικών οικονομικών παραγόντων 

χρησιμοποιήθηκαν 11 μακροοικονομικές μεταβλητές και χρηματιστηριακοί δείκτες: ο

9 Η ανάλυση μετασχηματισμού (transformation analysis) επιτρέπει την διερεύνηση της σταθερότητας 
των παραγόντων για διαφορετικά δείγματα στην ίδια περίοδο ή για το ίδιο δείγμα σε διαφορετικές 
περιόδους.
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δείκτης τιμών χονδρικής, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ο δείκτης τιμών παραγωγού, η 

προσφορά χρήματος, το βασικό τραπεζικό επιτόκιο, η απόδοση των κρατικών 

ομολόγων, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, οι δείκτες των αγορών των χρηματιστηρίων 

του Ελσίνκι και της Στοκχόλμης, καθώς και οι δείκτες Dow Jones και Standard and 

Poor 500. Όπως αναφέρουν οι Martikainen, Yli-Olli and Gunasekaran, η 

χρησιμοποίηση τριών μεταβλητών για την μέτρηση του πληθωρισμού εξυπηρετεί 

στην καλύτερη αντιπροσώπευση της δομής του πληθωριστικού κινδύνου από τον 

οποίο εξαρτώνται οι αποδόσεις εταιριών από διαφορετικούς κλάδους 

δραστηριότητας. Η απόδοση του χρηματιστηρίου της Στοκχόλμης συμπεριλήφθηκε 

ως ευρύτερος γεωγραφικός παράγοντας κινδύνου της αγοράς της Φιλανδίας, καθότι 

οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των Σκανδιναβικών χωρών είναι αρκετά 

αναπτυγμένες και η οικονομική τους πορεία να είναι αλληλοεξαρτώμενη. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνεται από μία μελέτη που έγινε για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 

από τον Martikainen (1991), η οποία έδειξε ότι οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών 

αγορών της Φιλανδίας και της Σουηδίας είναι ισχυρά αλληλοεξαρτώμενες 

(integrated). Οι αποδόσεις των δεικτών Dow Jones και Standard and Poor 500 

χρησιμοποιούνται ως παράγοντες που αντιπροσωπεύουν τις αναμενόμενες 

παγκόσμιες μελλοντικές χρηματορροές των βιομηχανικών και όλων των εταιριών 

αντίστοιχα. Οι αποδόσεις των μετοχών, όπως και των παραγόντων που εξετάζονται, 

λαμβάνονται ως οι πρώτες διαφορές των μηνιαίων λογαριθμικών τιμών τους.

Οι Martikainen, Yli-Olli and Gunasekaran (1991) στηριζόμενοι στη μελέτη 

των Yli-Olli, Virtanen and Martikainen (1990), έλαβαν υπόψη τους τρεις πρώτους 

παράγοντες που προήλθαν από την παραγοντική ανάλυση κυριότερων συνιστωσών 

(principal component factor analysis) των παραπάνω οικονομικών μεταβλητών. Αυτοί 

οι τρεις παράγοντες εξηγούν το 55% και 57% της διακύμανσης των αρχικών 

μακροοικονομικών παραγόντων για τις περιόδους 1977-1981 και 1982-1986 

αντίστοιχα. Για την πρώτη περίοδο, ο πρώτος παράγοντας αντιπροσωπεύει τον 

κίνδυνο του πληθωρισμού καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μεταβολών των 

μεταβλητών του πληθωρισμού, του βασικού τραπεζικού επιτοκίου και της αποδόσεως 

των κρατικών ομολόγων εξηγείται από αυτόν. Αυτός ο παράγοντας είναι ο μοναδικός 

ο οποίος τιμολογείται κατά την εφαρμογή της διαστρωματικής παλινδρόμησης στις 

αποδόσεις των μετοχών σε αυτή την περίοδο. Κατά την δεύτερη περίοδο, ο πρώτος 

παράγοντας αντιπροσωπεύει κυρίως τον διεθνή κίνδυνο, εφόσον εξηγεί το
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μεγαλύτερο μέρος των διακυμάνσεων των δύο δεικτών της αμερικάνικης αγοράς και 

του δείκτη του χρηματιστηρίου της Στοκχόλμης, αλλά εξηγεί επίσης το μεγαλύτερο 

μέρος της μεταβολής του εγχώριου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ο δεύτερος 

παράγοντας αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις μεταβλητές του πληθωρισμού, ενώ ο 

τρίτος αποδίδει τις μεταβολές του δείκτη της εγχώριας αγοράς, του βασικού 

τραπεζικού επιτοκίου και της αποδόσεως των κρατικών ομολόγων. Στην περίοδο 

αυτή είναι σημαντικοί και οι τρεις παράγοντες.

Από τους παράγοντες που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση των 

αποδόσεων των μετοχών, εξετάστηκε η τιμολόγηση των τριών πρώτων εξ’ αυτών. 

Διαπιστώθηκε ότι για την περίοδο 1977-1981 τιμολογείται μόνο ο πρώτος 

παράγοντας, ενώ κατά την περίοδο 1982-1986 δεν είναι στατιστικά σημαντικός 

κανένας από αυτούς. Τα αποτελέσματα είναι σε αντίθεση με τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν για τον αριθμό των παραγόντων που τιμολογούνται στο υπόδειγμα των 

τεχνητών μακροοικονομικών μεταβλητών. Οι Martikainen, Yli-Olli and Gunasekaran 

αναφέρουν ότι κατά την πρώτη περίοδο, η συμμετοχή των ξένων και εγχώριων 

επενδυτών ήταν πολύ μικρή στην Φιλανδική αγορά και η τιμές αυξάνονταν σταδιακά 

με μία ομαλή μορφή. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται από την τιμολόγηση σε αυτήν 

την περίοδο ενός μόνο τεχνητού οικονομικού παράγοντα, αυτού που εκφράζει τον 

πληθωρισμό. Κατά την δεύτερη περίοδο, με την απελευθέρωση της διακίνησης 

κεφαλαίων στην Φιλανδία και τη δραστηριοποίηση περισσότερων επενδυτών σε 

αυτή, η διακύμανση των τιμών έγινε πιο έντονη και ακανόνιστη. Έτσι, η παραγοντική 

ανάλυση αδυνατεί να αναδείξει έναν παράγοντα που να τιμολογείται στην περίοδο 

αυτή, ενώ στο υπόδειγμα των τεχνητών οικονομικών παραγόντων τιμολογούνται και 

οι τρεις παράγοντες οι οποίοι εκφράζουν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας 

της Φιλανδίας. Ο πρώτος μάλιστα από αυτούς, που είναι και ο σημαντικότερος, 

εκφράζει τον παγκόσμιο κίνδυνο των αγορών αναδεικνύοντας έτσι την εξάρτηση της 

Φιλανδίας από τις διεθνείς αγορές.

Η υπεροχή του μακροοικονομικών έναντι των στατιστικών παραγόντων στην 

εξήγηση των αποδόσεων των μετοχών επιβεβαιώθηκε και από την παλινδρόμηση των 

καταλοίπων του παραγοντικού υποδείγματος στους συντελεστές ευαισθησίας του 

μακροοικονομικού υποδείγματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μακροοικονομικοί 

παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις μεταβολές αυτών των 

καταλοίπων.
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Η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της διακύμανσης διαφόρων μακροοικονομικών 

μεγεθών και της απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς της Φιλανδίας εξετάστηκε 

από τις Liljeblom and Stenius (1997), με τη χρησιμοποίηση ενός κινούμενου μέσου 

όρου 12 τιμών και ενός υποδείγματος γενικευμένης αυτοπαλίδρομης

αντανακλαστικής ετεροσκεδαστικότητας (GARCH) για την περίοδο 1920-1991. Η 

μελέτη έδειξε ότι ένα ποσοστό 17% - 66% της μεταβλητότητας της χρηματιστηριακής 

αγοράς, αποδίδεται στις μεταβλητότητες της βιομηχανικής παραγωγής, του 

πληθωρισμού και ενός δείκτη εμπορίου (εξαγωγές / εισαγωγές). Η βιομηχανική 

παραγωγή και ο δείκτης εμπορίου συσχετίζονται θετικά με την απόδοση της αγοράς, 

ενώ ο πληθωρισμός συσχετίζεται αρνητικά.

3.4.4 Μαλαισία

Μία από τις πρώτες εμπειρικές μελέτες για την εξέταση της ισχύος ενός 

μακροοικονομικού υποδείγματος APT σε αναδυόμενες αγορές, είναι αυτή των Clare 

and Priestley (1998). Η έρευνα τους αφορά τη Μαλαισιανή αγορά μια από τις 

κυριότερες της Νοτιοανατολικής Ασίας και εξετάζεται η ισχύ ενός μοντέλου APT 

που αποτελείται από προκαθορισμένους μακροοικονομικούς παράγοντες παρόμοιους 

με αυτούς που χρησιμοποίησαν οι CRR (1986) καθώς και από ακόμα έναν παράγοντα 

ο οποίος εκφράζει τον διεθνή κίνδυνο.

Οι Clare and Priestley (1998), βασιζόμενοι στην μελέτη του Priestley (1996) 

σχετικά με την ορθότερη μεθοδολογία για τη δημιουργία απροσδόκητων στοιχείων 

(unexpected components) των παραγόντων μακροοικονομικών υποδειγμάτων APT, 

επέλεξαν να εφαρμόσουν την τεχνική που δεικνύεται ως η ποιο αποτελεσματική. 

Έτσι, αποτελεσματικότερη μέθοδος για την παραγωγή αυτών των στοιχείων 

αποδείχθηκε το φίλτρο Kalman (Kalman filter), καθώς η χρονολογική σειρά 

δεδομένων που προκύπτουν από αυτή είναι πραγματικά καινοτομική, εφόσον 

ικανοποιούν την υπόθεση ότι είναι διαδικασίες “λευκού θορύβου”. Για να 

χαρακτηρισθεί μια σειρά στοιχείων καινοτομική πρέπει τα στοιχεία της να είναι 

σειριακά ασυσχέτιστα μεταξύ τους, να μην μπορεί δηλαδή η πληροφόρηση των 

προηγούμενων στοιχείων να οδηγήσει στην εξαγωγή των επόμενων. Οι συντελεστές 

ευαισθησίας και τα ασφάλιστρα κινδύνου των παραγόντων του υποδείγματος 

υπολογίσθηκαν σύμφωνα την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τους McElroy, 

Burmeister, Wall (1985), προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα λάθους των
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μεταβλητών (EIV) που εμφανίζεται με την εφαρμογή της μεθόδου των Fama- 

MacBeth (1973).

