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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εισαγωγή
1.1. Πρόλογος
Η παρούσα εμπειρική έρευνα πραγματεύεται ένα ζήτημα το οποίο η διεθνής
βιβλιογραφία διατηρεί στην επικαιρότητα περισσότερο από τριάντα χρόνια. Η
"Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς" κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον της
επιστημονικής κοινότητας καθώς αποτελεί πεδίο εφαρμογής των πλέον σύγχρονων
εργαλείων της Οικονομετρικής Επιστήμης.
Το "Υπόδειγμα του Τυχαίου Περιπάτου" είναι η συνήθης μαθηματική
έκφραση της παραπάνω γενικής υπόθεσης. Όπως κάθε υπόδειγμα, αποτελεί μία
προσέγγιση της πραγματικότητας και ισχύει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η ισχύς του είναι ικανή συνθήκη για την ισχύ της "Υπόθεσης της Αποτελεσματικής
Αγοράς" αλλά όχι αναγκαία. Εντούτοις, η διερεύνηση της μηδενικής υπόθεσης του
τυχαίου περιπάτου αποτελεί από μεθοδολογικής απόψεως τον συνηθέστερο τρόπο
μελέτης της αποτελεσματικότητας της αγοράς.
Παρακολουθώντας την εξέλιξη των μεθοδολογικών προσεγγίσεων στο θέμα
αυτό από τη δεκαετία του '60 μέχρι και σήμερα, διαπιστώνουμε το μέγεθος του
άλματος που έχει επιτελεστεί. Από την εποχή των run tests και την ανάλυση των
συντελετών αυτοσυσχέτισης φτάσαμε σήμερα να μιλούμε για EGARCH-M μοντέλα
που μόνο η εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπει τη μελέτη τους.
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ισχύ του
υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου στην ελληνική πραγματικότητα. Εδικότερα,
πρώτος στόχος είναι να εξακριβωθεί αν και κατά πόσο τα συμπεράσματα από
αντίστοιχες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς για διάφορες αγορές του
εξωτερικού έχουν ισχύ και για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Δεύτερος στόχος
είναι η σύγκριση της συμπεριφοράς της ελληνικής αγοράς με εκείνη των κατά
τεκμήριο ώριμων αγορών. Τρίτος στόχος είναι η σύγκριση της περιόδου άνθισης της
αγοράς (19/6/1996 - 1/12/1999) σε αντιδιαστολή με την περίοδο υποτονικότητας που
προηγήθηκε (5/1/1993 - 19/6/1996). Η σύγκριση αυτή έχει ακόμα περισσότερη
σημασία καθώς πραγματοποιείται κάτω από την "ομπρέλα" μίας κοινής οικονομικής
πολιτικής και για τις δύο φάσεις της χρηματιστηριακής δραστηριότητας.
Αναζητήσαμε μία μεθοδολογία που να συνδυάζει δύο στοιχεία. Από τη μία,
έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν πιο σύγχρονη ώστε τα τελικά αποτελέσματα να
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εντάσσονται στα πλαίσια της τρέχουσας διεθνούς αντιπαράθεσης πάνω στο ζήτημα.
Από την άλλη, ήταν αναγκαίο να επιλεγεί μία μεθοδολογία δοκιμασμένη σε ένα
μεγάλο εύρος εμπειρικών δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική εξαγωγή
συμπερασμάτων. Τις παραπάνω δύο απαιτήσεις καλύπτουν τόσο το Variance Ratio
τεστ των Lo & MacKinley1 (από εδώ και στο εξής VR τεστ), όσο και το Augmented
Dickey Fuller τεστ των Dickey & Fuller1
2 (από εδώ και στο εξής ADF τεστ). Το
πρώτο από αυτά, αποτελεί και τον κύριο κορμό της έρευνας μας καθώς προσφέρεται
για λεπτομερέστερα συμπεράσματα. Το δεύτερο χρησιμοποιείται κυρίως για την
ενίσχυση των συμπερασμάτων του πρώτου. Υποστηρικτικά επίσης εμφανίζονται και
τα αποτελέσματα από την ανάλυση συντελεστών αυτοσυσχέτισης καθώς και από την
εκτέλεση γραμμικών παλινδρομήσεων που είναι δύο παραδοσιακοί τρόποι ελέγχου.
Η μελέτη αυτή είναι οργανωμένη ως εξής: Το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο
κλείνει με μία σύντομη αναφορά στην "Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς"3.
Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μία συνοπτική βιβλιογραφική
επισκόπηση που καλύπτει τόσο τις πρώιμες δημοσιεύσεις όσο και τα πλέον πρόσφατα
άρθρα πάνω σε αυτήν την υπόθεση. Η παρουσίαση δεν ακολουθεί μία αυστηρή
χρονολογική σειρά αλλά προσπαθεί να δώσει μία πλήρη εικόνα των ερευνών που
προηγήθηκαν ομαδοποιώντας δημοσιεύσεις που εμφανίζουν κάποια μεγαλύτερη
συνάφεια μεταξύ τους είτε λόγω συμπερασμάτων είτε λόγω μεθοδολογίας. Αμέσως
μετά την παρουσίαση του ευρύτερου προβληματισμού πάνω στο θέμα, στο τρίτο
κεφάλαιο,

περνάμε

σε

μία

λεπτομερή

επεξήγηση

των

παραμέτρων

της

δειγματοληψίας. Σ' αυτό το κεφάλαιο γίνεται συζήτηση γύρω από τη σκοπιμότητα
εισαγωγής κάποιων νέων δεικτών και παρουσιάζεται η διαδικασία υπολογισμού τους.
Το τέταρτο κεφάλαιο που ακολουθεί είναι και το σημαντικότερο της εργασίας. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται με την ίδια σειρά με την οποία υπολογίστηκαν, έτσι
ώστε να φανεί καθαρά η αναγκαιότητα που οδήγησε την ερευνητική πορεία προς τη
συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία
συνολική

κρίση

πάνω

στα

εμπειρικά

αποτελέσματα

και

παρουσιάζει

τα

συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο το VR όσο και το ADF τεστ δεν
πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια κάποιου στατιστικού πακέτου. Αντίθετα, όλοι οι
υπολογισμοί έγιναν από ειδικές ρουτίνες γραμμένες από τον συγγραφέα σε Visual
1 Lo, AW. and McKinlay AC. (1988), "Stock Market Prices do not follow Random Walks: Evidence
from a simple Specification Test", In: Andrew W. Lo (editor). Market Efficiency: Stock Market
Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 363-389.
2 Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981), "Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with
a unit root", Econometrica, Issue 4, pp. 1057-1072.
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Basic for Applications, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που παρέχει το
ευρύτατα διεδεδομένο Microsoft® Excel 97 . Ο έλεγχος του κώδικα έγινε μέσω της
Monte Carlo προσομοίωσης αλλά και σε κάθε περίπτωση που αυτό ήταν δυνατό
μέσω της διασταύρωσης των αποτελεσμάτων με το SPSS® 10.0.5 for Windows. Με
το συγκεκριμένο πακέτο έχουν πραγματοποιηθεί και όλοι οι υπολογισμοί για τις
αυτοσυσχετίσεις και τις παλινδρομήσεις.

3 MiUnr iriWrnrp νιπ
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1.2. Η ’’Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς”
Αν και στην οικονομική επιστήμη η διατύπωση μίας θεωρίας συνήθως
προηγείται

του

εμπειρικού

ελέγχου,

στην

περίπτωση

της

"Υπόθεσης

της

Αποτελεσματικής Αγοράς" (Efficient-Market Hypothesis - ΕΜΗ) η θεωρία ήρθε εκ
των υστέρων να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα ενός σημαντικού όγκου εμπειρικών
ερευνών. Γενιές ολόκληρες επενδυτών αναζητούσαν

ένα είδος "κανόνα" που θα

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ακριβή πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας των
χρεωγράφων. Η αναζήτηση αυτή γινόταν μέσω κυρίως της στατιστικής επεξεργασίας
των ιστορικών δεδομένων:

.Apparently there are, or were, a substantial group of economists who believe(d)
that common stock prices tended to move in a deterministic, cyclical manner... These
cycles might be quite complex, but diligent effort, and perhaps Fourier analysis,
would eventually solve the riddle and bring a pot ofgold to the persevering... "4
Τα χρόνια όμως περνούσαν και καμμία μαθηματική αλχημεία δε κατάφερνε
να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα ώσπου το θέμα άρχισε να κινεί το ενδιαφέρον
της ακαδημαϊκής κοινότητας γύρω στο 19595.

1.2.1. Ορισμοί
Ο όρος "αποτελεσματική αγορά" χρησιμοποιείται για να περιγράφει μία
αγορά που διαθέτει το χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας ερμηνευόμενο με
πολλούς τρόπους. Υπάρχουν "αποτελεσματικές αγορές" ως προς την τοποθέτηση των
κεφαλαίων (allocationally efficient markets), στις οποίες το διαθέσιμο κεφάλαιο μίας
οικονομίας κατανέμεται στις υπάρχουσες επιχειρήσεις ανάλογα με τις προοπτικές και
τις επιδόσεις της κάθε μίας ξεχωριστά. Αυτή η μορφή αποτελεσματικότητας
προϋποθέτει ότι η αγορά εμφανίζει ήδη τα χαρακτηριστικά τόσο μίας "εσωτερικά
αποτελεσματικής αγοράς" (internally efficient market) όσο και μίας "εξωτερικά
αποτελεσματικής αγοράς"

(externally efficient

market).