Για την εφαρμογή του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα 70 

τυχαία επιλεγμένων μετοχών, για την περίοδο Ιανουάριου 1986 - Αυγούστου 1994. 

Ως επιτόκιο χωρίς κίνδυνο που χρησιμοποιήθηκε το προθεσμιακό τραπεζικό επιτόκιο 

ενός μηνός. Από τους πέντε παράγοντες που τιμολογούνται στην αμερικάνικη αγορά 

σύμφωνα με τους CRR (1986), οι Clare and Priestley δεν χρησιμοποίησαν το 

ασφάλιστρο κινδύνου των εταιρικών ομολόγων, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία για τα 

εταιρικά ομόλογα στην Μαλαισιανή αγορά. Προς αντικατάσταση αυτής της 

μεταβλητής χρησιμοποίησαν μια μεταβλητή η οποία μετράει τη μεταβολή των 

βραχυχρόνιων επιτοκίων (επιτόκιο ενός μηνός). Από την εξέταση του υποδείγματος 

με τους παραπάνω πέντε παράγοντες, προέκυψε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση των 

αποδόσεων με τη μεταβολή των βραχυχρόνιων επιτοκίων και του προσδοκώμενου 

πληθωρισμού και θετική συσχέτιση με τις υπόλοιπες. Ο μόνος παράγοντας ο οποίος 

δεν είναι σημαντικός σύμφωνα με το στατιστικό τεστ t, είναι η μεταβολή της 

βιομηχανικής παραγωγής. Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την εξήγηση των 

αποδόσεων των μετοχών είναι αυτοί που έχουν τα μεγαλύτερα ασφάλιστρα κινδύνου 

(risk premia) και αυτοί είναι τα βραχυχρόνια επιτόκια και η διαχρονική διάρθρωση 

των επιτοκίων.

Οι Clare and Priestley εξέτασαν επίσης την τιμολόγηση ενός δείκτη της 

αγοράς, καθώς όπως αναφέρουν είναι πολύ πιθανό να παρέλειψαν κάποια μεταβλητή 

η οποία να περιέχει σημαντική πληροφόρηση για τη μεταβολή των τιμών των 

μετοχών στη Μαλαισιανή αγορά. Ο δείκτης που προστέθηκε στο αρχικό τους 

υπόδειγμα ήταν ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου της Κουάλα Ααμπούρ (Kuala 

Lumpur stock exchange composite index). Βρέθηκε ότι ο δείκτης αυτός και η 

διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων, έχουν τα μεγαλύτερα ασφάλιστρα κινδύνου 

στο νέο υπόδειγμα, ενώ το ασφάλιστρο κινδύνου των βραχυχρόνιων επιτοκίων έπεσε 

περίπου στο μισό. Στην περίπτωση αυτή ο αναμενόμενος πληθωρισμός δεν είναι 

οριακά σημαντικός, ενώ η βιομηχανική παραγωγή εξακολουθεί να μην είναι 

σημαντική σύμφωνα με το στατιστικό τεστ ί. Σε αντίθεση λοιπόν με τα εμπειρικά 

αποτελέσματα των CRR (1986) για την αμερικάνικη αγορά, στην περίπτωση της 

Μαλαισίας ο παράγοντας της αγοράς αποδεικνύεται σημαντικός για την εξήγηση των 

αποδόσεων των μετοχών.
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι Clare and Priestley (1998) συμπεριέλαβαν 

παράγοντες και του διεθνούς κινδύνου στο υπόδειγμά τους. Βασιζόμενοι σε μια 

μελέτη του King (1994) για τη συσχέτιση των αγορών διαφόρων χωρών, στην οποία 

αναφέρεται ότι η συσχέτιση τους εξαρτάται από μη παρατηρήσιμους παράγοντες, δεν 

χρησιμοποίησαν παράγοντες όπως οι τιμές πετρελαίου, η παγκόσμια βιομηχανική 

παραγωγή, ή η συναλλαγματική ισοτιμία. Αντί των προαναφερθέντων μεταβλητών, οι 

Clare and Priestley συμπεριέλαβαν στο υπόδειγμά τους τον Παγκόσμιο Δείκτη 

Αγορών της Morgan Stanley (Morgan Stanley World Market Index). Στο νέο 

υπόδειγμα περιλαμβάνονται δύο χρηματιστηριακοί δείκτες, οι οποίοι συσχετίζονται 

αρκετά με αποτέλεσμα να μην είναι διακριτή η επεξηγηματική ικανότητα του κάθε 

παράγοντα. Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, καθίστανται οι δύο παράγοντες 

ορθογώνιοι με παλινδρόμηση των αποδόσεων του εγχώριου δείκτη της Μαλαισίας 

στον διεθνή δείκτη της Morgan Stanley και τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης 

χρησιμοποιούνται ως ο παράγοντας του διεθνούς κινδύνου. Οι τιμές των 

ασφαλίστρων κινδύνου (risk premia) των παραγόντων στο νέο υπόδειγμα είναι:

Παράγοντας APT Ασφάλιστρα κινδύνου Στατιστικό t - τι

Βραχυχρόνια επιτόκια -0,3019 3,01

Διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων 0,4324 4,39

Βιομηχανική παραγωγή 0,0281 0,24

Απροσδόκητος πληθωρισμός 0,1829 2,12

Μεταβολή προσδοκώμενου πληθωρισμού -0,1025 2,02

Δείκτης Χρηματιστηρίου Kuala Lumpur 0,4319 2,79

Διεθνής κίνδυνος -1,6134 3,42

Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο διεθνής κίνδυνος είναι σημαντικός σύμφωνα με το 

στατιστικό ί, έχει το μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) και σχετίζεται 

μάλιστα αρνητικά με τις αποδόσεις των μετοχών. Οι τιμές των ασφαλίστρων 

κινδύνου των υπολοίπων παραγόντων είναι περίπου οι ίδιες με αυτές του 

υποδείγματος χωρίς τον διεθνή κίνδυνο. Ακόμα, στο τελευταίο υπόδειγμα ο 

απροσδόκητος πληθωρισμός είναι σημαντικός, ενώ η βιομηχανική παραγωγή 

εξακολουθεί να μην είναι σημαντική.

Από τον έλεγχο που έγινε για την επεξηγηματική ικανότητα των δύο 

παραπάνω υποδειγμάτων και του υποδείγματος CAPM με υπολογισμό του R2 για τις 

αποδόσεις κάθε μετοχής του δείγματος, προέκυψε ότι αυτή είναι κατά κανόνα 

μεγαλύτερη για το υπόδειγμα που λαμβάνει υπόψη τον διεθνή κίνδυνο. Η μελέτη 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σημαντικό μέρος της απόδοσης των μετοχών στην
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αναπτυσσόμενη Μαλανσνανή αγορά εξαρτάται από εγχώριους μακροοικονομικούς 

παράγοντες. Επίσης, ο κίνδυνος της εγχώριας αγοράς και ο διεθνής κίνδυνος εξηγούν 

ένα άλλο σημαντικό ποσοστό της μεταβολής των τιμών των μετοχών και 

αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά άλλες πηγές κινδύνου που έχουν αμεληθεί.

3.4.5 Φιλιππίνες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπειρική μελέτη των Bailey and Chung (1996) για 

την εφαρμογή της APT στην αγορά των Φιλιππινών. Η αγορά αυτή παρουσιάζει όλα 

τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις αναδυόμενες αγορές. Στα μέσα της δεκαετίας 

του ’80 έλαβαν χώρα σημαντικές πολιτικές και οικονομικές μεταβολές για την 

αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας και της οικονομικής κρίσης στην οποία 

βρισκόταν η χώρα. Στην περίοδο που ακολούθησε επιτεύχθηκε σημαντική οικονομική 

ανάπτυξη με την απελευθέρωση των αγορών της οικονομίας, όπως αυτές των 

τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Η εισροή ξένων κεφαλαίων αυξήθηκε 

κατακόρυφα αποτελώντας πλέον σημαντικό μέρος των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται στη χώρα, με αποτέλεσμα η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ να είναι 

περίπου 6% στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τα δύο χρηματιστήρια της Μανίλα και 

του Μακάτι συγχωνεύθηκαν το Φεβρουάριο του 1994 δημιουργώντας το 

χρηματιστήριο των Φιλιππινών, με τις μετοχές που διαπραγματεύονται σε αυτό να 

διπλασιάζονται σε διάστημα τριών ετών παρουσιάζοντας ταυτόχρονα υψηλές 

διακυμάνσεις.

Οι Bailey and Chung χρησιμοποίησαν ένα μικρό δείγμα 26 μετοχών, οι οποίες 

παρουσίαζαν τις υψηλότερες εμπορευσιμότητες και τις μεγαλύτερες αποδόσεις κατά 

τα έτη 1990, 1991 και ήταν σε συνεχή διαπραγμάτευση κατά την περίοδο Αυγούστου 

1982 - Ιουνίου 1992. Η επιλογή των μεταβλητών του μοντέλου προήλθε από το 

ενδιαφέρον των Bailey and Chung να ερευνήσουν την επίδραση του ρευστού 

οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος στην απόδοση των χρεογράφων της 

Φιλιππινέζικης αγοράς. Έτσι, οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν κατασκευάστηκαν 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράζουν το νομισματικό και πολιτικό κίνδυνο της 

οικονομίας και είναι:

• RMKT, ο λογάριθμος της μηνιαίας απόδοσης του Δείκτη του Χρηματιστηρίου της 

Μανίλα πέραν του τραπεζικού επιτοκίου 30-45 ημερών του πέσο (εθνικό νόμισμα 

Φιλλιπίνων)
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• RFX, η μηνιαία λογαριθμική μεταβολή της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας 

του πέσο με το δολάριο

• DFXPREM, η μηνιαία μεταβολή του λογαρίθμου του λόγου της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του πέσο με το δολάριο στην μαύρη αγορά, προς την επίσημη 

συναλλαγματική ισοτιμία

• DCREDIT, η μηνιαία μεταβολή της διαφοράς του επιτοκίου 61-90 ημερών του 

δολαρίου σε τράπεζα των Φιλιππινών και της απόδοσης εντόκων γραμματίων του 

αμερικάνικου δημοσίου (treasury bills) 91 ημερών

Η μεταβλητή DFXPREM εκφράζει ουσιαστικά την προσδοκώμενη μεταβολή 

της ισοτιμίας του πέσο με το δολάριο και άλλους πιθανούς πολιτικούς και 

νομισματικούς κινδύνους. Η DCREDIT αντιπροσωπεύει και αυτή εν μέρη τον 

νομισματικό και πολιτικό κίνδυνο, καθώς η μεταβολή της εκφράζει την απόδοση που 

απαιτούν να έχουν οι επενδυτές για την διακράτηση των κεφαλαίων τους στην χώρα 

υπό τον φόβο επιβολής περιορισμών στη φυγή κεφαλαίων από αυτήν. Οι δύο 

μεταβλητές DFXPREM και DCREDIT αναμένεται να έχουν μεγάλες τιμές όταν ο 

πολιτικός κίνδυνος είναι μεγάλος, αν η αγορά λειτουργεί ορθολογικά. Γεγονός που 

φανερώνει την σημαντικότητα των δύο παραπάνω μεταβλητών για τις Φιλιππίνες, 

είναι ότι τα επίσημα στοιχεία για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του τοπικού 

νομίσματος στη μαύρη αγορά τα καταγράφουν τόσο η Κεντρική Τράπεζα των 

Φιλιππινών όσο και η εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Το μαθηματικό υπόδειγμα που προέκυψε από τους παραπάνω παράγοντες 

ελέγχθηκε για επτά κλαδικά χαρτοφυλάκια που σχηματίστηκαν από το δείγμα των 26 

μετοχών. Διαπιστώθηκε ότι ο παράγοντας της αγοράς (RMKT) είναι σημαντικός για 

όλα τα χαρτοφυλάκια, ενώ η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία (RFX) όπως και αυτή 

της μαύρης αγοράς (DFXPREM) είναι οριακά σημαντικές για ορισμένα από αυτά. Η 

επεξηγηματική ικανότητα του υποδείγματος κυμαίνεται από 2,2% έως 43,2%, με τις 

μεγαλύτερες τιμές να αντιστοιχούν στον κλάδο των πετρελαιοειδών, των 

τηλεπικοινωνιών και των συμμετοχών, ενώ η μικρότερη τιμή αντιστοιχούσε στον 

κλάδο των τραπεζών.

Οι Bailey and Chung χρησιμοποίησαν και βραδυπορούσες μεταβλητές 

πληροφόρησης (lagged information variables), οι οποίες εκφράζουν τις προσδοκίες 

των επενδυτών για τα ασφάλιστρα κινδύνου των παραγόντων σύμφωνα με την 

υπάρχουσα πληροφόρηση και επίσης επιτρέπουν την χρησιμοποίηση χρονικά
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μεταβαλλόμενων ασφαλίστρων κινδύνου. Έτσι, προς αντικατάσταση της μεταβλητής 

RMKT χρησιμοποιήθηκε η μερισματική απόδοση του δείκτη του χρηματιστηρίου της 

Μανίλα, DIVYIELD. Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε σε προηγούμενες μελέτες [Fama 

and Freeh, (1989)] οι οποίες έδειξαν ότι μεταβλητές αυτού του είδους έχουν 

σημαντική ικανότητα πρόβλεψης της μεταβολής των τιμών των μετοχών. Για τον 

προσδιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή 

FORWARD, αντί της RFX, η οποία είναι η διαφορά των αποδόσεων προθεσμιακών 

καταθέσεων πέσος 61-90 ημερών και εντόκων γραμματίων του αμερικάνικου 

δημοσίου 91 ημερών. Η FORWARD είναι ουσιαστικά ένας δείκτης για την 

προσδοκώμενη εξέλιξη της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας και της διαφοράς 

του πληθωρισμού μεταξύ των Φιλιππινών και των Η.Π.Α. ή αλλιώς εκφράζει το 

uncovered interest rate parity. Οι άλλες δύο μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν την 

μαύρη αγορά του δολαρίου (DFXPREM) και τον πιστωτικό κίνδυνο (DCREDIT) 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, καθώς από τη φύση τους είναι μεταβλητές 

πληροφόρησης του κινδύνου που εμπεριέχεται στις επενδύσεις. Θεωρητικά οι 

μεταβλητές αυτές μπορούν να προσδιορίσουν τα αναμενόμενα ασφάλιστρα κινδύνου 

από την παλινδρόμηση αυτών στις παρελθοντικές αποδόσεις των κλαδικών δεικτών 

του χρηματιστηρίου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η DFXPREM και η FORWARD είναι 

σημαντικές για τα περισσότερα χαρτοφυλάκια, ενώ η DCREDIT και η DIVYIELD για 

πολύ λίγα χαρτοφυλάκια, δείχνοντας έτσι ότι ο πολιτικός και νομισματικός κίνδυνος 

που εκφράζεται από τις δύο πρώτες μεταβλητές είναι σημαντικότερος από θεμελιώδη 

στοιχεία των αγορών όπως είναι η μερισματική απόδοση και η απόδοση των 

κρατικών ομολόγων. Ακόμα, η εφαρμογή της παλινδρόμησης σε σύστημα εξισώσεων 

που επιτρέπει την εξέταση ύπαρξης χρονικά μεταβαλλόμενων ασφαλίστρων 

κινδύνου, σύμφωνα με την τεχνική των Brown and Otsuki (1993), έδειξε ότι είναι 

αρκετά πιθανό να μην παραμένουν σταθερά τα ασφάλιστρα των παραγόντων κατά το 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.

Οι Bailey and Chung (1996) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

μακροοικονομικοί παράγοντες που επιλέχθηκαν προσέφεραν σημαντική 

πληροφόρηση για τις αποδόσεις των μετοχών, αλλά οι εκθέσεις στον κίνδυνο αυτών 

των παραγόντων (risk premia) είναι χρονικά μεταβαλλόμενες στη διάρκεια της υπό 

εξέτασης περιόδου. Η αστάθεια αυτή οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στις ραγδαίες
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μεταβολές που συντελεστή καν στο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον των 

Φιλιππινών τα τελευταία χρόνια. Οι Bailey and Chung αναφέρουν ότι η διεθνοποίηση 

της αγοράς των Φιλιππινών υποδεικνύει την χρησιμοποίηση και άλλων παραγόντων 

πέραν αυτών που εκφράζουν τον νομισματικό και πολιτικό κίνδυνο της χώρας. 

Προτείνεται λοιπόν να εξεταστεί η σημαντικότητα ενός διεθνή δείκτη τιμών μετοχών, 

τα διεθνή και τα τοπικά επιτόκια, η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων (term 

structure), ο πληθωρισμός και οι τιμές πετρελαίου, καθώς αρκετές εταιρείες 

πετρελαιοειδών διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο των Φιλιππινών.

3.4.6 Μεξικό

Οι Bailey and Chung (1995) διερεύνησαν επίσης την εφαρμογή της APT στο 

Μεξικό, μία από τις πολλές αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής. Ο 

προσδιορισμός των παραγόντων που αποτελούν πηγές κινδύνου για τις αποδόσεις των 

μετοχών της αγοράς του Μεξικό, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ρευστού 

πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος που υπήρχε στην χώρα κατά τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες. Οι έντονες πολιτικοοικονομικές αναταράξεις οδήγησαν στην 

διερεύνηση της σημαντικότητας παραγόντων που αντιπροσώπευαν κυρίως τον 

πολιτικό κίνδυνο και λιγότερο τον κίνδυνο από την εξέλιξη των μακροοικονομικών 

μεγεθών της χώρας. Έτσι, για τον προσδιορισμό του πολιτικού και μακροοικονομικού 

κινδύνου της αγοράς, οι Bailey and Chung χρησιμοποίησαν τους ίδιους παράγοντες 

με αυτούς που εξέτασαν για την αγορά των Φιλιππινών, καθότι το πολιτικό 

περιβάλλον των δύο χωρών παρουσίαζε αρκετές ομοιότητες. Οι παράγοντες αυτοί 

προσαρμόστηκαν στις μακροοικονομικές μεταβλητές του Μεξικό (τοπική 

συναλλαγματική ισοτιμία και επιτόκια) και η έρευνα έγινε για 44 μετοχές με τη 

μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα κατά την περίοδο Ιανουάριου 1986 - Ιουνίου 1994.

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο βραδυπορόντας δείκτης 

προσδιορισμού του συναλλαγματικού κινδύνου {FORWARD) και η επίσημη 

συναλλαγματική ισοτιμία (RFX) σχετίζονται ισχυρά και θετικά, γεγονός που δηλώνει 

ότι η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία “υπακούει” τελικά στο uncovered interest 

rate parity. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η πραγματική απόδοση του δείκτη της αγοράς 

(RMKT) και η συναλλαγματική ισοτιμία του πέσο στη μαύρη αγορά (DFXPREM) 

έχουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση. Η παλινδρόμηση τόσο των οικονομικών 

μεταβλητών όσο και των βραδυπορούντων μεταβλητών πληροφόρησης στις
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αποδόσεις των “κλαδικών” χαρτοφυλακίων που σχηματίσθηκαν, επιβεβαίωσε τα 

παραπάνω αποτελέσματα καθώς διαπιστώθηκε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία στη 

μαύρη αγορά (DFXPREM) είχε την μεγαλύτερη επεξηγηματική ικανότητα από τις 

υπόλοιπες μεταβλητές και η συσχέτιση της ήταν αρνητική με τις αποδόσεις των 

χαρτοφυλακίων. Οι μεταβολές της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως και 

των υπόλοιπων μεταβλητών, δεν αποδείχθηκαν σημαντικές για τον προσδιορισμό των 

αποδόσεων των χαρτοφυλακίων. Ο έλεγχος για την χρονική διακύμανση των 

ασφαλίστρων κινδύνου των παραγόντων και ιδιαίτερα της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

στη μαύρη αγορά, έδειξε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή η πιθανότητα. Τα 

αποτελέσματα λοιπόν δείχνουν ότι οι αποδόσεις της αγοράς του Μεξικό, όπως και οι 

αποδόσεις της αγοράς των Φιλιππινών, εξαρτώνται κυρίως από την ύπαρξη του 

πολιτικού κινδύνου και λιγότερο από θεμελιώδεις οικονομικούς παράγοντες. 