Με τον πρώτο όρο

περιγράφεται μία αγορά στην οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ των χρηματιστών
(brokers and dealers) οδηγεί σε μείωση του κόστους και σε αύξηση της ταχύτητας

4 Cootner, Ρ.Η. (1962), "Stock Prices: Random vs Systematic Changes", In: Andrew W. Lo (editor),
Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham, p. 121.
5 Ένα από τα πρώτα σχετικά άρθρα:
Roberts, H.V. (1959), "Stock Market ’Patterns’ and Financial Analysis: Methodological Suggestions",
Journal ofFinance, Vol. 14, Issue 1, pp. 1-10.
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των συναλλαγών. Με τον δεύτερο όρο, αναφερόμαστε σε μία κατάσταση όπου όλες
οι πληροφορίες διαδίδονται ταχύτατα στο σύνολο του επενδυτικού κόσμου με
αποτέλεσμα οι τιμές των μετοχών να προσαρμόζονται άμεσα σε κάθε νέα είδηση και
να αντανακλούν με ακρίβεια την εσωτερική τους αξία (intrinsic value). Με αυτή την
έννοια θα χρησιμοποιηθεί ο όρος "αποτελεσματική αγορά" στη συνέχεια της μελέτης
καθώς:

”...Α market is efficient with respect to a particular set of information if it is
impossible to make abnormal profits (other than by chance) by using this set of
information to formulate buying and selling decisions... ”6

1.2.2. Υποθέσεις
Σύμφωνα με τον Fama (1970)η υπάρχουν τρεις ικανές συνθήκες για την
"Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς" (Υ.A.Α ):
S Δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγής κατά τη διαπραγμάτευση των μετοχών
Ά Όλη η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στο σύνολο των επενδυτών με
μηδενικό κόστος
5 Όλοι οι επενδυτές κάνουν τις ίδιες εκτιμήσεις γύρω από τον αντίκτυπο της
παρούσας πληροφόρησης πάνω στις τιμές των μετοχών.
Αν πράγματι ήταν αληθείς αυτές οι συνθήκες τότε και η ισχύς της
"Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς" θα ήταν δεδομένη. Είναι βέβαια φανερό
ότι η πραγματικότητα απέχει πολύ από την ιδανική περιγραφή που δίνουν αυτές οι
τρεις προτάσεις. Οι παραπάνω συνθήκες όμως, αν και είναι ικανές, δεν είναι
αναγκαίες για την ισχύ της "Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς". Αυτό σημαίνει
ότι μπορούμε να δεχτούμε την υπόθεση αυτή χωρίς αυτό αναγκαστικά να
συνεπάγεται την ισχύ των τριών συνθηκών. Για παράδειγμα; η ύπαρξη του κόστους
συναλλαγής μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των συναλλαγών στην αγορά, σε καμμία
περίπτωση όμως δεν υπονοεί ότι οι τιμές που διαμορφώνονται μέσα από τις
συναλλαγές που λαμβάνουν τελικά χώρα δεν αντανακλούν πλήρως όλη τη διαθέσιμη
πληροφόρηση. Επίσης, ούτε το γεγονός ότι οι επενδυτές μπορεί να έχουν
διαφορετικές εκτιμήσεις γύρω από τη "σωστή" τιμή μίας μετοχής δεν είναι αρκετό για
6 Sharpe, W.C., Alexander, G.J. and Bailey J. V. (1999), Investments; 6* edition, Prentice Hall, p. 92
' Fama, F.E. (1970), "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of
Finance, Vol. 25, Issue 5, pp. 383-417
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την απόρριψη της βασικής μας Υπόθεσης. Αντίθετα, πειραματικό εύρημα ικανό να
οδηγήσει σε κάτι τέτοιο θα ήταν ο εντοπισμός επενδυτών οι οποίοι είναι σε θέση να
κάνουν καλύτερες εκτιμήσεις σε μόνιμη βάση. Για τον έλεγχο της Υ.Α.Α. έχουν
προταθεί διάφορα υποδείγματα, ορισμένα από τα οποία θα εξετάσουμε στις
ακόλουθες ενότητες.

1.2.3. Το "Υπόδειγμα του Δίκαιου Παιχνιδιού" (The Fair Game
Model)
Η αρχική διατύπωση της "Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς" είναι
τόσο γενική που είναι αδύνατο να ελεγχθεί από μία εμπειρική μελέτη. Χρειάζεται
συνεπώς μία "μετάφρασή" της στη γλώσσα των μαθηματικών. Η διατύπωση που
χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία είναι αυτή που
χρησιμοποίησε ο Foma ήδη από το 1970.
Καταρχήν υποθέτουμε ότι οι συνθήκες ισορροπίας της αγοράς μπορούν να
περιγραφούν με όρους αναμενόμενων αποδόσεων. Αν και το "Υπόδειγμα Αποτίμησης
Κεφαλαιακών Στοιχείων" (Capital Asset Pricing Model: CAPM) είναι ίσως το πλέον
διαδεδομένο μοντέλο ισορροπίας την εποχή του Fama, ωστόσο αυτός πρότεινε μία
ευρύτερη διατύπωση η οποία περιλάμβανε όλη την οικογένεια των θεωριών που
βασίζονται στην αναμενόμενη απόδοση (expected return theories). Η διατύπωση αυτή
δίνεται μαθηματικά με την ακόλουθη εξίσωση:

Ε(Pjil+l /Φ,) = [1 + E(r. ,+1 / Φ, )]ρβ

(1.1)

Όπου:
Ε

= ο τελεστής της αναμενόμενης τιμής.

Pjt

= η τιμή του χρεωγράφου j τη χρονική στιγμή t.

Pj,t+i

= η τιμή του χρεωγράφου] τη χρονική στιγμή t+Ι.
= η απόδοση της περιόδου από t μέχρι t+Ι.

Φ,

= το πληροφοριακό σύνολο τη χρονική στιγμή t.

~

= το σύμβολο των τυχαίων μεταβλητών.
Η παραπάνω σχέση έρχεται να διατυπώσει μαθηματικά την υπόθεση ότι οι

επενδυτές, σε κάθε χρονική στιγμή t στηρίζουν τις εκτιμήσεις τους για την απόδοση
ενός χρεωγράφου j σε ένα δεδομένο πληροφοριακό σύνολο Ot. Συνεπώς οι τιμές που
διαμορφώνονται κάθε στιγμή "ενσωματώνουν πλήρως" το σύνολο των διαθέσιμων
πληροφοριών.
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Η διαφορά χμ+ι της αναμενόμενης τιμής του χρεογράφου j από την
πραγματική τιμή τη χρονική στιγμή t+Ι υπολογίζεται ως εξής:

Xjmι = Ρj,t+i

ι /φ/)

(1.2)

Η ακολουθία των αποκλίσεων {xjt} χαρακτηρίζεται ως "δίκαιο παιχνίδι" (fair
game) σε σχέση με την ακολουθία των πληροφοριακών συνόλων {<X>t} όταν
δεχόμαστε ότι η μέση τιμή αυτών των αποκλίσεων είναι μηδέν:

Ε(*;,,+,/Φ,) = 0

(13)

Το υπόδειγμα του "δίκαιου παιχνιδιού" αρνείται τη δυνατότητα ύπαρξης
ενός ιδιαίτερου κανόνα που να βασίζεται στα δεδομένα του πληροφοριακού συνόλου
Φι και να δίνει αναμενόμενη απόδοση διαφορετική από εκείνη που προβλέπει το
υπόδειγμα ισορροπίας της αγοράς.

1.2.4. Το "Υπόδειγμα Submartingale" (The Submartingale Model)
To υπόδειγμα αυτό είναι μία ειδική περίπτωση του προηγουμένου που
παρουσιάσαμε. Συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι η ακολουθία των τιμών {ρ^}για το
χρεώγραφο j παίρνει συνεχώς μεγαλύτερες τιμές, ή ισοδύναμα ότι οι αποδόσεις είναι
πάντα μη αρνητικές. Αυτό εκφράζεται μαθηματικά ως εξής8:

Ε(ρ^+1/Φ,)^ρβ

(1.4)

Αυτή η φαινομενικά μικρή διαφοροποίηση του υποδείγματος του "δίκαιου
παιχνιδιού" έχει μία πολύ ουσιαστική συνέπεια. Συγκεκριμένα, με βάση το υπόδειγμα
"submartingale",

οποιοσδήποτε

κανόνας

στηριγμένος

στην

φιλοσοφία

"ένα

χρεώγραφο και μετρητά" (one security and cash)9 δεν είναι δυνατόν να προσφέρει
συστηματικά μεγαλύτερες αποδόσεις από μία απλοϊκή στρατηγική "αγοράς και
κατακράτησης" (buy-and-hold).

8 Στην άδική περίπτωση όπου ισχύει η ισότητα (μηδενικές αποδόσεις) έχουμε το "martingale"
υπόδειγμα.
9 Πρόκειται για συστήματα τα οποία αφορούν σε μεμονωμένα χρεώγραφα και προσδιορίζουν, για κάθε
χρονική στιγμή t, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο επενδυτής πρέπει να κρατήσει το χρεώγραφο, να
πάρει βραχεία θέση ή απλά να κρατήσει τα λεφτά του.

Σελίδα 7

Εισαγωγή

1.2.5. Το ’’Υπόδειγμα του Τυχαίου Περιπάτου” (The Random Walk
Model)

To "Υπόδειγμα του Τυχαίου Περιπάτου" δέχεται ότι η μελλοντική πορεία
της τιμής ενός χρεωγράφου είναι το ίδιο προβλέψιμη όσο και μία ακολουθία τυχαίων
αριθμών. Με τη γλώσσα της Στατιστικής αυτό σημαίνει ότι οι διαδοχικές αλλαγές στο
επίπεδο των τιμών10 11είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με ακριβώς ίδια
κατανομή. Η στοχαστική διαδικασία δεν έχει μνήμη και κατά συνέπεια το παρελθόν
δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία μελλοντική πρόβλεψη11. Το μοντέλο βασίζεται
σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις:
S Οι διαδοχικές αλλαγές τιμών είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες.
S Οι αλλαγές τιμών ακολουθούν κάποια κατανομή12.

Η βασική μαθηματική διατύπωση είναι η εξής:

f(rjMi /φί) = /(^»)

(15)

όπου το αριστερό μέλος της ισότητας είναι η υπό συνθήκη κατανομή πυκνότητας
πιθανότητας και το δεξί μέλος η οριακή κατανομή πυκνότητας πιθανότητας. Η
κατανομή f είναι η ίδια για κάθε t. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίες κάποιες
διευκρινίσεις:

ΐ.

Θεωρούμε ότι το σύνολο Φι περιλαμβάνει μόνο τις παρελθοντικές αποδόσεις

(· ·-rj,t-2, Ij,t-1>rj,t)
ϋ.

Το υπόδειγμα του δίκαιου παιχνιδιού δεν απαιτεί μία και μόνη κατανομή για
όλες τις περιόδους. Επίσης, δεν κάνει λόγο για ανεξαρτησία των διαδοχικών
αποδόσεων. Το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου είναι μία περιορισμένη
έκδοση του υποδείγματος του δίκαιου παιχνιδιού. Ελέγχοντας την ισχύ του

10 Διαφορετικά: "...διαδοχικές αποδόσεις περιόδου (successive one-period returns),..” Η διατύπωση
"...διαδοχικές αλλαγές στο επίπεδο των τιμών (successive price changes)..." είναι αυτή που
χρησιμοποίησε ο Fama στο αρχικό κείμενο του 1965 ενώ η χρήση του όρου "αποδόσεις” είναι
μεταγενέστερη (1970).
11 Fama, E.F. (1965), "The Behaviour of Stock-Market Prices", In: Andrew W. Lo (editor), Market
Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, p.
158.
12 To ίδιο το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου δεν προβλέπει κάποια συγκεκριμένη κατανομή. Κάθε
κατανομή είναι αποδεκτή εφόσον περιγράφει με ακρίβεια τη διαδικασία που "παράγει" τις αλλαγές των
τιμών.
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πρώτου ελέγχουμε ταυτόχρονα και το δεύτερο (δεν ισχύει όμως το
αντίστροφο).
iii.