Μάλιστα, η σημαντικότητα αυτού του κινδύνου είναι πιθανό να μεταβάλλεται 

διαχρονικά με την μεταβολή της υπάρχουσας πληροφόρησης που χρησιμοποιείται για 

τον προσδιορισμό του.

3.4.7 Αυστραλία

Οι Groenewold and Fraser (1997) ήταν οι πρώτοι που ερεύνησαν την 

τιμολόγηση μακροοικονομικών παραγόντων υποδείγματος APT στην Αυστραλιανή 

αγορά και κατόπιν προχώρησαν σε σύγκριση της ερμηνευτικής του ικανότητας με ένα 

παραγοντικό υπόδειγμα APT και με το υπόδειγμα CAPM. Αφετηρία της έρευνάς τους 

είναι η εμπειρική μελέτη των CRR (1986) και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

αφορούν την περίοδο Δεκεμβρίου 1989 - Απριλίου 1994. Σχηματίσθηκαν 19 κλαδικά 

χαρτοφυλάκια και οι αποδόσεις τους ήταν απλά η ποσοστιαία μεταβολή τους, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι Lo and 

MacKinlay (1988) έδειξαν ότι ο συνυπολογισμός των μερισμάτων θα προσέδιδε 

ελάχιστα στη διακύμανση των χρονολογικών σειρών των αποδόσεων.

Η επιλογή των μακροοικονομικών μεταβλητών του υποδείγματος βασίστηκε 

στην υπόθεση ότι οι χρηματορροές και κατά συνέπεια οι αποδόσεις των χρεογράφων 

επηρεάζονται από τρεις κατηγορίες παραγόντων: την πραγματική εγχώρια οικονομική 

δραστηριότητα, τις ονομαστικές εγχώριες οικονομικές μεταβλητές και τις διεθνείς 

οικονομικές μεταβλητές. Για την πρώτη κατηγορία επιλέχθηκαν ένας δείκτης 

παραγωγής, η απασχόληση και το ποσοστό ανεργίας. Για τη δεύτερη, ένας δείκτης
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τιμών κατασκευαστικών επιχειρήσεων, ένας δείκτης των αμοιβών, οι ποσότητες 

χρήματος M3 και Μ6 και το τρίμηνο προθεσμιακό επιτόκιο (90-day bank-accepted 

bill rate). Για την τρίτη κατηγορία παραγόντων επιλέχθηκαν το έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών (deficit on the current account of the balance of payments) και τρεις 

διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, με το δολάριο Η.Π.Α., το γεν και με ένα 

καλάθι νομισμάτων.

Για να αποφευχθεί το πρόβλημα λάθους των μεταβλητών (EIV) που 

παρουσιάζεται με την εφαρμογή της μεθόδου δύο σταδίων των Fama-MacBeth 

(1973), οι Groenewold and Fraser χρησιμοποίησαν την τεχνική του Gibbons (1982) 

όπως αυτή εφαρμόστηκε από τους McElroy and Burmeister (1988): 

από τις εξισώσεις:

rk = bk0 +fk + ekp j =1,2, ...k 

Sk = E(rkp)

εννοείται ότι:

<5* = V + E(f,)

επομένως η εξίσωση:

E(rJ =rf+ (δ, - rf) bu + ... + (Sk - rf)bik 

γίνεται ως εξής:

E(r.) =rf+ [b,p + E(fJ - rf]bn + ... + [bj + E(fJ - rf]bik (4) 

αν ληφθεί υπόψη η εξίσωση:

η = bio + buf + ... + bikfk + e, / = 1,2, ...N 

τότε η προσδοκώμενη τιμή της είναι:

E(rt) = bi0 + bu E(fJ + ... + bik E(fJ (5)

με συνδυασμό των (4) και (5) έχουμε:

'/- b,0 = (b,0p - rf)b„ + ... + (bkop - rf)bik 1=1,2, ...N 

Δημιουργείται έτσι ένα σύστημα Ν εξισώσεων με Ν - J - 1 ενεργούς περιορισμούς 

καθώς εισάγονται J + 1 παράμετροι (ι^και bjop j = 1,2, Για να εφαρμοστούν οι 

περιορισμοί, πρέπει ταυτόχρονα να επιλύεται και η παρακάτω εξίσωση με τη 

χρησιμοποίηση μη γραμμικών ελάχιστων τετραγώνων (non - linear least squares) των 

χρονολογικών σειρών των αποδόσεων των χρεογράφων σε κάθε χρονική περίοδο r„ (I 

= 1,2, ..., Ν) και των παραγόντων fkt (j = 1,2, ..., k):

η = rf- (b,p - rf)bu + ... + (bkop - rf)bik + buf, + ... + bikfk + e,
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Η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε περιπτώσεις που οι 

παράγοντες είναι γνωστοί εκ των προτέρων και επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

για την εξέταση παραγοντικών υποδειγμάτων. Για να μπορέσουν οι Groenewold and 

Fraser (1997) να συγκρίνουν τα τρία διαφορετικά είδη υποδειγμάτων εφάρμοσαν 

αρχικά τη μέθοδο των Fama-MacBeth (1973). Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας 

εκτιμήθηκαν οι συντελεστές ευαισθησίας των 19 “κλαδικών” χαρτοφυλακίων και στο 

δεύτερο εξαλείφθηκαν οι παράγοντες που δεν ήταν σημαντικοί με βάση το στατιστικό 

τεστ t. Το μαθηματικό μακροοικονομικό υπόδειγμα στο οποίο κατέληξαν είναι: 

γ,. = 0,0075 - 0,0031 bm - 0,015 birb - 0,0052 bim

Από την παραπάνω εξίσωση φαίνεται ότι οι παράγοντες που τιμολογούνται τη 

συγκεκριμένη περίοδο στην Αυστραλιανή αγορά είναι ο πληθωρισμός, το 

βραχυχρόνιο επιτόκιο (short-term interest rate) και ο ρυθμός αύξησης του χρήματος 

M3. Οι Groenewold and Fraser σχολιάζουν ότι ξαφνιάστηκαν από το γεγονός ότι σε 

μια ανοικτή οικονομία όπως αυτή της Αυστραλίας, δεν τιμολογείται κάποια 

μεταβλητή που αντιπροσωπεύει τις διεθνείς επιρροές.

Η σύγκριση των δύο υποδειγμάτων APT, με κριτήριο το ποσοστό εξήγησης 

των αποδόσεων που οφείλεται στους αντίστοιχους παράγοντες, έδειξε ότι το 

παραγοντικό υπόδειγμα τριών παραγόντων υπερέχει ελαφρά (R2 = 0,7454) έναντι του 

παραπάνω μακροοικονομικού υποδείγματος (R2 = 0,6669). Η μικρή απώλεια της 

επεξηγηματικής ικανότητας του μακροοικονομικού υποδείγματος δείχνει ότι η ισχύς 

του οφείλεται στην πολυπαραγοντική του μορφή και όχι στους τεχνητούς παράγοντες 

που εξάγονται από στατιστική διαδικασία. Ενώ όμως η ερμηνευτική ικανότητα των 

δύο υποδειγμάτων ήταν πολύ καλή για τα δεδομένα του δείγματος, σε έλεγχο με 

δεδομένα μετέπειτα χρονικής περιόδου, τα δύο υποδείγματα αποδείχθηκαν εντελώς 

ακατάλληλα για την εξήγηση των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων. Η ερμηνευτική 

ικανότητα του υποδείγματος CAPM για την συγκεκριμένη περίοδο είναι πολύ μικρή 

(R2 = 0,0010) και παραμένει πολύ φτωχή για δεδομένα εκτός δείγματος.

Στη συνέχεια εξετάστηκε η ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος που 

προκύπτει αν στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη προστεθεί και ο δείκτης 

χαρτοφυλακίου αγοράς (r,„). Με την επανάληψη της διαδικασίας προέκυψε ένα 

υπόδειγμα με έξι παράγοντες:

rt = 0,0031 + 0,0069 birm - 0,0027 bm + 0,0013 birb
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- 0,0046 bim - 0,0031 bibp - 0,0013 biem

όπου εκτός από τον κίνδυνο της αγοράς, τιμολογούνται επιπροσθέτως το έλλειμμα 

τρεχουσών συναλλαγών (balance of payments) bibp και η αύξηση της απασχόλησης 

biem. Η ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος είναι η μεγαλύτερη έναντι όλων των 

άλλων καθώς R2 = 0,7611.

Με την χρησιμοποίηση της τεχνικής του Gibbons (1982) για την αποφυγή του 

προβλήματος λάθους των μεταβλητών (EIV), που παρουσιάζεται με την εφαρμογή 

της μεθόδου των Fama-MacBeth (1973), το βραχυχρόνιο επιτόκιο δεν τιμολογείται 

πλέον και η εξίσωση παίρνει τη μορφή:

η = 0,0078 - 0,0025 bm - 0,0057 biM3

Η ικανότητα ερμηνείας των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων από το υπόδειγμα είναι 

μικρότερη (R2 = 0,5109), αλλά πολύ υψηλή ακόμα σε σύγκριση με το CAPM. Οι 

Groenewold and Fraser καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

μακροοικονομικές μεταβλητές που μπορούν να περιληφθούν σε ένα υπόδειγμα APT, 

με σημαντικότερο από αυτούς τον πληθωρισμό. Οι συγγραφείς δεν προτείνουν τελικά 

κάποιο συγκεκριμένο υπόδειγμα, καθώς ο σκοπός τους ήταν η ανάδειξη της υπεροχής 

των μακροοικονομικών υποδειγμάτων APT, έναντι του υποδείγματος CAPM.

3.4.8 Επίδραση μακροοικονομικών μεταβλητών στις αποδόσεις της 

χρηματιστηριακής αγοράς της Αυστραλίας

Τα συμπεράσματα των Groenewold and Fraser (1997) επιβεβαιώνονται και 

από την εργασία των Kearney and Daly (1998), στην οποία εξετάστηκε η επίδραση 

των διακυμάνσεων κάποιων μακροοικονομικών παραγόντων στην διακύμανση των 

αποδόσεων της αγοράς της Αυστραλίας. Η εμπειρική έρευνα, η οποία διεξήχθει με 

την διαδικασία της εκτίμησης των γενικευμένων ελάχιστων τετραγώνων (generalized 

least squares, GLS), έδειξε ότι η διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς συνδέεται 

άμεσα με την διακύμανση του πληθωρισμού και των επιτοκίων και έμμεσα με την 

διακύμανση της προσφοράς χρήματος, της βιομηχανικής παραγωγής και του 

ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού. Εξετάστηκε επίσης η διακύμανση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση 

με την διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς.
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Οι Groenewold, Ο’ Rourke and Thomas (1997) εξέτασαν την επίδραση που 

είχε ο πληθωρισμός στην Αυστραλιανή αγορά κατά την περίοδο 1960-1991. Η έρευνα 

διεξήχθει με τη χρησιμοποίηση μιας μεθόδου που βασίζεται στην εξισορρόπηση ενός 

χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τη της ζήτηση που 

διαμορφώνεται για αυτά. Τα περιουσιακά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη ήταν το 

χρήμα, τα εγχώρια ομόλογα, τα ξένα ομόλογα και οι μετοχές. Η ζήτηση τους 

υπολογίστηκε σύμφωνα με μακροοικονομικές εξισώσεις που λαμβάνουν υπόψη τις 

μεταβολές του προσδοκώμενου πληθωρισμού, των αποδόσεων των εγχώριων και 

ξένων ομολόγων, της ονομαστικής και της προσδοκώμενης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, των αποδόσεων των μετοχών και του πραγματικού εισοδήματος. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αποδόσεις των μετοχών και ο πληθωρισμός έχουν 

αρνητική αλλά όχι ισχυρή συσχέτιση. Η μεταβολή του πληθωρισμού προκαλεί 

αλληλεπιδράσεις στη ζήτηση των χρεογράφων και των περιουσιακών στοιχείων, με 

συνέπεια την έμμεση μεταβολή της ζήτησης και της απόδοσης των μετοχών σε 

προσαύξηση της όποιας άμεσης επίδρασης του πληθωρισμού.
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4. Ελληνικό χρηματιστήριο

4.1 Εισαγωγή

Η αρχική μορφή της χρηματιστηριακής αγοράς των Αθηνών καθορίστηκε από 

τον Γαλλικό εμπορικό κώδικα κατά την ίδρυσή της το έτος 1876. Σημαντικές 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα μετά το 1989, όπως η προσαρμογή της 

χρηματιστηριακής νομοθεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

αναβάθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως ανεξάρτητου εποπτικού οργάνου και η 

μηχανογράφηση του αποθετηρίου αξιών. Ακόμα, εκτός από την κύρια αγορά 

θεσπίστηκαν η παράλληλη και η νέα χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με τα 

πρότυπα των ανεπτυγμένων αγορών. Σταθμό στην ιστορία του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών αποτέλεσε η εισαγωγή του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών κατά το 

έτος 1992.

Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν στο χρηματιστήριο και η 

αποκατάσταση συνθηκών ελεύθερης οικονομίας, αποδείχθηκαν καθοριστικοί 

παράγοντες για την περαιτέρω πορεία του Χρηματιστηρίου καθώς

δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά αρκετοί νέοι θεσμικοί επενδυτές. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνεται από την αύξηση της ημερήσιας αξίας συναλλαγών από 200 εκ. δραχμές 

το 1987 σε ένα δις το 1992, έξι δις το 1996 και 200 δις στο τέλος του 1999. Μία 

ακόμα συνέπεια ήταν η αύξηση του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για άντληση 

κεφαλαίων από τη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς από τις αρχές έως τα μέσα τις 

δεκαετίας του 1990 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι μετοχές 130 επιχειρήσεων.

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναγνωρίζει την χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας 

ως αναπτυσσόμενη σε όλη τη δεκαετία του 1990, καθώς έχει τα ανάλογα 

χαρακτηριστικά. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια των 

κυβερνήσεων για την επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί πολλά χρόνια πριν για την 

είσοδο της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, με την προώθηση 

διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία της χώρας. Τα αποτέλεσμα των προσπαθειών 

αυτών που συνεχίζονται έως και σήμερα, έγιναν εμφανή από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1990 καθώς το ΑΕΠ αυξάνονταν με ρυθμούς υψηλότερους από αυτούς των 

άλλων κρατών μελών (περίπου 3% ετησίως), ο πληθωρισμός μειώθηκε δραματικά 

(από 16% το 1992 στο 3-4%), με ανάλογη μείωση και των πραγματικών επιτοκίων, 

περιορίστηκε το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης (μικρότερο από 3% του ΑΕΠ,
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όπως ορίζει η συνθήκη του Μάστριχτ) και περιορίστηκε η διακύμανση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος. Η παρουσία του δημόσιου 

τομέα στις επιχειρήσεις που ήταν υπό κρατικό έλεγχο μειώθηκε αρκετά και 

αναπτύχθηκε κλίμα ελεύθερης αγοράς καθώς καταργήθηκαν οι περισσότεροι 

περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Συνέπεια αυτών των αλλαγών ήταν εκτός από 

την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση κατά το έτος 2001 

και η εκρηκτική άνοδος του γενικού δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών πάνω 

από τις 6000 μονάδες στα τέλη του 1999, έναντι 1000 μονάδων στις αρχές του 1995. 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από διαστήματα μεγάλης αστάθειας και 

αδικαιολόγητων διακυμάνσεων των τιμών, γεγονός που αποδίδεται στην ύπαρξη 

κερδοσκοπικών φαινομένων.

Οι εντυπωσιακές αποδόσεις και διακυμάνσεις που κατέγραφε η 

χρηματιστηριακή αγορά στο τέλος της δεκαετίας του 1990, είχε σαν αποτέλεσμα την 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος αρκετών ξένων θεσμικών επενδυτών. Η αυξημένη 

δραστηριοποίηση ξένων επενδυτών στην εγχώρια αγορά οδήγησε στην σταδιακή 

δημιουργία νέων δεικτών (FTSE ASE 20, FTSE MID 40, FTSE SMALL CAP 80), 

για την καλύτερη απεικόνιση της πορείας της αγοράς, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες 

και πρότυπα. Ακόμα, μέσα στο πλαίσιο ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην 

κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, ιδρύθηκε η αγορά παραγώγων με τη συνεχή 

δημιουργία προϊόντων επί των δεικτών της οικογένειας FTSE και μετοχών κυρίως 

υψηλής κεφαλαιοποίησης. Έτσι, η αγορά παραγώγων προϊόντων παρέχει αρκετές 

δυνατότητες για την λήψη βραχυπρόθεσμων θέσεων στην πώληση δεικτών και 

μετοχών (short selling). Κατόπιν των παραπάνω αλλαγών, το ελληνικό χρηματιστήριο 

αναβαθμίστηκε από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στις 31 Μαί'ου 

2001 και κατατάσσεται πλέον στις ανεπτυγμένες αγορές του κόσμου.

4.2 Αποτελεσματικότητα ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει για την ελληνική χρηματιστηριακή 

αγορά αφορούν τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της (market efficiency), ενώ 

ελάχιστες αφορούν τον έλεγχο υποδειγμάτων αποτίμησης των αποδόσεων της. Οι 

μελέτες αυτές καταλήγουν συχνά σε αντικρουόμενες διαπιστώσεις. Έτσι, μελέτες οι 

οποίες αναφέρονται σε προγενέστερες χρονικές περιόδους, όπως αυτές των Panas 

(1990) και Stegos and Panas (1992), κατέληξαν σε συμπεράσματα υπέρ της ασθενούς
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και της ημι-ισχυρής μορφής της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς (Weak and 

Semi-Strong Form Efficient Market Hypothesis). Αντίθετα, o Siourounis (2002) με 

την χρησιμοποίηση διαφόρων μοντέλων GARCH καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 

ασθενής μορφή της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς δεν ισχύει για το ελληνικό 

χρηματιστήριο, διαπίστωση με την οποία συμφωνούν οι Dockey and Kavussanos 

(1996) και οι Niarchos and Alexakis (1998).

Έρευνες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των αποδόσεων του ελληνικού 

χρηματιστηρίου [Coutts, Kaplanidis and Roberts (2000), Mills, Siriopoulos, 

Markellos and Harizanis (2000)], έδειξαν ότι η αγορά μετά το 1992 παρουσιάζει 

αρκετές από τις ιδιομορφίες στις αποδόσεις που έχουν παρατηρηθεί στις 

αναπτυγμένες αγορές του υπόλοιπου κόσμου, όπως είναι η επίδραση του 

Σαββατοκύριακου (Weekend effect) και η επίδραση του Ιανουάριου (January effect). 

Το έτος 1992 χαρακτηρίζεται κομβικό χρονικό σημείο λόγω της εισαγωγής του 

αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών, που συνετέλεσε στην κατακόρυφη 

αύξηση της ημερήσιας αξίας τους. Οι μελέτες αυτές καταλήγουν ότι η ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι αποτελεσματική και επομένως οι τιμές των 

μετοχών δεν καθορίζονται από την υπάρχουσα πληροφόρηση, αλλά από άλλους 

παράγοντες.

4.3 Εμπειρική εφαρμογή της APT στο Ελληνικό Χρηματιστήριο

Μία κυριολεκτικά σπάνια μελέτη για την εφαρμογή του υποδείγματος της 

APT στο ελληνικό χρηματιστήριο, διενεργήθηκε από τον Δημήτριο Κεβόρκ (1996). Η 

περίοδος που επιλέχθηκε αρχικά για την διενέργεια της εμπειρικής μελέτης ήταν το 

διάστημα 1981 - 1990, το οποίο χαρακτηρίζεται από το έντονο πρόβλημα της 

ρηχότητας των συναλλαγών (thin trading) για τις περισσότερες μετοχές. Ο Κεβόρκ 

επέλεξε να ελέγξει το παραγοντικό υπόδειγμα της APT με την χρησιμοποίηση 

ημερήσιων αποδόσεων. Η μελέτη περιορίστηκε κατ’ ανάγκην στο διάστημα 

Ιανουάριου 1987 - Δεκεμβρίου 1990, το οποίο αποδείχθηκε από τα διαθέσιμα 

δεδομένα ότι ήταν το διάστημα κατά το οποίο παρουσιάστηκε η σχετικώς μικρότερη 

ρηχότητα στη χρηματιστηριακή αγορά.