Σύμφωνα με την παραπάνω παρατήρηση, φαίνεται λογική μία διατύπωση του

υποδείγματος που να προκύπτει από την Εξίσωση (1.1):

Ε(^+1/Φ«) = Ε(ο>1+1)

(1.6)

Η σχέση αυτή όμως περιορίζει την υπόθεση της μίας, και χρονικά
αμετάβλητης, κατανομής σε υπόθεση μίας, και χρονικά αμετάβλητης, μέσης τιμής.
Άλλωστε και η ίδια η Εξίσωση (1.1) είναι μία συνοπτική περιγραφή εκείνης της
ειδικής κατηγορίας των υποδειγμάτων ισορροπίας τα οποία στηρίζονται στην έννοια
της αναμενόμενης απόδοσης. Το υπόδειγμα του δίκαιου παιχνιδιού υπονοεί κάτι
ευρύτερο από αυτό που εκφράζει η Εξίσωση (1.1). Κατά συνέπεια η επιλογή της
ευρύτερης Εξίσωσης (1.4) αντί της αναμενόμενης αλλά περιοριστικής Εξίσωσης (1.6)
για τη διατύπωση του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου δεν πρέπει να θεωρηθεί
ως κάποιου είδους διεύρυνση των υποθέσεων του αρχικού υποδείγματος του δίκαιου
παιχνιδιού.
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Δεύτερο Κεφαλαίο
ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ανάλογα με το περιεχόμενο του συνόλου Ot, διακρίνουμε τρεις τύπους
αποτελεσματικής αγοράς:
Αδύνατος Τύπος (Weak Form):

Το πληροφοριακό σύνολο περιλαμβάνει
όλα τα ιστορικά στοιχεία για την πορεία
των τιμών στο παρελθόν.

Μέτριος Τύπος (Semi-Strong Form):

Η αγορά αξιοποιεί πλήρως όλες τις
πληροφορίες που είναι δημόσια γνωστές.

Δυνατός Τύπος (Strong Form):

Δεν υπάρχουν μυστικά. Το σύνολο Ot
περιλαμβάνει

κάθε

πληροφορία

είτε

δημοσιευμένη είτε όχι.
Στα επόμενα αναφερόμαστε πάντοτε στην αποτελεσματικότητα αδύνατου
τύπου. Αρχικά, θα ασχοληθούμε με τις παλαιότερες προσεγγίσεις στο θέμα και στη
συνέχεια με τις πλέον σύγχρονες. Το παρόν κεφάλαιο κλείνει με μία σύντομη
αναφορά στις λεγάμενες "ανωμαλίες" της αγοράς και μία συνοπτική ανακεφαλαίωση
των συμπερασμάτων της διεθνούς εμπειρικής έρευνας.

2.1. Οι πρώτες προσεγγίσεις
Μία πρώτη προσπάθεια ελέγχου της "Υπόθεσης της Αποτελεσματικής
Αγοράς" επιχειρείται μέσα από εμπειρικές μελέτες οι οποίες εξετάζουν την χρονική
αυτοσυσχέτιση που εμφανίζει η ακολουθία των τιμών των μετοχών. Ο Fama (1965)1
δημοσίευσε μία μελέτη στην οποία, μετά από επεξεργασία των ιστορικών στοιχείων
για την πορεία των μετοχών που συμμετέχουν στον δείκτη Dow Jones για μία περίοδο
περίπου πέντε χρόνων (1957-1962), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρατηρούμενη
αυτοσυσχέτιση είναι πολύ μικρή για να ανατρέψει την υπόθεση του τυχαίου
περιπάτου. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές
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εξαρτήσεις αλλά ο Fama θεώρησε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για οικονομική
αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων από τους επενδυτές. Άλλωστε όπως σημειώνει και
ο ίδιος, υπάρχει αισθητή απόσταση ανάμεσα στην εξάρτηση που θεωρείται
σημαντική για έναν στατιστικό και στην εξάρτηση που έχει πρακτική αξία για έναν
επενδυτή.
Μία δεύτερη προσέγγιση στο θέμα επιχειρήθηκε με την έρευνα των Fama &
Blume (1966)1
2. Σ' αυτήν τη μελέτη εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα μίας
οικογένειας τεχνικών που χαρακτηρίζονται συνολικά ως "κανόνες φίλτρα" (filter
rules). Οι τεχνικές αυτές συναστούν σε έναν επενδυτή να αγοράσει μία μετοχή όταν η
τιμή της ανεβεί πάνω από ένα όριο y% και αντίστοιχα να πουλήσει τη μετοχή όταν η
τιμή της πέσει κάτω από το y%. Αυτή η τεχνική χαρακτηρίζεται και ως "y% φίλτρο".
Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής φαίνεται να συνηγορούν υπέρ της διατήρησης
της αρχικής μας υπόθεσης. Παρά την ανακάλυψη ότι τα "φίλτρα" που έχουν μικρό
εύρος (=1%) θα μπορούσαν θεωρητικά να βοηθήσουν έναν επενδυτή να ακολουθήσει
μία στρατηγική ανώτερη από την απλοϊκή "αγοράς και κατακράτησης) (buy-andhold), στην πράξη είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς το πλήθος των
συναλλαγών που απαιτούνται κατά την εφαρμογή της δημιουργεί κόστη που
υπερβαίνουν κατά πολύ το κέρδος από το συγκεκριμένο πληροφοριακό πλεονέκτημα.
Μία τρίτη κατεύθυνση ακολουθούν οι ερευνητές που μελετούν την
αλληλουχία θετικών και αρνητικών μεταβολών που παρουσιάζουν οι τιμές των
μετοχών (runs-tests). Η μεθοδολογία που ακολουθείται συγκρίνει την αναμενόμενη
και την πραγματική κατανομή αυτών των "αλληλουχιών" με βάση το μήκος τους. Το
τελικό

συμπέρασμα

έρχεται

να

επιβεβαιώσει

για

άλλη

μία

φορά

την

αποτελεσματικότητα της αγοράς καθώς οι παρατηρούμενες διαφορές είναι στατιστικά
μη σημαντικές. Σύμφωνα με τους Niederhoffer & Osborne (1966)3 υπάρχει μία
ελαφρά αυξημένη πιθανότητα για αλληλουχίες του τύπου (+/ + +) και ( - / - - ) σε
σύγκριση με αυτές του τύπου (+/ + -) και (-/-+) που αποδίδεται σε κάποιες
ιδιαιτερότητες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης οι οποίες σχετίζονται με τη
συγκέντρωση ανεκτέλεστων εντολών αγοράς και πώλησης με μεγαλύτερη συχνότητα
σε συγκεκριμένα "στρογγυλά νούμερα".
1 Fama, E.F. (1965), "The Behaviour of Stock-Market Prices", In: Andrew W. Lo (editor), Market
Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, p.
159.
2 Fama, E.F. and Blume, M.E. (1966), "Filter Rules and Stock-Market Trading", In: Andrew W. Lo
(editor). Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham, pp. 230-245.
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Ο Fama (1966) οπήν εργασία του παρουσίασε τα αποτελέσματα και από
έναν τέταρτο πειραματικό έλεγχο της "Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς".
Στηριζόμενος και στα ευρήματα μίας προγενέστερης έρευνας του Mandelbrot (1963)3
4
αλλά και μίας δικής του σχετικής εργασίας [Fama (1965)5], κατάφερε να αποδείξει
μέσα από πραγματικά στοιχεία ότι οι μεγάλες ημερήσιες μεταβολές στις τιμές των
μετοχών ακολουθούνται από επίσης μεγάλες μεταβολές την ημέρα που ακολουθεί.
Με τον όρο "μεγάλες" μεταβολές, χαρακτηρίζει ημερήσιες λογαριθμικές διαφορές
στην τιμή μίας μετοχής πάνω από 0,03 κατ' απόλυτη τιμή. Χρησιμοποιώντας ένα
δείγμα 10 μετοχών από αυτές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης, διεξήγαγε ένα απλό στατιστικό τεστ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
μεγάλες μεταβολές ακολουθούνται από μεγάλες μεταβολές ενώ οι μικρές συνήθως
από μικρές. Το πρόσημο όμως αυτών των μεταβολών εξακολουθεί να εμφανίζει
τυχαία κατανομή. Η ερμηνεία που αποδίδεται σ' αυτό το φαινόμενο στηρίζεται στη
διαπίστωση ότι συχνά οι επενδυτές αδυνατούν να σταθμίσουν με ακρίβεια τις
συνέπειες μίας νέας πληροφορίας για την τύχη μίας μετοχής με αποτέλεσμα άλλοτε
να υπερεκτιμούν τις θετικές ειδήσεις και άλλοτε να είναι υπερβολικά απαισιόδοξοι
απέναντι στις αρνητικές. Οι υπερβολές αυτές οδηγούν τις τιμές των μετοχών σε
απότομες διακυμάνσεις.
Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και μία πολύ νεώτερη έρευνα των Atkins &
Dyl

(1993)6

βασισμένη

σε

δείγμα

μετοχών

που

διαπραγματεύονται

στο

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την περίοδο 1975 έως 1984. Η ερμηνεία του
φαινομένου στηρίζεται στην άποψη ότι οι επενδυτές συμπεριφέρονται ανορθολογικά
αποδίδοντας πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στα πιο πρόσφατα δεδομένα με αποτέλεσμα
να κάνουν λανθασμένες στατιστικές προβλέψεις.

2.2. Νεώτερες προσεγγίσεις
Οι παραπάνω τέσσερεις τύποι στατιστικού ελέγχου προσέδωσαν στο
υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου ισχυρή πειραματική τεκμηρίωση. Ομως οι έρευνες