Τελικά, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από 50 κοινές μετοχές 

μη επενδυτικών εταιριών, οι οποίες αντιπροσώπευαν ικανοποιητικά τους δεκατρείς 

από τους δεκαέξι κλάδους δραστηριότητας και είχαν μία εύλογη ημερήσια
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συναλλακτική δραστηριότητα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι νεπέριοι 

λογάριθμοι των ημερήσιων αποδόσεων των μετοχών, οι οποίες ήταν προσαρμοσμένες 

σε όλες τις κεφαλαιακές μεταβολές που επήλθαν σε αυτό το χρονικό διάστημα, 

δωρεάν διανομές μετοχών, αυξήσεις κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, διασπάσεις 

μετοχών (splits) και καταβολές μερισμάτων. Όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούμενες παραγράφους, η “κανονικοποίηση” των αποδόσεων των μετοχών μέσω 

του μετασχηματισμού των φυσικών λογαρίθμων οδηγεί σε περιορισμό της απόκλισης 

από την κανονικότητα της κατανομής αυτών των αποδόσεων.

Από το αρχικό δείγμα τον 50 μετοχών σχηματίσθηκαν 10 υποομάδες των 5, 

10, ... 50 μετοχών, προκειμένου να ελεγχθεί αν ο αριθμός των ερμηνευτικών 

παραγόντων του υποδείγματος εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος. Η 

οικονομετρική ανάλυση αυτών των δειγμάτων διενεργήθηκε με την παραγοντική 

ανάλυση των κυριότερων συνιστωσών (Principal Components Factor Analysis), ενώ 

το εξεταζόμενο διάστημα χωρίστηκε σε δύο ίσες υποπεριόδους ώστε να εξεταστεί η 

διαχρονική σταθερότητα του υποδείγματος. Οι ερμηνευτικοί στατιστικοί παράγοντες 

που προέκυψαν από την ανάλυση κυμαίνονταν από δύο έως δώδεκα, ανάλογα με το 

μέγεθος του εξεταζόμενου δείγματος. Οι κοινοί παράγοντες εξηγούσαν πάνω από το 

50% της διακύμανσης των αποδόσεων των μετοχών, ανεξάρτητα από το μέγεθος του 

δείγματος (52,5% - 61,9%). Ο πρώτος από αυτούς τους παράγοντες αποδείχθηκε ο 

σημαντικότερος εφόσον εξηγούσε το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής 

μεταβλητότητας των αποδόσεων και επίσης αποδείχθηκε ικανός προς αποτίμηση των 

αποδόσεων των μετοχών από τα τεστ ελέγχου για όλα τα δείγματα μετοχών. Για τα 

δείγματα που περιείχαν περισσότερες από 30 μετοχές βρέθηκε ότι τιμολογείται ακόμα 

ένας παράγοντας, εκτός από τον πρώτο, για επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο του 

5%. Για μικρότερα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας βρέθηκε ότι τιμολογούνται 

ακόμα δύο παράγοντες. Όσον αφορά τις τιμές του σταθερού παράγοντα, ο οποίος 

εκφράζει την απόδοση χωρίς κίνδυνο, βρέθηκαν να είναι μεγαλύτερες από το μηδέν, 

γεγονός που συμφωνεί με την θεωρία APT. Η εφαρμογή της οικονομετρικής 

ανάλυσης στις δύο υποπεριόδους κατέδειξε τον ίδιο αριθμό ερμηνευτικών 

παραγόντων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της διαχρονικής σταθερότητας του 

υποδείγματος μολονότι δεν διενεργήθηκε κάποιος στατιστικός έλεγχος αυτής της 

υποθέσεως.
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Κατόπιν, ο Κεβόρκ επανέλαβε την διαστρωματική παλινδρόμηση για το 

δείγμα των 50 μετοχών, αφού πρώτα “επιμήκυνε” τη συχνότητα παρατηρήσεως των 

αποδόσεων με μετατροπή των υπαρχόντων δεδομένων από ημερήσιας διάρκειας, σε 

διάρκειας μίας, δύο, τριών και τεσσάρων εβδομάδων. Οι κοινοί παράγοντες που 

προήλθαν από την παραγοντική ανάλυση των κυριότερων συνιστωσών παρέμειναν 12 

για όλες τις συχνότητες παρατηρήσεων. Οι παράγοντες που βρέθηκαν να 

τιμολογούνται σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ήταν τρεις με τέσσερις για όλες της 

συχνότητες παρατηρήσεων, εκτός φυσικά της ημερήσιας διάρκειας. Με την αύξηση 

της συχνότητας παρατηρήθηκε βαθμιαία αύξηση της ερμηνευτικής ικανότητας των 

κοινών παραγόντων, γεγονός που δηλώνει ότι η επίδραση τους επέρχεται (και 

μετριέται) σε μακρότερα χρονικά διαστήματα από ότι το πολύ βραχυχρόνιο διάστημα 

της μίας ημέρας.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι 

αποδόσεις των μετοχών του χρηματιστηρίου Αθηνών εξηγούνται από ένα 

οικονομετρικό υπόδειγμα πολυπαραγοντικής μορφής, όπως της Θεωρίας 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας. Σύμφωνα με τον Κεβόρκ, ο πρώτος από τους δύο με 

τέσσερις ερμηνευτικούς παράγοντες που βρέθηκαν να τιμολογούνται, είναι ο 

σημαντικότερος, αφού βρέθηκε να επεξηγεί το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής 

μεταβλητότητας των αποδόσεων. Μολονότι δεν έγινε ανάλυση μακροοικονομικών 

παραγόντων, ο Κεβόρκ αναφέρει ότι παράγοντας αυτός φαίνεται να σχετίζεται έντονα 

με τον κίνδυνο της αγοράς, εφόσον επιδρά στις αποδόσεις όλων των μετοχών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που διενήργησε ο Αλεξάκης [Alexakis 

(1991)] για την επίδραση που είχαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τόσο το οικονομικό 

περιβάλλον όσο και οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες κατά την περίοδο 1975-1987. Το 

διάστημα αυτό χαρακτηρίζεται από το πολύ περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, 

γεγονός που αποδεικνύεται από τον μικρό αριθμό των εισηγμένων επιχειρήσεων και 

την πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητα της αγοράς (10-15 εκατομμύρια δρχ. ημερησίως). 

Ο Αλεξάκης πιστεύει ότι στο γεγονός αυτό συνετέλεσε ο πολιτικός κίνδυνος ο οποίος 

οδηγούσε με τη σειρά του στην ανεύρεση ασφαλέστερων μορφών επένδυσης. Εκτός 

όμως από τον πολιτικό κίνδυνο, στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν η οικονομική 

δραστηριότητα και οι εναλλακτικές μορφές επένδυσης, ως παράγοντες κινδύνου των 

αποδόσεων των μετοχών.
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Ο πολιτικοκοινωνικός κίνδυνος είναι μια μεταβλητή που ορίζεται πολύ 

δύσκολα και συνεπώς η μέτρησή της δεν είναι εύκολη. Σύμφωνα με την εργασία του 

Αλεξάκη, ορίζεται από την πολιτική σταθερότητα της χώρας, τις συνθήκες στην 

αγορά εργασίας και την διαπραγματευτική ικανότητα των συνδικάτων. Για τον 

προσδιορισμό του κινδύνου χρησιμοποιήθηκαν δύο μεταβλητές: α) οι ώρες εργασίας 

που χάθηκαν λόγω απεργιών και β) το ποσοστό των βουλευτών των αριστερών 

κομάτων στην ελληνική Βουλή. Η δεύτερη μεταβλητή είναι μια πρωτότυπη και 

“παράξενη” μέθοδος μέτρησης του πολιτικού κλίματος, χωρίς να εξηγείται από τον 

Αλεξάκη ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή.

Μία πιο εμπεριστατωμένη μέθοδος για τον προσδιορισμό του 

πολιτικοκοινωνικού κινδύνου στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, δόθηκε από 

τους Συριόπουλο και Αστεριού (1997). Η μελέτη τους αφορούσε την επίδραση της 

κοινωνικοπολιτικής αστάθειας στην ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και για 

τον προσδιορισμό της χρησιμοποιήθηκε ανάλογη εμπειρία από την διεθνή 

βιβλιογραφία. Για την μέτρηση της κατασκευάστηκε ο δείκτης κοινωνικοπολιτικής 

αστάθειας (ΔΚΠΑ), ο οποίος προσδιορίζεται από τον αριθμό των πολιτικών 

δολοφονιών (ΔΟΛ), τον αριθμό των τρομοκρατικών ενεργειών (ΤΡΟΜ), τον αριθμό 

των απεργιών που προκλήθηκαν από πολιτικά αίτια (ΑΠΕΡΓ), τον αριθμό των 

εκλογικών αναμετρήσεων (ΕΚΛ) και μία ψευδομεταβλητή που εκφράζει την 

“ποιότητα” του δημοκρατικού πολιτεύματος (ΔΗΜ). Για την εξαγωγή των 

συντελεστών στάθμισης των μεταβλητών του δείκτη χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των 

κυριότερων συνιστωσών (principal components method), από την οποία προέκυψε η 

εξίσωση:

ΔΚΠΑ = 0,00075 *ΔΟΛ + 0,2478* ΑΠΕΡΓ + 0,1565*775ΟΜ+ 0,062*ΕΚΛ - 0,293 *ΑΗΜ 

Η εξίσωση αυτή επιβεβαιώνει τον Αλεξάκη ως προς τον καθοριστικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι απεργίες στον καθορισμό του πολιτικοκοινωνικού κινδύνου. Οι 

Συριόπουλος και Αστεριού βρίσκουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ του 

δείκτη κοινωνικοπολιτικής αστάθειας και της ανάπτυξης της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς.

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία του Αλεξάκη για τον 

προσδιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας ήταν: ο λόγος τιμής προς κέρδη ανά 

μετοχή (p/e), η αξία των λιανικών πωλήσεων, ένας δείκτης των αμοιβών των 

εργαζομένων στην βιομηχανία και η αξία των εξαγωγών. Εξετάστηκαν τέσσερις 

μορφές εναλλακτικών επενδύσεων: α) το επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων έξι
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μηνών, β) οι μέσες τιμές των ενοικίων και της αξίας των κατοικιών ανά τετραγωνικό 

μέτρο στην Αθήνα, ως δείκτη της οικοδομικής δραστηριότητας, γ) οι εισαγωγές και δ) 

οι αποδόσεις των αμερικάνικων κρατικών ομολόγων συνυπολογιζόμενης και της 

μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας δραχμές / δολάριο Η.Π.Α.. Η εισαγωγή 

και διακράτηση αγαθών αποτελούσε μέσο κερδοσκοπίας κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του ’80, λόγω της συνεχούς υποτίμησης της συναλλαγματικής αξίας της 

δραχμής έναντι όλων των νομισμάτων των βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών και γι’ 

αυτό θεωρήθηκε εναλλακτική μορφή επένδυσης.