3 Εδώ μεταφέροντοα τα συμπεράσματα του Fama ο οποίος παραπέμπει στο άρθρο: Ν iederhoffer, V. and
Osborne, M.F.M. (1966), "Market making and reversal on the stock exchange", Journal of the
American Statistical Association, Vol. 61, December, pp. 897-916.
4 O Fama παραπέμπει: Mandelbrot, B. (1963), "The variation of Certain Speculative Prices", Journal of
Business, Vol. 36, October, pp. 394-419.
5 Fama, E.F. (1965), "The Behaviour of Stock-Market Prices", In: Andrew W. Lo (editor). Market
Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp.
158-229.
6 Atkins, A.B. and Dyl, E.A (1993), "Reports of the death of the efficient markets hypothesis are
graeatly exaggerated!". Applied Financial Economics, Issue 3, pp. 95-100.
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τα χρόνια που ακολούθησαν άρχισαν σιγά σιγά να θέτουν ολοένα και περισσότερα
ερωτηματικά γύρω από την ισχύ αυτού του μοντέλου. Θα πρέπει βέβαια να έχουμε
κατά νου ότι κάθε πειραματική επιβεβαίωση του τυχαίου περιπάτου είναι ταυτόχρονα
και επιβεβαίωση της "Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς", χωρίς αυτό να
συνεπάγεται και το αντίστροφο. Σήμερα, οι περισσότεροι ερευνητές παρουσιάζουν
στοιχεία με βάση τα οποία απορρίπτεται το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου αλλά η
"Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς" στον αδύνατό της τύπο παραμένει σε ισχύ.
Η πλέον σοβαρή ένσταση των σύγχρονων ερευνητών πάνω στην ισχύ του
υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου έχει να κάνει με την ανακάλυψη μίας
συνιστώσας στις διαχρονικές μεταβολές των τιμών η οποία δεν προβλεπεται από την
υπόθεση της ανεξαρτησίας (mean-reverting component). Σύμφωνα με την έρευνα των
Poterba & Summers (1988)7, οι αποδόσεις των μετοχών επιδεικνύουν θετική σειριακή
συσχέτιση όταν το χρονικό διάστημα (lag) είναι μικρό και αρνητική σειριακή
συσχέτιση όταν το διάστημα αυτό είναι μεγάλο. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει μετά
από πραγματοποίηση του ελέγχου με το Variance Ratio τεστ με στοιχεία από το
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά την περίοδο 1926-1985.
Αντίστοιχη τόσο ως προς τη μεθολογία όσο και ως προς τα αποτελέσματα
είναι και η έρευνα των Fama & French (1988)8 που δημοσιεύται την ίδια χρονιά. Οι
αυτοσυσχετίσεις των μετοχών αλλά και των χαρτοφυλακίων εμφανίζουν μία μορφή U
όταν σχεδιάζονται σε συνάρτηση με την χρονική περίοδο που χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό τους. Συγκεκριμένα, για περιόδους που ξεκινούν από 2 χρόνια και
φτάνουν μέχρι τα 5, οι υπολογιζόμενες αυτοσυσχετίσεις παίρνουν ολοένα και
μεγαλύτερες αρνητικές τιμές ενώ στη συνέχεια ακολουθούν μία αργή πορεία
σύγκλισης προς την προβλεπόμενη από το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου
μηδενική τιμή. Μάλιστα οι Fama & French (1988) υποστηρίζουν ότι ένα ποσοστό
25%-40% της διακύμανσης των μακροπρόθεσμων αποδόσεων είναι προβλέψιμο από
παρελθοντικά στοιχεία.
Αξίζει όμως να σημειωθεί και η άποψη του Richardson (1993)9 για το θέμα
των U μοτΐβων, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτά τα μοτίβα, στο σχήμα και το μέγεθος

1 Poteiba, J.M. and Summers, L.H. (1988), "Mean Reversion in Stock Prices", In: Andrew W. Lo
(editor). Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham, pp. 419-451.
8 Fama, E.F and French K_R. (1988), "Permanent and Temporary Components of Stock Prices", In:
Andrew W. Lo (editor), Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward
Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 246-273.
9 Richardson, M. (1993), "Temporary Components of Stock Prices: A Skeptic's View", In: Andrew W.
Lo (editor), Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham, pp. 452-460.

Σελίδα 13

Εμπειρικές Μελέτες

που έχουν καταγραφεί, είναι απολύτως συμβατά με την υπόθεση της σειριακής
ανεξαρτησίας.
Οι Lo & Mac Kinlay (1988)10 11δε συμμερίζονται την άποψη των
προηγούμενων ερευνητών. Στη δική τους έρευνα, που δημοσιεύτηκε την ίδια περίπου
εποχή, κατέληξαν στην ανεύρεση θετικής αυτοσυσχέτισης για εβδομαδιαίες και
μηνιαίες αποδόσεις του δείκτη CRSP για μία περίοδο από το 1962 εως το 1985. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης για τις εβδομαδιαίες αποδόσεις
του δείκτη φτάνει το εντυπωσιακό μέγεθος 30%! Αλλά η σύγχυση γενικεύεται όταν
στην ίδια έρευνα αποδεικνύεται ότι οι αυτοσυσχετίσεις των μεμονωμένων μετοχών
έχουν κατά κανόνα αρνητικές τιμές.
Μία πρόσφατη έρευνα από τον Groenewold (1997)11 που χρησιμοποιεί την
ίδια ακριβώς μέθοδο με τους Lo & Mac Kinlay (1988) πάνω σε δεδομένα από τις
κεφαλαιαγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας για μία περίοδο από το 1975
έως το 1992, έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη για αντιστροφή των μέσων (mean
reversion) για καμία χώρα. Ουσιαστικά δε, παρατηρείται ακριβώς το αντίθετο:
".. .For neither country is there any evidence of mean reversion. In fact, the opposite
tends to be the case..."
Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω μελετών είναι η συμφωνία των
ερευνητών στην άποψη ότι τα συμπεράσματα δεν μπορούν για διάφορους λόγους να
χρησιμεύσουν στην επινόηση κερδοφόρων επενδυτικών στρατηγικών. Αντίθετα, η
δημοσίευση του Jagadeesh (1990)12 παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η
παρατηρούμενη αρνητική αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης των μηνιαίων αποδόσεων
μεμονωμένων μετοχών είναι στατιστικά σημαντική. Τα δεδομένα που χρησιμοποίησε
καλύπτουν μία περίοδο από το 1934 εως το 1987 και οι αποδόσεις πέραν του
αναμενομένου φτάνουν το 2,49% ανά μήνα. Η απόδοση αυτή σημαίνει ότι η
προβλεψιμότητα που προκύπτει από την υψηλή τιμή της αυτοσυσχέτισης είναι
επιπλέον και οικονομικά σημαντική. Το εντυπωσιακό αυτό εύρημα δεν ερμηνεύεται
από τον Jagadeesh (1990) ως απόρριψη της "Υπόθεσης της Αποτελεσματικής
Αγοράς". Αντίθετα, ο ερευνητής προσανατολίζεται προς μία ερμηνεία η οποία

10 Lo. A W. and McKinlay AC. (1988), "Stock Market Prices do not follow Random Walks: Evidence
from a simple Specification Test", In: Andrew W. Lo (editor), Market Efficiency: Stock Market
Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 363-389.
11 Groenewold, N. (1997), "Share market efficiency: tests using daily data for Australia and New
Zealand”, Applied Financial Economics, Issue 7, pp. 645-657.
12 Jagadeesh, N. (1990), "Evidence of predictable behaviour of security returns". In: Andrew W. Lo
(editor), Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham, pp. 296-313.
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σχετίζεται με την ανεπάρκεια των υπαρχόντων υποδειγμάτων ισορροπίας να
εξηγήσουν τις συστηματικές αλλαγές που υφίστανται τα διάφορα ασφάλιστρα
κινδύνου (risk premiums) με την πάροδο του χρόνου.
Ο αντίλογος στις μελέτες που αποκαλύπτουν μακροχρόνιες εξαρτήσεις στις
διακυμάνσεις των μετοχών προέρχεται από μία έρευνα που δημοσιεύεται από τον Lo
(1991)13. Σ' αυτήν απορρίπτεται η υπόθεση της ύπαρξης ιδιαίτερων μακροχρόνιων
εξαρτήσεων ενώ η παρατηρούμενη συμπεριφορά των τιμών εξηγείται ικανοποιητικά
με τη βοήθεια στοχαστικών μοντέλων βραχυχρόνιας εξάρτησης.
Είναι γεγονός πως η σύγχρονη αρθρογραφία κατακλύζεται από μελέτες που
μέσω διάφορων στατιστικών ελέγχων απορρίπτουν την υπόθεση του τυχαίου
περιπάτου.
Οι Loughani & Chappell (1997)14 είναι κατηγορηματικοί στον ισχυρισμό
τους ότι δεν ισχύει ο αδύνατος τύπος αποτελεσματικής αγοράς για τον δείκτη FTSE
30:
"...We have shown that the weak form of the efficient markets hypothesis is certainly
not validfor the FTSE 30 index; the series does not follow a random walk..."
Σ αυτές τις μελέτες συγκαταλέγεται και η εργασία του Huang (1995)15 ο
οποίος μέσω του Variance Ratio τεστ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υπόδειγμα
του τυχαίου περιπάτου δεν ισχύει στις περιπτώσεις των χρηματιστηρίων της Κορέας,
της Μαλαισίας, του Χονγκ-Κονγκ, της Σινγκαπούρης και της Ταϊλάνδης. Το
ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι η ομοιότητα των αποτελεσμάτων τόσο στις
περιπτώσεις "ώριμων" όσο και "αναδυομένων" αγορών.
Η προσδοκία διαφορετικής συμπεριφοράς των τιμών σε αγορές διαφορετικής
"ωριμότητας" δεν είναι μόνο μία θεωρητική πρόβλεψη. Μία πρόσφατη έρευνα των
Lee, Cheng, Lin & Huang (1998)16 εμφάνισε δεδομένα που ενισχύουν αυτήν την
άποψη. Συγκεκριμένα, με βάση τα ιστορικά στοιχεία για την δεκαετία του 1920, η
οποία βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαία περίοδος, αφού περιλαμβάνει και τη μεγάλη
κρίση του 1929, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η "Υπόθεση της Αποτελεσματικής

13 Lo, A.W. (1991), "Long-term memory in Stock Market Prices", In: Andrew W. Lo (editor). Market
Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp.
328-362.
H Loughani, N.A. and Chappell D. (1997), "On the validity of the weak-form efficient markets
hypothesis applied to the London stock exchange". Applied Financial Economics, Issue 7, p. 176
1 Huang, B.N. (1995), "Do Asian stock market prices follow random walks? Evidence from the
variance ratio test", Applied Financial Economics, Issue 5, pp. 251-256.
16 Lee, I, Cheng J.C., Lin, C.J. and Huang, C. (1998), "The market efficiench hypothesis on stock
prices: international evidence in the 1920s", Applied Financial Economics, Issue 8, pp. 61-65.
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Αγοράς" ισχύει στην περίπτωση των περισσότερων αγορών της Ευρώπης ενώ
απορρίπτεται για τα συγκριτικά "ανώριμα" χρηματιστήρια του Καναδά και των ΗΠΑ.
Μία άλλη "αναδυόμενη" κεφαλαιαγορά, της δεκαετίας του 1990 αυτή τη
φορά, είναι και αυτή της Κωνσταντινούπολης, στη γειτονική Τουρκία. Με δεδομένα
από την κίνηση επιλεγμένων μετοχών κατά την περίοδο 1988-1993, οι Antoniou,
Ergul, Holmes & Priestley (1997)17 δημοσιεύουν ένα άρθρο που έρχεται να ρίξει
περισσότερο φως σε ένα θέμα που είχε έρθει στο προσκήνιο με ένα άρθρο των Blume,
Easley & O'Hara (1994)18 το οποίο συσχέτιζε την προβλεψιμότητα των τιμών των
μετοχών με τον όγκο των συναλλαγών. Δεν έχει όμως τόσο μεγάλη σημασία η
απόδειξη της ερμηνευτικής δύναμης του παράγοντα "όγκος" πάνω στις διακυμάνσεις
των μετοχών, όσο η μεταβίβαση του κέντρου βάρους της ερευνητικής προσπάθειας
από την απλή μελέτη των ιστορικών στοιχείων σε μια ευρύτερη σύλληψη της έννοιας
"πληροφοριακό σύνολο". Συγκεκριμένα, η άποψη των Blume, Easley & O'Hara
(1994) είναι ότι ακόμα και αν οι τρέχουσες τιμές των μετοχών αποδεικνύεται ότι
ενσωματώνουν το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών, η χρήση πληροφοριών που
δε σχετίζονται άμεσα με τις τιμές, όπως ο όγκος των συναλλαγών, σε συνδυασμό με
τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία, είναι πιθανό να δώσει στους επενδυτές τη
δυνατότητα να κάνουν ακριβείς προβλέψεις για τις μελλοντικές διακυμάνσεις. Με
άλλα λόγια, η τεχνική ανάλυση δεν είναι μια άσκοπη διαδικασία αλλά μπορεί να
αποφέρει σε κάποιους επενδυτές σημαντικά κέρδη. Η σημασία του παράγοντα
"όγκος" αποδεικνύεται μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα ιδιαίτερα υψηλή για τις
μετοχές που έχουν χαμηλή εμπορευσιμότητα (thin stocks).