Η αυτούσια χρησιμοποίηση των παραπάνω μεταβλητών είναι πιθανό ότι θα 

αποδυνάμωνε την επεξηγηματική τους ικανότητα σε μια πολύ ρηχή αγορά και με 

έντονες διακυμάνσεις και για αυτό πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση 

κυριότερων συνιστωσών επί αυτών των μεταβλητών. Με την ανάλυση αυτή γίνεται 

κατά κάποιον τρόπο ομαδοποίηση των αρχικών μεταβλητών που οδηγεί στην 

δημιουργία νέων μεταβλητών με ιδιαίτερη σημασία και ερμηνεία. Η παλινδρόμηση 

των νέων μεταβλητών έγινε επί των τριμηνιαίων αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου που 

αποτελούνταν από τις μετοχές που συνιστούσαν τον γενικό δείκτη, η αξία του οποίου 

ήταν περίπου το 40% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Ως βάση για τον 

προσδιορισμό της αρχικής σύστασης του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιήθηκε το έτος 

1964 και οι μετοχές που το αποτελούσαν είχαν ίση στάθμιση.

Για την εξήγηση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιήθηκαν επτά 

κύριες συνιστώσες (παράγοντες), αριθμός που χαρακτηρίζεται αρκετά μεγάλος και 

μπορεί να δημιουργεί προβλήματα συγγραμικότητας. Μολονότι είχε θεωρηθεί αρχικά 

ως σημαντικότερος επεξηγηματικός παράγοντας ο πολιτικός κίνδυνος, εντούτοις 

βρέθηκε ότι η πρώτη κύρια συνιστώσα που εξέφραζε κυρίως την οικονομική 

δραστηριότητα, εξηγούσε περίπου το 30% των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Την 

συνιστώσα αυτή αποτελούσαν οι λιανικές πωλήσεις, οι μισθοί, οι εξαγωγές, οι 

εισαγωγές και το επιτόκιο καταθέσεων έξι μηνών. Στην δεύτερη σημαντικότερη 

συνιστώσα αναλογούσε το 15% των αποδόσεων και εξέφραζε την ελκυστικότητα των 

επενδύσεων στο εξωτερικό, εφόσον αποτελούνταν μόνο από τις αποδόσεις των 

κρατικών ομολόγων των Η.ΓΊ.Α. Η τρίτη σημαντικότερη συνιστώσα ήταν αυτή που 

αποτελούνταν από τις δύο μεταβλητές του πολιτικο-κοινωνικού κινδύνου (όπως 

ορίστηκε από τον Αλεξάκη) και εξηγούσε το 9% των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. 

Η τέταρτη συνιστώσα εξέφραζε ένα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας καθώς
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αποτελούνταν από τις αμοιβές των εργαζομένων και το προθεσμιακό επιτόκιο και της 

αναλογούσε περίπου το 6% της διακύμανσης του χαρτοφυλακίου.

Τα αποτελέσματα δικαιώνουν εν μέρη την αρχική υπόθεση, καθώς ο πολιτικο

κοινωνικός κίνδυνος και οι ευκαιρίες εναλλακτικών επενδύσεων έχουν σημαντική 

συνεισφορά στην εξέλιξη των χρηματιστηριακών τιμών. Εντούτοις, δύο κύριες 

συνιστώσες μεταξύ αυτών και η πρώτη, η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

επεξηγηματικότητας, περιέχουν μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη των 

οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, γεγονός που δηλώνει ότι αποδόσεις των 

τιμών των μετοχών δεν είναι αποκομμένες από την εξέλιξη των θεμελιωδών μεγεθών 

των επιχειρήσεων.

Στη μελέτη που διενήργησαν οι Demos and Parissi (1998), για το ελληνικό 

χρηματιστήριο, εξέτασαν την ισχύ των δύο εναλλακτικών υποδειγμάτων αποτίμησης 

περιουσιακών στοιχείων CAPM και APT. Η μελέτη έγινε για την περίοδο 1985-1997, 

μεταγενέστερη από αυτή που αναφέρεται ο Αλεξάκης, κατά την οποία η αγορά είχε 

αποκτήσει σημαντική ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα. Έγιναν τέσσερις 

έλεγχοι και για τα δύο υποδείγματα: α) αν η αγορά είναι ολοκληρωμένη, δηλ. αν ο 

συστηματικός τιμολογείται κατά τον ίδιο τρόπο για όλα τα τμήματα της αγοράς, β) αν 

τα ασφάλιστρα κινδύνου είναι διαφορετικά από το μηδέν, γ) αν τιμολογείται ο μη 

συστηματικός κίνδυνος και δ) αν τα χρεόγραφα αποτιμούνται αποτελεσματικά.

Οι διακυμάνσεις των κοινών παραγόντων παραμετροποιήθηκαν με τη χρήση 

υποδειγμάτων ARCH και ο υπολογισμός των προσδοκώμενων μεταβολών των 

κοινών παραγόντων έγινε με την εφαρμογή του φίλτρου του Κάλμαν (Kalman filter). 

Η διερεύνηση έγινε για την επιπλέον απόδοση πέραν του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο (ως 

τέτοιο θεωρήθηκε η απόδοση των κρατικών ομολόγων λήξεως τριών μηνών) εννέα 

κλαδικών δεικτών και του σταθμισμένου γενικού δείκτη τιμών, σύμφωνα με την 

κεφαλαιοποίηση των συνισταμένων μετοχών. Η εξέταση της ισχύς του CAPM με τη 

χρησιμοποίηση του γενικού δείκτη ως το αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο αγοράς, 

έδειξε ότι ο συστηματικός κίνδυνος έχει την ίδια τιμή για όλα τα τμήματα της αγοράς, 

ο μη συστηματικός κίνδυνος τιμολογείται και εν τέλει το υπόδειγμα δεν τιμολογεί 

σωστά τα χρεόγραφα. Η αναποτελεσματική λειτουργία του υποδείγματος CAPM 

οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι ο γενικός δείκτης δεν αντιπροσωπεύει επαρκώς 

το χαρτοφυλάκιο της αγοράς.
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Αντίθετα, ο έλεγχος για το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα APT έδειξε ότι 

ικανοποιούνται και οι τέσσερις περιορισμοί που τέθηκαν. Το υπόδειγμα APT 

υποτέθηκε ότι αποτελείται από ένα μόνο λανθάνων παράγοντα προκειμένου να 

μπορεί να συγκριθεί άμεσα με το υπόδειγμα CAPM, όπου ο μοναδικός παράγοντας 

είναι το χαρτοφυλάκιο αγοράς. Διαπιστώθηκε ακόμα ότι η αυτοσυσχέτιση των 

αποδόσεων πέραν του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο (υπερβάλλουσα απόδοση) ήταν 

μεγαλύτερη από αυτή των ανεπτυγμένων αγορών, όπως είναι της Γερμανίας ή των 

Η.ΓΊ.Α. Επίσης παρουσιάστηκε αντίθετη ασυμμετρία από τις ανεπτυγμένες αγορές, 

καθώς θετικές απροσδόκητες μεταβολές είχαν μεγαλύτερη επίδραση στη 

μεταβλητότητα των τιμών από ότι οι αρνητικές μεταβολές. Αυτές οι διαπιστώσεις 

επιβεβαιώνουν αντίστοιχη έρευνα των Bekaert and Harvey (1997) για μια ομάδα 20 

αναδυόμενων αγορών, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Οι Bekaert and Harvey 

αναφέρουν επίσης ότι οι αγορές αυτές παρουσιάζουν μεγαλύτερες αποδόσεις και 

μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε σχέση με τις ανεπτυγμένες, ενώ οι αποδόσεις τους 

εμπεριέχουν σημαντική αυτοσυσχέτιση και έχουν μικρή συσχέτιση με τις αποδόσεις 

των ανεπτυγμένων αγορών.

95



5. Συμπεράσματα - Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Η Θεωρία Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας αναπτύχθηκε από τον Ross (1976) 

ως μία βελτιωμένη μέθοδος ανάλυσης και αποτίμησης των χρηματιστηριακών 

αποδόσεων, έναντι της κλασικής θεωρίας του μονοπαραγοντικού υποδείγματος 

CAPM. Ο Ross ανέφερε ότι σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό 

των χρηματιστηριακών αγορών, δεν ήταν δυνατό να υπάρχει μόνο ένας παράγοντας ο 

οποίος να καθορίζει τις αποδόσεις των μετοχών. Ο Ross λοιπόν, ανέπτυξε ένα 

πολυπαραγοντικό υπόδειγμα του οποίου όμως ο αριθμός και η φύση των παραγόντων 

δεν ήταν εκ των προτέρων γνωστά. Οι εμπειρικοί έλεγχοι που ακολούθησαν μετά την 

ανάπτυξη της θεωρίας, έγκεινται ακριβώς σε αυτό το γεγονός, στον προσδιορισμό 

δηλαδή των κοινών παραγόντων του υποδείγματος.

Η παρούσα εργασία έχει κυρίως θεωρητικό προσανατολισμό, καθώς αποτελεί 

μια ανασκόπηση της αρθρογραφίας σχετικά με την εφαρμογή μακροοικονομικών 

υποδειγμάτων APT. Ουσιαστικά λοιπόν δεν γίνεται λόγος για συμπεράσματα, αλλά 

για διαπιστώσεις και υποδείξεις που προέκυψαν από τις εργασίες που εξετάστηκαν. 