23. ’’Ανωμαλίες"
Τέλος, είναι αναγκαίο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ένα ζήτημα που έχει
απασχολήσει τη διεθνή βιβλιογραφία ήδη από το 1965 με την εμπειρική εργασία του
Fama (1965) αλλά εξακολουθεί να κρατά το ενδιαφέρον των ερευνητών μέχρι και
σήμερα. Πρόκειται για τον εντοπισμό κάποιων "ανωμαλιών" στις διακυμάνσεις των
μετοχών με πιο γνωστές περιπτώσεις αυτή του "Φαινομένου του Σαββατοκύριακου"
(weekend effect) όπου οι μετοχές έχουν σημαντικά χαμηλότερες αποδόσεις στο
διάστημα ανάμεσα στο "κλείσιμο" της Παρασκευής και το "κλείσιμο" της Δευτέρας,

17 Antoniou, A, Ergul, Ν., Holmes, Ρ. and Priestley, R. (1997), Technical analysis, trading volume
and market efficiency: evidence from an emerging market". Applied Financial Economics, Issue 7, pp.
361-365.
18 Oi Antoniou et al. παραπέμπουν στο άρθρο: Blume, L. Easley, D. and CTHara, M. (1994), "Market
statistics and technical analysis: the role of volume", Journal ofFinance, Vol. 49, pp. 153-181.
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η περίπτωση του "Φαινομένου του Ιανουάριου" (January effect), όπου οι αποδόσεις
είναι υψηλότερες τον Ιανουάριο σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο μήνα του έτους, η
περίπτωση του "Φαινομένου των Αργιών" (holiday effect), όπου έχουμε τις
αποδόσεις να αυξάνονται τις μέρες λίγο πριν την έναρξη των διακοπών καθώς και η
περίπτωση του "Φαινομένου Μεγέθους Εταιρειών" (size effect) σύμφωνα με το οποίο
οι αποδόσεις των μετοχών εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης είναι μεγαλύτερες από
τις αποδόσεις των υπολοίπων. Οι Arsad & Coutts (1997)19 στην έρευνα γύρω από τις
"ανωμαλίες" στις τιμές των μετοχών του χρηματιστηρίου του Λονδίνου για μία
περίοδο 60 χρόνων (1935-1995), βρήκαν ότι επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του
"Φαινομένου του Σαββατοκύριακου", του "Φαινομένου του Ιανουαρίου"και του
"Φαινομένου των Αργιών", αλλά για άλλη μία φορά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
είναι αδύνατον για κάποιον επενδυτή να εκμεταλλευτεί οικονομικά αυτές τις
προβλεπόμενες διακυμάνσεις.

2.4. Σύνοψη
Η "Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς" μελετάται εδώ και δεκαετίες.
Αν και οι μέθοδοι έχουν αλλάξει το συμπέρασμα παραμένει κοινό: Η αγορά
εμφανίζει

αποτελεσματικότητα

αδύνατου

τύπου.

Οι

πρώτες

προσεγγίσεις

περιελάμβαναν, "κανόνες φίλτρα", μελέτη των αλληλουχιών προσήμου των τιμών
(runs tests) καθώς και μελέτη των αυτοσυσχετίσεων και του μεγέθους των μεταβολών
των τιμών. Οι νεώτερες έρευνες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τον έλεγχο του
υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου μέσω νέων τεχνικών όπως οι διάφορες
παραλλαγές του VR τεστ. Επίσης, αυτές οι έρευνες χρησιμοποιούν σύνολα
δεδομένων που καλύπτουν χρονικά διαστήματα δεκαετιών αλλά και αναφέρονται σε
αγορές εκτός Αμερικής. Τις περισσότερες φορές το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου
απορρίπτεται αλλά αυτό σε καμμία περίπτωση δε συνιστά απόρριψη της "Υπόθεσης
της Αποτελεσματικής Αγοράς" καθώς η οικονομική αξιοποίηση των όποιων
στατιστικά σημαντικών εξαρτήσεων κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Από αυτόν τον
κανόνα δεν ξεφεύγουν ούτε και οι αποδεδειγμένες "ανωμαλίες" που έχουν εντοπιστεί
σε διάφορα χρηματιστήρια και θεωρούνται σήμερα μέρος της προβλεπόμενης
συμπεριφοράς των αγορών.

19 Arsad, Ζ. and Coutts, JA (1997), "Security price anomalies in the London International Stock
Exchange: a 60 year perspective". Applied Financial Economics, Issue 7, pp. 455-464.
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Τρίτο Κεφαλαίο
Δεαομενα

και

Μεθοδολογία

Το κεφάλαιο ξεκινά με μία παρουσίαση του τρόπου συλλογής και
επεξεργασίας των δεδομένων. Στη συνέχεια γίνεται μία λεπτομερής παρουσίαση της
μεθοδολογίας ξεκινώντας από το Variance Ratio τεστ των Lo & MacKinley (1988)
και συνεχίζοντας με το τεστ των Dickey & Fuller (1981) (ADF τεστ). Το κεφάλαιο
κλείνει με μία σύνοψη των υποθέσεων που πρόκειται να ελεγχθούν.

3.1. Δεδομένα
Η

έρευνα καλύπτει την περίοδο

1993

-

1999.

Πιο

συγκεκριμένα

χρησιμοποιούμε στοιχεία που καλύπτουν μία περίοδο 361 εβδομάδων από 5/1/1993
μέχρι

1/12/1999.

Ακολουθώντας

τη

διεθνώς

καθιερωμένη

πρακτική,

πραγματοποιούμε εβδομαδιαία δειγματοληψία και όχι ημερήσια καθώς φαινόμενα
όπως μικρός όγκος συναλλαγών (thin trading), μη συνεχόμενες συναλλαγές
(nonsynchronous trading) αλλά και η διαφορά τιμής προσφοράς - ζήτησης (bid-ask
spread) επηρρεάζουν τα αποτελέσματα πολύ λιγότερο σε αυτή τη συχνότητα. Επίσης,
για την αποφυγή του

"Φαινομένου του Σαββατοκύριακου", λαμβάνουμε ως

αντιπροσωπευτική τιμή εβδομάδας αυτήν της Τετάρτης. Στις ελάχιστες περιπτώσεις
που αυτή λείπει, την αντικαθιστούμε με την τιμή της Τρίτης.
Ως χαρτοφυλάκιο της αγοράς χρησιμοποιούμε τον Γενικό Δείκτη του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Γ.Δ.Χ.Α.Α.). Η στάθμισή του σε συνδυασμό με την
υψηλή ανππροσωπευτικότητα του (αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της συνολικής
κεφαλαιοποίησης) τον καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο για την εξαγωγή συμπερασμάτων
που αφορούν στο σύνολο της αγοράς. Το δείγμα που χρησιμοποιούμε στους
υπολογισμούς τόσο του VR όσο και του ADF τεστ αποτελείται από τους φυσικούς
λογαρίθμους των τιμών κλεισίματος και ο υπολογισμός των αποδόσεων γίνεται από
τη γνωστή σχέση:

r, = \ηΡ, -In/y ,

(3.1)