Είναι φανερό ότι τα υποδείγματα που παρουσιάστηκαν δεν αποτελούν μεθόδους 

πρόβλεψης των μετοχικών αποδόσεων, με την ακριβή έννοια του όρου. Αν συνέβαινε 

αυτό άλλωστε, τότε οι επενδυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιούν κέρδη στις 

χρηματιστηριακές αγορές, ανάλογα με την αποδοτικότητα του υποδείγματος που θα 

χρησιμοποιούσαν. Ωστόσο, το υπόδειγμα APT μπορεί να προβλέψει τις 

χρηματιστηριακές αποδόσεις, αν χρησιμοποιηθούν οι προσδοκίες των επενδυτών για 

την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών, που αποτελούν τους κοινούς 

παράγοντες του υποδείγματος. Το υπόδειγμα μπορεί κατ’ αυτόν το τρόπο να 

αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την δημιουργία μετοχικών χαρτοφυλακίων, 

με συγκεκριμένα προφίλ έκθεσης στους παράγοντες μακροοικονομικού κινδύνου που 

εντοπίζονται.

Από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν, διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχοντες 

στις χρηματοοικονομικές αγορές παρατηρούν μάλλον ένα μεγάλο αριθμό 

οικονομικών μεγεθών, προκειμένου να λάβουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Αν 

λοιπόν οι αγορές είναι αποτελεσματικές και λειτουργούν ορθολογικά, τότε οι 

αποδόσεις τους πρέπει να αντανακλούν τις μεταβολές αυτών των μακροοικονομικών 

μεταβλητών. Τα μακροοικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν τις αποδόσεις των
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μετοχών είναι διαφορετικά για τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες αγορές. 

Ακόμα και για τις αγορές τις ίδιας κατηγορίας ή της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, 

βρέθηκαν διαφορετικοί κοινοί παράγοντες κινδύνου. Η σύνοψη των συμπερασμάτων 

των εργασιών δείχνει ότι τα μακροοικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται συχνότερα 

ως κοινοί παράγοντες των υποδειγμάτων APT, είναι τα εξής: η βιομηχανική 

παραγωγή, ο πληθωρισμός, το ασφάλιστρο κινδύνου εταιρικών ομολόγων, η 

διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων, το βραχυχρόνιο επιτόκιο, η προσφορά 

χρήματος M2 ή M3, οι αμοιβές των εργαζομένων και ο δείκτης της αγοράς. Σε 

αγορές που διαπραγματεύονται μετοχές εταιριών πετρελαιοειδών, βρέθηκε να 

τιμολογείται και η τιμή του αργού πετρελαίου (π.χ. Μεγάλη Βρετανία). Σε χώρες των 

οποίων η οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται από τις εμπορικές συναλλαγές με 

άλλες χώρες, βρέθηκαν να τιμολογούνται παράγοντες όπως η συναλλαγματική 

ισοτιμία και κάποιοι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες (π.χ. S&P 500). Σε αγορές 

στις οποίες υπήρχε αστάθεια του πολιτικού συστήματος, βρέθηκε να τιμολογείται ο 

πολιτικός κίνδυνος, ο οποίος εκφραζόταν από τη δημιουργία νέων τεχνητών 

μακροοικονομικών παραγόντων (π.χ. Φιλιππίνες, Μεξικό). Εντούτοις, διαφορετικές 

μελέτες για την ίδια αγορά, έδειξαν ότι θεωρούνται σημαντικοί διαφορετικοί 

παράγοντες (π.χ. Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία). Αυτό ήταν αποτέλεσμα των 

διαφορετικών προσεγγίσεων και των οικονομετρικών μεθόδων που ακολουθήθηκαν 

για την εκτίμηση των υποδειγμάτων.

Από τις εργασίες που διεξήχθησαν για την ελληνική αγορά, φαίνεται να 

υπάρχουν περισσότεροι του ενός παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τις αποδόσεις των 

μετοχών. Ένα μειονέκτημα που φαίνεται να έχει η αγορά, είναι ότι δεν εκπληρώνει 

την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς (efficient market hypothesis). Πρέπει 

ωστόσο να σημειωθεί ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε μία μεταβατική περίοδο 

και οπωσδήποτε έχει αποβάλλει μερικά από τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων 

περιόδων, όταν κατατασσόταν στις αναπτυσσόμενες αγορές. Έτσι παραδείγματος 

χάριν, το αναμφισβήτητο γεγονός της αύξησης της ρευστότητας της αγοράς σε 

ικανοποιητικά επίπεδα από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, είναι πιθανό να καθιστά 

ανεπίκαιρα τα συμπεράσματα αυτών των μελετών που αναφέρονται σε προγενέστερες 

περιόδους. Η αύξηση της ρευστότητας είναι ο βασικός παράγοντας που δίνει “βάθος” 

σε μια χρηματιστηριακή αγορά και την κάνει αποτελεσματικότερη. Αντίθετα, 

χρηματιστήρια με περιορισμένη ρευστότητα είναι ευάλωτα στην χειραγώγηση των
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τιμών και στην δημιουργία κερδοσκοπικών φαινομένων. Το πιθανότερο σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι οι αποδόσεις των μετοχών να καθορίζονται από οποιουσδήποτε 

άλλους παράγοντες, εκτός από αυτούς που εκφράζουν την μεταβολή των 

μακροοικονομικών - θεμελιωδών μεγεθών. Η διενέργεια λοιπόν αντίστοιχων μελετών 

με σύγχρονα δεδομένα, πιστεύεται ότι μπορούν να δώσουν διαφορετικά 

αποτελέσματα.

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγική παρουσίαση της εργασίας, απώτερος 

σκοπός της είναι να δώσει κάποιες κατευθύνσεις για την εμπειρική διερεύνηση της 

APT στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Προκειμένου όμως να αποδειχθεί ότι 

κάποιο μαθηματικό υπόδειγμα είναι σε ισχύ και έχει ουσιαστική συμβολή στην 

επεξήγηση των χρηματιστηριακών αποδόσεων, απαιτείται η διενέργεια λεπτομερούς 

ελέγχου, τόσο των στατιστικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται, όσο και της 

φύσης των κοινών παραγόντων του υποδείγματος. Η ύπαρξη διαφορετικών 

οικονομετρικών μεθοδολογιών για την ανάπτυξη και τον έλεγχο ενός υποδείγματος 

APT και η κριτική που δέχονται για τις αδυναμίες που παρουσιάζουν, καθιστά 

αναγκαία την συγκριτική διερεύνηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από 

αυτές. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια κοινά αποδεκτή μεθοδολογία, όπως και η 

ευχέρεια επιλογής των επεξηγηματικών παραγόντων από ένα ευρύ φάσμα 

μακροοικονομικών μεταβλητών προσδίδει μεγάλο όγκο εργασίας και απαιτεί αρκετό 

χρόνο για αυτή τη διερεύνηση. Τα παραπάνω αποτέλεσαν μερικούς από τους λόγους 

για τους οποίους η παρούσα εργασία δεν προχώρησε στην ανάπτυξη και τον 

εμπειρικό έλεγχο ενός αντίστοιχου υποδείγματος. Η έλλειψη οργανωμένης βάσης 

δεδομένων επαρκών μακροοικονομικών μεταβλητών, για μεγάλο βάθος χρόνου, 

αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο.

Ωστόσο, από την εμπειρία που αποκτήθηκε από την διενέργεια της παρούσας 

εργασίας, μπορούν να γίνουν κάποιες προτάσεις για τους προς εξέταση παράγοντες. 

Έτσι, η άμεση χρήση μακροοικονομικών μεγεθών δεν θα συνιστούνταν, καθώς 

μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματική λόγω των προβλημάτων

πολυσυγγραμικότητας που μπορεί να υπάρξουν, αλλά και λόγω της εκ των προτέρων 

έλλειψη γνώσης για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών. 

Επίσης η μεταβατική κατάσταση που διέρχεται η αγορά (μετάταξη από τις 

αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες), πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς στον 

εντοπισμό σταθερών παραγόντων για ένα υπόδειγμα αποτίμησης των αποδόσεων των
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μετοχών, σε μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το παρελθόν. Για τους λόγους αυτούς 

προτείνεται να χρησιμοποιηθεί παραγοντική ανάλυση επί ενός συνόλου 

μακροοικονομικών μεταβλητών, ώστε να προσδιοριστούν ανεξάρτητοι τεχνητοί 

οικονομικοί παράγοντες. Οι μακροοικονομικές μεταβλητές που θα επιλεχθούν πρέπει 

να καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας, δηλαδή την πραγματική οικονομική 

δραστηριότητα, την νομισματική πολιτική, την δημοσιονομική πολιτική και τις 

διεθνείς συναλλαγές.

Οι μεταβλητές που προτείνεται να διερευνηθούν με οδηγό τις εμπειρικές 

εργασίες που παρουσιάστηκαν, είναι: η βιομηχανική παραγωγή, η απασχόληση, ένας 

δείκτης των αμοιβών, ένας δείκτης κόστους των πρώτων υλών, οι οικοδομικές άδειες, 

οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, ο πληθωρισμός, η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων, η 

καταναλωτική πίστη, η προσφορά χρήματος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το 

έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ με το 

δολάριο και το γεν, οι τιμή του αργού πετρελαίου, ένας ευρωπαϊκός 

χρηματιστηριακός δείκτης (π.χ. Euro-stoxx 50), ένας χρηματιστηριακός δείκτης των 

Η.Π.Α. (π.χ. S&P 500) και ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών. Στις 

παραπάνω μεταβλητές δεν προτείνεται η εξέταση του ασφαλίστρου κινδύνου των 

εταιρικών ομολόγων, καθώς δεν υπάρχει έως σήμερα οργανωμένη αγορά εταιρικών 

ομολόγων, ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός του. Όσον αφορά τον πολιτικό 

κίνδυνο, δεν κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί αντίστοιχος παράγοντας. Η πολιτική 

σταθερότητα που υπάρχει στην σημερινή εποχή, εκτιμάται ότι καθιστά πολύ μικρή 

έως ασήμαντη την επίδραση αυτού του παράγοντα στις χρηματιστηριακές αποδόσεις.

Όπως είναι φυσικό, το υπόδειγμα που προκύπτει από τη θεωρία του APT, 

όπως και κάθε άλλο υπόδειγμα αποτίμησης χρεογράφων, δεν μπορεί να αποδώσει 

απόλυτα τη διαδικασία δημιουργίας των χρηματιστηριακών αποδόσεων. Με βάση 

όμως τις διάφορες μελέτες που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, φαίνεται ότι μπορεί 

να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης του 

κινδύνου ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
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