όπου it είναι η απόδοση για τη χρονική περίοδο (εβδομάδα) t , Pt είναι η τιμή
κλεισίματος του δείκτη την ημέρα που έχει επιλεγεί ως "τέλος" αυτής της περιόδου
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(Τετάρτη) και Ρμ είναι η τιμή κλεισίματος του δείκτη την ημέρα που έχει επιλεγεί ως
"αρχή" της περιόδου (η αμέσως προηγούμενη Τετάρτη).
Η συνολική περίοδος χωρίζεται στη συνέχεια σε δύο ίσης διάρκειας
υποπεριόδους 181 εβδομάδων. Η πρώτη υποπερίοδος ξεκινά στις 5/1/1993 και
τελειώνει στις 19/6/1996. Η δεύτερη ξεκινά στις 19/6/1996 και τελειώνει στις
1/12/1999. Αν και αυτός ο διαχωρισμός αποτελεί συνήθη μεθοδολογική πρακτική στη
διεθνή βιβλιογραφία ωστόσο στην περίπτωσή μας εξυπηρετεί μία πολύ πιο
συγκεκριμένη ανάγκη. Έχοντας ως δεδομένη την εντυπωσιακή άνοδο του ελληνικού
χρηματιστηρίου τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την υποτονική λειτουργία του επί
δεκαετίες, θα ήταν ίσως σοβαρό λάθος να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη επταετία
ως μία τυπική περίοδος λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Προσπαθώντας να
συμβιβάσουμε από τη μία την ανάγκη να καταγραφούν οι δύο διαφορετικές φάσεις
στη συμπεριφορά της αγοράς και από την άλλη την ανάγκη δημιουργίας συγκρίσιμου
μεγέθους δειγμάτων καταλήγουμε στον συγκεκριμένο διαχωρισμό του συνολικού
δείγματος. Για να δώσουμε μία πρώτη εικόνα της σημασίας αυτού του διαχωρισμού
αρκεί να αναφέρουμε ότι η πρώτη υποπερίοδος ξεκινά με τον Γενικό Δείκτη στις 667
μονάδες και τελειώνει με τον δείκτη να φτάνει στις 918. Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει
την αφετηρία για μία εντυπωσιακή πορεία του Γενικού Δείκτη κατά τις επόμενες 180
εβδομάδες με κατάληξη στις 5654 μονάδες!
Οπως θα φανεί αναλυτικά κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η
δεύτερη υποπερίοδος του Γενικού Δείκτη φαίνεται να αντιπροσωπεύει καλύτερα τη
συνολική περίοδο. Για να διερευνήσουμε διεξοδικότερα το Γενικό Δείκτη αυτήν την
υποπερίοδο επιχειρούμε μία πρώτη ανάλυση της συνολικής συμπεριφοράς του σε δύο
συνιστώσες. Για το σκοπό αυτό δημιουργούμε έναν νέον δείκτη, τον Top 5 Index,
στον οποίον συμμετέχουν οι πέντε μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης μετοχές του
Γενικού Δείκτη. Το χαρτοφυλάκιο αυτών των μετοχών σταθμίζεται με βάρη ανάλογα
της σχετικής κεφαλαιοποίησης της κάθε μίας από αυτές σε σχέση με το σύνολο των
πέντε. Ως βάση υπολογισμού έχει επιλλεγεί η 7/9/1998, μία ημερομηνία κοντά στη
μέση της περιόδου. Τιμή βάσης για τον Top 5 Index είναι το 1000. Τον νέο αυτό
δείκτη τον συνθέτουν οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας (κο), της ALPHA Τράπεζας
Πίστεως (κο), του ΟΤΕ (κο), της 3Ε (κ) και της Τράπεζας Εργασίας (κο). Η στάθμισή
τους στον Γενικό Δείκτη είναι αντίστοιχα 11,93%, 10,64%, 9,11%, 8,54% και 6,84%,
δηλαδή συνολικά 47,06%. Με άλλα λόγια, προσεγγίζουμε τον Γενικό Δείκτη με ένα
χαρτοφυλάκιο που αντιπροσωπεύει τη μισή κεφαλαιοποίησή του κατά αναλογία με
την προσέγγιση του συνόλου της αγοράς από ένα αντίστοιχης σχετικής αξίας
χαρτοφυλάκιο που ο ίδιος αποτελεί. Βέβαια, οι ομοιότητες σταματούν εδώ καθώς
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σκοπός της δημιουργίας του Top 5 Index είναι να καταγραφεί η συμπεριφορά
εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης σε σύγκριση με τη συμπεριφορά του συνόλου
των μετοχών που συνθέτουν τον Γενικό Δείκτη. Η ανάλυση του Γενικού Δείκτη σε
δύο ισοδύναμης βαρύτητας ως προς τη στάθμιση, αλλά διαφορετικής σύνθεσης ως
προς την κεφαλαιοποίηση, χαρτοφυλάκια εξυπηρετεί καταρχήν στην σύγκριση των
αποτελεσμάτων με εκείνα της εργασίας των Lo & MacKinley (1988). Πέρα όμως από
αυτήν την απλή μεθοδολογική σκοπιμότητα, έχει ως απώτερο στόχο και την
ανίχνευση κάποιων έμμεσων αναφορών σε φαινόμενα όπως το "φαινόμενο μικρού
όγκου συναλλαγών" (thin trading) και το "φαινόμενο μεγέθους κεφαλαιοποίησης των
εταιρειών" (size effect). Όσο εμφανέστερη είναι η διαφορά που προκύπτει από τη
σύγκριση της συμπεριφοράς του Γενικού Δείκτη με αυτή του Top 5 Index, τόσο
εντονότερη πρέπει να θεωρείται η επίδραση των παραπάνω φαινομένων στη
διαμόρφωση των τιμών.
Για να επαληθεύσουμε τα συμπεράσματα από τη σύγκριση των δύο αυτών
δεικτών κατασκευάζουμε έναν τρίτο δείκτη, τον Bottom 5 Index, με διαδικασία
ανάλογη με αυτή του Top 5 Index. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χαρτοφυλάκιο το
συνθέτουν οι πέντε μετοχές με τη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση που συμμετέχουν και
στο Γενικό Δείκτη. Πρόκειται για τις μετοχές Παρνασσός (κο). Τεχνοδομή (κο),
Έδραση

(κο).

Προοδευτική

(κο) και ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (κο).

Στο Γενικό

Δείκτη

συμμετέχουν με βάρη 0.03%, 0.06%, 0,07%, 0,08% και 0,11% αντίστοιχα. Η
συνολική κεφαλαιοποίηση του Bottom 5 Index αντιπροσωπεύει μόλις το 0,35% του
συνόλου των 60 μετοχών του Γενικού Δείκτη.
Είναι αναγκαίο να ξεκαθαριστεί από την αρχή ότι η εισαγωγή του
συγκεκριμένου δείκτη δεν αποσκοπεί στην άμεση καταγραφή της συμπεριφοράς
μετοχών χαμηλής κεφαλαιοποίησης. Λόγω της ιδιαίτερης σύνθεσής του (τέσσερεις
κατασκευαστικές εταιρείες και μία συμμετοχών), ο Bottom 5 Index είναι ελάχιστα
αντιπροσωπευτικός για το σύνολο των εταιρειών χαμηλής κεφαλαιοποίησης καθώς
τέτοιες δραστηριοποιούνται σε όλους του κλάδους. Από την άλλη, το γεγονός ότι
είναι ιδιαίτερα "μεροληπτικός" υπέρ ενός μόνο κλάδου, τον κάνει ιδιαίτερα
ευαίσθητο στις ιδιαιτερότητες ενός τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Κατά
συνέπεια, είναι λογικό να επηρρεάζεται από γεγονότα που αφήνουν αδιάφορη την
υπόλοιπη αγορά και το αντίστροφο.
Ο ρόλος του Bottom 5 Index στην συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια
είναι καθαρά υποστηρικτικός. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος "μεγεθυντικού
φακού" ο οποίος μας βοηθά να κάνουμε έναν γρήγορο έλεγχο των συμπερασμάτων
που διατυπώνουμε από τη συγκριτική μελέτη του Top 5 Index με τον Γενικό Δείκτη.
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Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να "μεγενθύνουμε" την εικόνα που περιμένουμε για τη
συμπεριφορά των εταιρειών χαμηλής κεφαλαιοποίησης επιλέγοντας τις πέντε εκείνες
που διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό στο μέγιστο βαθμό. Από τη μία, λοιπόν, αυτή
η "μεγέθυνση" δημιουργεί και μία παραμόρφωση της αρχικής εικόνας. Από την άλλη,
ο Bottom 5 Index ενδεχομένως να κάνει εμφανέστερα κάποια φαινόμενα που η εκ του
μακρόθεν παρατήρηση της αγοράς μέσω του Γενικού Δείκτη υποβαθμίζει, ή καλύπτει
εντελώς.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το πεδίο ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης
έρευνας περιορίζεται στην εξαγωγή συμπερασμάτων που ισχύουν για το σύνολο της
ελληνικής

κεφαλαιαγοράς

σε

σχέση

με

τις

επιταγές

της

"Υπόθεσης

της

Αποτελεσματικής Αγοράς". Περαιτέρω εμβάθυνση στην μελέτη του παράγοντα
"μέγεθος", μέσω της δημιουργίας κατάλληλα αντιπροσωπευτικών χαρτοφυλακίων για
όλο το υπάρχον φάσμα κεφαλαιοποίησης, κρίνεται μάλλον υπερβολική για τα όρια
της παρούσας έρευνας.
Στον Πίνακα 3.1.1. παρουσιάζονται κάποια βασικά στατιστικά μεγέθη που
σχετίζονται με τις αποδόσεις των πέντε συνόλων δεδομένων που εξετάζουμε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1.: Βασικά στατιστικά μεγέθη των εβδομαδιαίων αποδόσεων του
Γενικού Δείκτη για την περίοδο 1993 - 1999 και τις δύο υποπεριόδους του καθώς
και για τους δείκτες "Top 5 Index" και "Bottom 5 Index".

Δείκτης
Γ.Δ.
Γ.Δ.
Γ.Δ.
Top 5
Index
Bottom
| 5 Index

Skewness

Mean

Variance

-0.00593

0.001613

0.122

-0.00177

0.001056

-0.01010

19/6/96 1/12/99
19/6/96 1/12/99

Δείγμα
5/1/93 1/12/99
5/1/93 19/6/96
19/6/96 1/12/99

Kurtosis
Statistic

Std error

0.129

1.404

0.256

0.197

0.181

2.518

0.360

0.002145

0.232

0.181

0.695

0.360

-0.00804

0.002465

0.015

0.181

1.180

0.360

-0.01070

0.006785

-0.342

0.181

1.910

0.360

Statistic

Std

error

Γ.Δ. : Γενικός Δείκτης
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3.2. Μεθοδολογία
3.2.1. To VR τεστ
Θεωρούμε την ακόλουθη αναδρομική στοχαστική διαδικασία:

Υ, =μ + *,_1+ε,

(3.2)

όπου X, = In Pt είναι ο φυσικός λογάριθμος της τιμής στο χρόνο t και Pt η τιμή
κλεισίματος για μία μετοχή (ή δείκτη) τη χρονική στιγμή (ή η μέρα) ί, μ είναι μία
σταθερά και εΙ είναι ο διαταρακτικός όρος. Δεχόμαστε ότι η μέση τιμή των ε, είναι
μηδέν (Ε[ε,] = 0) για κάθε τιμή ί
Οι Lo & MacKinley (1988) κάνουν δύο διαφορετικές υποθέσεις για τη
συμπεριφορά των ε,. Στις επόμενες δύο παραγράφους θα εξετάσουμε πρώτα την
υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας και στη συνέχεια θα τροποποιήσουμε τους τύπους
σύμφωνα με τις επιταγές της δεύτερης υπόθεσης η οποία επιτρέπει στα ε, κάποιες
μορφές ετεροσκεδαστικότητας.
3.2.1.1. Μηδενική υπόθεση ομοσκεδαστικότητας
Έστω ότι οι διαταρακτικοί όροι ε, ακολουθούν ακριβώς την ίδια κανονική
κατανομή για κάθε τιμή του t. Δηλαδή:

Η:ε,ΐ.ΐ.ά.Ν(θ,σ02)

(3 3)

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι γνωστό ότι η διασπορά των ε,
παρουσιάζει γραμμική μεταβολή σε σχέση με το χρονικό διάστημα παρατήρησης της
διαδικασίας. Για παράδειγμα, η διασπορά του X - Xt.2 αναμένεται ακριβώς διπλάσια
της διασποράς του Xt - Xt-i. Αυτό σημαίνει πως κάθε απόκλιση από αυτήν την τιμή
αποτελεί απόδειξη ότι η μηδενική μας υπόθεση δεν ισχύει. Με άλλα λόγια το
συγκεκριμένο μοντέλο του "τυχαίου περιπάτου" που ορίσαμε, δεν μπορεί να
περιγράφει τη συμπεριφορά των δεδομένων μας σε κάποιο προκαθορισμένο επίπεδο
εμπιστοσύνης (στην περίπτωσή μας 5%). Για την κατασκευή ενός στατιστικού που να
ελέγχει την παραπάνω υπόθεση ακολουθούμε την εξής πορεία:
Υποθέτουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας 2n + 1 παρατηρήσεις Χο, Χι, ... ,
Χγη για το Xt, ισαπέχουσες χρονικά μεταξύ τους. Από αυτό το δείγμα εξάγουμε τους
ακόλουθους εκτιμητές μέσης τιμής και διασποράς:
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(3.4)

(3.5)

(3.6)

Ο δεύτερος εκτιμητής της διασποράς Εξίσωση (3.6) διαφέρει από τον πρώτο
Εξίσωση (3.5) από το γεγονός ότι υπολογίζεται με βάση το υποσύνολο των n + 1
παρατηρήσεων άρτιου δείκτη (Χο, Χ2, ... , Χί, ..., ^G«) Για την ακρίβεια, αντιστοιχεί
στο 1/2 του εκτιμητή της διασποράς των άρτιων παρατηρήσεων. Ασυμπτωτικά, και οι
τρεις εκτιμητές συγκλίνουν στα αντίστοιχα μεγέθη του πληθυσμού (consistent
estimators). Επίσης, οι εκτιμητές διασποράς ακολουθούν τις παρακάτω οριακές
κατανομές:

(3.7)

V2w(e*-w„)~/V(0,4eJ)

(3.8)

όπου σο2 είναι η διασπορά του αντίστοιχου πληθυσμού. Στη συνέχεια, ορίζουμε ως Jd
τη διαφορά των δύο εκτιμητών διασποράς:

(3.9)
Αξιοποιώντας την παρατήρηση ότι η διασπορά της εν λόγω διαφοράς
ισούται ασυμπτωτικά με τη διαφορά των αντίστοιχων ασυμπτωτικών διασπορών,
καταλήγουμε στην παρακάτω διατύπωση για την κατανομή του Jd :
I---α
V2«yrf~/V(0,2o04)

(3.10)
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Άρα, αν υπολογίσουμε έναν εκτιμητή της διασποράς του Jd ,μπορούμε στη
συνέχεια να τον χρησιμοποιήσουμε για τη διεξαγωγή ενός τυπικού στατιστικού
ελέγχου κανονικότητας.
Εναλλακτικά, μπορούμε να ορίσουμε ως Jr τη διαφορά από τη μονάδα του
λόγου των εκτιμητών διασποράς:

Λ

(3.11)

Η ασυμπτωτική κατανομή του παραπάνω στατιστικού είναι ανεξάρτητη από
τη διασπορά του πληθυσμού:

yf2nJr~N(0,2)

(3·12)

Γενικεύοντας τη μέχρι τώρα ανάλυση μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα
παρόμοιο στατιστικό που αντί των "παρατηρήσεων με άρτιο δείκτη", χρησιμοποιεί τις
παρατηρήσεις που απέχουν μεταξύ τους όχι 2 αλλά q χρονικές μονάδες.
Έστω nq + 1 παρατηρήσεις Χο,Χι, ... , Xnq για το Xt, ισαπέχουσες χρονικά
μεταξύ τους. Οι σχέσεις που είδαμε παραπάνω παίρνουν τώρα την εξής μορφή:

Α = — Σ(*„— <*„-*„)
nq κ=,
nq

(3.13)

(3.14)

(3.15)
nq κ=ι
(3.16)

/,ω-η®-ι

(3.17)

Οι ασυμπτωτικές κατανομές των Jd και Jr είναι κανονικές, με διασπορές που
εξαρτώνται από το q

yfnqJd(q)~N(0,2(q - 1)«ί)

(3.18)
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(319)

Για να βελτιωθεί η ακρίβεια του ελέγχου στην περίπτωση δειγμάτων μικρού
μεγέθους, οι Lo & MacKinley εισάγουν έναν εκτιμητή που μπορεί να αντικαταστήσει
τον ah2(q)\

*ί(ί)-Α·Σ<*.(3 20)
nq κ=,
Η χρήση αυτού του εκτιμητή παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού του
αθροίσματος από nq-q + 1 όρους, σε αντίθεση με τον (rh2(q) που υπολογίζεται από η.
Τα στατιστικά Jd και Jr ορίζονται πλέον ως εξής:

=

(?)“««

(3 21)

1

(3 22)

Μία τελευταία διόρθωση στους παραπάνω τύπους γίνεται για λόγους που
σχετίζονται

με

υπολογισμένων

τη

διαφορά

ασυμπτωτικών

(πεπερασμένο

δείγμα)

(άπειρο

μεγεθών.

Τα

δείγμα)
τελικά

και

εμπειρικά

μεγέθη

που

χρησιμοποιούνται στην εμπειρική έρευνα ορίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις:

s;»—1—,-μ)1

(3.23)

nq- 1ί“ί

(3.24)

m κ=,

m = q(nq-q + l)(l-^~)
nq

(3.25)

(3.26)

Mr(q) =

ol (q)
cl

-1

(3.27)
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Οι ασυμπτωτικές κατανομές των παραπάνω στατιστικών είναι οι εξής:
2(2q-\)(q-\)^
V"?Mj(q)~N(0, ---------- 1-------------°ο)

JnqMr(q)~N(0,

2(2q-l)(q-l))
3q

(3.28)

(3.29)

Μετά από μία απλή κανονικοποίηση παίρνουμε το z(q) που αποτελεί και το
βασικό στατιστικό της εμπειρικής έρευνας μας:

(3.30)

για το οποίο βέβαια ισχύει:
α

*(?)~JV(0,1)

(3.31)

3.2.1.2. Μηδενική υπόθεση ετεροσκεδαστικότητας
Στην υπόθεση αυτή, χαλαρώνει ο περιορισμός της κανονικότητας για την
κατανομή των ε( . Η γραμμικότητα της διασποράς παραμένει αρκεί τα ε, να είναι
μεταξύ τους ασυσχέτιστα. Η παρουσία ετεροσκεδαστικότητας δεν αλλάξει αυτή τη
συμπεριφορά. Οι Lo & MacKinley (1988) ανέπτυξαν ένα στατιστικό αντίστοιχο με το
z(q) που είδαμε προηγουμένως κάτω από μία νέα μηδενική υπόθεση που αναλυτικά
διατυπώνεται ως εξής:
Η*.
1. Για κάθε ί, Ε(ε,) = 0 και Ε(ε, ε,.Γ) = 0 για κάθε τ ΦΟ
2. η {ε/}χαρακτηρίζεται ως ψ-mixing με συντελεστές <p(m) της τάξης του γ/(2γ-1) ή ως
a-mixing με συντελεστές a(m) της τάξης του r/(r-\), όπου r> 1, έτσι ώστε για όλα τα /
και για κάθε τ >0, υπάρχουν κάποια ό>0 για τα οποία ισχύει η σχέση:

Ε\ε,ε

2(r+6)

< Δ < οο

(3.32)

3. Ισχύει οριακά:
(3.33)
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4. Για όλα τα ί, Ε(ε, εΗ ε{ ε,^) = Ο για κάθε μη μηδενικό j και k, όπου j£k

Ο

υπολογισμός του νέου στατιστικού γίνεται με

τη

βοήθεια δύο

παρατηρήσεων. Η πρώτη αφορά στην παρακάτω ασυμπτωτική έκφραση που συνδέει
το Mr{q) με τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης p(J):

ΜΜ)=Σ~ j)M
Μ
1

(3 34)

Υπολογίζοντας αρχικά την ασυμπτωτική διασπορά 0(f) του κάθε συντελεστή
αυτοσυσχέτισης, μπορούμε στη συνέχεια να υπολογίσουμε την ασυμπτωτική
διασπορά 0(q) του MAq) ως τον σταθμικό μέσο όρο των S(j) με συντελεστές τα
τετράγωνα των συντελεστών της προηγούμενης ισότητας. Οι τύποι είναι οι εξής:
'Ή
»1 Σ<*.

-.-ί·)1**»-, --μ)!

s(y) = —^----------

~ι2

(3.35)

Hj)

(3.36)

*=ι

θ(?)-Σ
>=1

2(q-j)

Τελικά, το νέο στατιστικό ορίζεται από τη σχέση:

(3.37)

και ακολουθεί την ίδια κανονική κατανομή με το z(q).
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3.2.2. To ADF τεστ
Ξεκινούμε με την παρουσίαση ενός αναλυτικού τρόπου υπολογισμού των
στατιστικών Φ που αποτελούν τη βάση του ADF τεστ. Η παρουσίαση αυτή, που
στηρίζεται στο σχετικό άρθρο των Dickey & Fuller (1981)1, ακολουθείται από μία
σύντομη αναφορά στους εναλλακτικούς τύπους υπολογισμού των Φ. Αυτοί οι τύποι
επεξηγούνται στο βασικό άρθρο των Dickey & Fuller (1981) με τη βοήθεια
συγκεκριμένων παραδειγμάτων.
3.2.2.1. Αναλυτικός τρόπος
Θεωρούμε το ακόλουθο AR(1) υπόδειγμα:

Υ, = α + ρΤ,_, +e,

(3.38)

όπου Υ, είναι ο φυσικός λογάριθμος της τιμής μίας μετοχής για το χρόνο ί, α μία
σταθερά, ρ πραγματικός αριθμός, Yt-i ο φυσικός λογάριθμος της τιμής μίας μετοχής
κατά το χρόνο ί-1, t = 2,3,.. ,n και {<?,} ακολουθία ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών
με κανονική κατανομή:

e,~NI( Ο,σ2)

(3.39)

Για τις παραμέτρους α και ρ του μοντέλου υπολογίζουμε τους παρακάτω
εκτιμητές μέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood estimators):
-|-1

Ρ. = Σ<η-,
1=2

Z<F.-Ρ<-,>)

Ρ"»)

t= 2

αμ = .V(O) ~Ρμ>ν 1)

(3.41)

οπού :

(3.42)
1=2

για / = -1, 0.
Κατά αναλογία με το στατιστικό t (t statistic) για το α που ορίζεται σε μία
ανάλυση παλινδρόμησης, εισάγουμε το στατιστικό

μέσω της παρακάτω σχέσης:

1 Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981), "Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with
a unit root", Econometrica, Issue 4, pp. 1057-1072.
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* _ η-1 *
*αμ ~ ^αμαμ

(3.43)

οπού:

C2 _ Ρ2
^αμ *^*μ

(η

-1)’1 + rfJ£(Trt - ^.,))2

(3.44)

1=2

και

SI = (η -3) 1 Σ(r; - αμ - ρ,,Υ,-ι Ϋ

(3.45)

t=2

Θεωρούμε στη συνέχεια και ένα δεύτερο υπόδειγμα:

1

Υ, =α + β(*-!--«) +ρΥ,-2 +e,

(3.46)

όπου Υ, είναι ο φυσικός λογάριθμος της τιμής μίας μετοχής για το χρόνο t, α μία
σταθερά, β και ρ πραγματικοί αριθμοί, Yt-i ο φυσικός λογάριθμος της τιμής μίας
μετοχής κατά το χρόνο t-1, t = 2,3,...,η και {et\ ακολουθία ανεξάρτητων τυχαίων
μεταβλητών με κανονική κατανομή:

e, ~Λ7(0,σ2)

(3.47)

Έστω Χο («-1)χ3 πίνακας με του οποίου η /-οστή γραμμή είναι (1,ί-(η/2),Υ)
και έστω Υ-(Υΐ, Υ3, ... ,Υη). Το διάνυσμα των εκτιμητών των παραμέτρων α, β, ρ
του μοντέλου δίνεται από τη σχέση:

ΘΤ = (άτ,βτ,ρτ)'=

(3.48)

Ονομάζοντας Q το στοιχείο της γραμμής i και της στήλης j του πίνακα
(Χ'Χ)'1 παίρνουμε τις παρακάτω εκφράσεις για τις στατιστικές t (t statistics) της
παλινδρόμησης:

1
Kr=(CnSl)~*aT

(3.49)

ν =(c22sl)hT

(3.50)
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οπού :

S2
„ — {η — 4) 1 Υ'\ΐ - Χ[ΧΧ)1 X'jF

(3.51)

το άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων (residuals) της παλινδρόμησης.
Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τα κατάλληλα στατιστικά για τον έλεγχο της
υπόθεσης (α, ρ) = (0, 1) για το πρώτο υπόδειγμα [Εξίσωση (3.38)] και των υποθέσεων
(α, β, ρ) - (0, 0, 1) και (α, β, ρ) = (α, 0, 1) για το δεύτερο υπόδειγμα [Εξίσωση (3.46)]
(στατιστική του δείκτη πιθανότητας - likelihood ratio statistics).
Ας δούμε αναλυτικά την εξαγωγή αυτών των στατιστικών για το δεύτερο
(κάπως πολυπλοκότερο) υπόδειγμα. Έστω η μηδενική υπόθεση:

Η0 : (α,β,ρ) = (0,0,1)

(3.52)

Ερευνούμε με άλλα λόγια την υπόθεση ενός υποδείγματος τυχαίου περιπάτου χωρίς
σταθερό όρο (Random Walk with zero drift). Η μεγιστοποίηση της συνάρτησης
πιθανότητας (likelihood function) κάτω από τη μηδενική υπόθεση επιτυγχάνεται για
την τιμή:

η

(3.53)

Αντίστοιχα, η συνάρτηση μεγιστοποιείται κάτω από την εναλλακτική υπόθεση για
την τιμή:

σ] = (#ι-4)(#ι-1) 'Si

(3.54)

Η στατιστική δείκτη πιθανότητας (likelihood ratio statistic) είναι:

(3.55)
οπού

Φ2 = (3^ ) 1 [(« -1)«02 - (η - 4)Sl J

(3.56)
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Το 02 είναι το συνηθισμένο "F test" της υπόθεσης Ηο : (α, β, ρ) = (0, 0, 1).
Για τη μηδενική υπόθεση ενός υποδείγματος τυχαίου περιπάτου με σταθερό
όρο (Random Walk with drift), αποδεικνύεται ότι η στατιστική δείκτη πιθανότητας
(likelihood ratio statistic) είναι μονότονη συνάρτηση της παρακάτω ποσότητας:

Για το πρώτο υπόδειγμα [Εξίσωση (3.38)] η πορεία των υπολογισμών είναι
παρόμοια. Η μηδενική υπόθεση Ηο : (α, ρ) = (0, 1) ελέγχεται μέσω της ποσότητας
(στατιστική δείκτη πιθανότητας - likelihood ratio statistic):

[l + 2<μ - 3) 1Φ, ]5‘" *’

(3.58)

με

Φ, =(2.V;» ‘|(n-IK -Oi-3).S^|

(3.59)

Στον Πίνακα 3.3.1 συνοψίζουμε τις υποθέσεις και τα κατάλληλα στατιστικά.

Παρατηρούμε ότι τα Φ] και 02 έχουν κοινή μηδενική υπόθεση (τυχαίος
περίπατος χωρίς σταθερό όρο - Random Walk with zero drift) ενώ τα 02 και Φ? έχουν
κοινή εναλλακτική. Το μόνο στατιστικό που ελέγχει την ίδια ακριβώς μηδενική
υπόθεση με εκείνη του Variance Ratio τεστ των Lo &MacKinley (1988) είναι το Φ_?

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.1. : Μηδενικές υποθέσεις και τα αντίστοιχα στατιστικά για το
ADF τεστ.
Μηδενική Υπόθεση
Y,= Yt-i + et
Yt= Yt-i + e,
Yt= a + Yul + et

Εναλλακτική Υπόθεση
Yt=a + pYt-i + e,
Yt — α +βί + pYt-i + et
Yt= α +βί + pYt_i + et

Στατιστικό
Φι
(J>2
Φ3

To ADF τεστ χρησιμοποιείται και για υποδείγματα ανώτερης τάξης με
σκοπό την ανίχνευση συνιστωσών τυχαίου περιπάτου. Η κατανομή των Φ σε αυτές
τις περιπτώσεις αποδεικνύεται η ίδια με αυτή των περιπτώσεων που εξετάσαμε
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παραπάνω. Πίνακες με κρίσιμες τιμές αυτών των κατανομών έχουν εξαχθεί από τους
Dickey & Fuller (1981) μέσω Monte Carlo προσομοιώσεων.

3.2.2.2. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού
Οι Dickey & Fuller αναφέρουν και έναν δεύτερο τρόπο υπολογισμού των
στατιστικών Φ με τη βοήθεια γραμμικών παλινδρομήσεων. Συγκεκριμένα, εκτελσύμε
δύο παλινδρομήσεις, μία για το υπόδειγμα της μηδενικής υπόθεσης και μία για το
εναλλακτικό υπόδειγμα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τους τύπους:

NullRSS - AltRSS
Φ,

lAltMeanSS
NullRSS

Φ*

Φ,

AltRSS

3 AltMeanSS
NullRSS - AltRSS
lAltMeanSS

(3.60)

(3.61)

(3.62)

όπου:
NullRSS = άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων (Residual Sum of Squares)
από την παλινδρόμηση για το υπόδειγμα της μηδενικής υπόθεσης.
AltRSS = άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων (Residual Sum of Squares) από
την παλινδρόμηση για το υπόδειγμα της εναλλακτικής υπόθεσης.
AltMeanSS = μέση τιμή του αθροίσματος των τετραγώνων των καταλοίπων (Mean
Residual Sum of Squares) για το υπόδειγμα της εναλλακτικής υπόθεσης.

33. Σύνοψη Μεθοδολογίας - Υποθέσεις προς έλεγχο
Μελετούμε τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέσω
των VR και ADF τεστ για την περίοδο 1993 - 1999 χρησιμοποιώντας εβδομαδιαία
συχνότητα δειγματοληψίας. Το δείγμα χωρίζεται στη συνέχεια σε δύο ίσες
υποπεριόδους. Η δεύτερη υποπερίοδος του Γενικού Δείκτη μελετάται διεξοδικότερα
με την εισαγωγή ενός δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (Top 5 Index), ενός δείκτη
χαμηλής κεφαλαιοποίησης (Bottom 5 Index), τον υπολογισμό των συντελεστών
αυτοσυσχέτισης και την πραγματοποίηση γραμμικών παλινδρομήσεων.
Τόσο για το VR όσο και για το στατιστικό Φ3 του ADF τεστ, μηδενική
υπόθεση είναι το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου με σταθερό όρο. Τα στατιστικά
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Φι και Φ2 του ADF τεστ ελέγχουν τη μηδενική υπόθεση ενός υποδείγματος τυχαίου
περιπάτου

χωρίς

το

σταθερό

όρο

έναντι

δύο

διαφορετικών

εναλλακτικών

υποδειγμάτων ευρύτερων του τυχαίου περιπάτου. Για το ADF τεστ υπάρχουν δύο
εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού και χρησιμοποιούνται και οι δύο.
Υπενθυμίζουμε ότι η μηδενική υπόθεση στην μελέτη των αυτοσυσχετίσεων
δέχεται ότι όλοι οι συντελεστές είναι μηδενικοί. Επίσης με τις γραμμικές
παλινδρομήσεις ελέγχουμε την μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση
μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής.
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Τέταρτο Κεφαλαίο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το VR τεστ των Lo &
MacKinley (1988). Ακολουθεί η μελέτη των συντελεστών αυτοσυσχέτισης και των
παλινδρομήσεων των εβδομαδιαίων αποδόσεων με αντίστοιχες παρελθοντικές. Στη
συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το ADF τεστ. Το κεφάλαιο κλείνει
με μία συνοπτική περίληψη των ευρημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται σε διάφορους πίνακες οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος
του κεφαλαίου αυτού.

4.1. Variance Ratio Test
4.1.1. Γενικός Δείκτης
Για την περίοδο των 361 εβδομάδων (Πίνακας 4.1.1) έχουμε απόρριψη της
μηδενικής υπόθεσης λόγω των στατιστικά σημαντικών αποκλίσεων του Variance
Ratio από τη μονάδα. Συγκεκριμένα , για q = 2,4,6,8,10 και 14 παρατηρούμε ότι οι
τιμές του ζ υπερβαίνουν την τιμή 1,96. Αυτό συνεπάγεται ότι η απόρριψη είναι
στατιστικά σημαντική στο επίπεδο 5%. Η απόρριψη του τυχαίου περιπάτου με τα
"αυστηρά" κριτήρια του ζ είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.1.: Αποτελέσματα του VR τεστ για την περίοδο των 361
εβδομάδων.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ
Συνολική Περίοδος (5/1/1993 -1/12/1999)
q

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Mr(g) + 1
1.08773
1.20881
1.32629
1.39105
1.41857
1.44095
1.45803
1.45513
1.45451
1.44730

Z(q)

Z*(q)

1.66453
2.11776**
2.50436**
2.50830**
2.35217**
2.23161**
2.09594**
1.93991
1.83703
1.70766

1.31661
1.73077
2.09995**
2.13642**
2.03108**
1.95005
1.85052
1.73369
1.65039
1.54449

** στατιστικά σημαντική τιμή στο επίπεδο 5%
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Εξετάζοντας την πρώτη υποπερίοδο των δεδομένων (Πίνακας 4.1.2)
βλέπουμε ότι η εικόνα είναι αισθητά διαφορετική από την αρχική. Σ' αυτή την
περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε την μηδενική υπόθεση καθώς όλες οι
τιμές των z και ζ* είναι μικρότερες του 1,96. Είναι μάλιστα φανερό ότι οι τιμές του
Variance Ratio όχι μόνο δεν ακολουθούν την τάση της συνολικής περιόδου αλλά το
αντίθετο. Αντί οι τιμές να ξεπερνούν τη μονάδα (έστω και χωρίς να υπάρχει
στατιστική σημαντικότητα) αυτές διατηρούν μία εντυπωσιακή σταθερότητα γύρω
από αυτή. Επιπλέον, για q = 14,16,18 και 20 ο λόγος VR δείχνει να σταθεροποιείται
σε τιμές κάτω της μονάδας (Διάγραμμα 4.1.3).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.2.: Αποτελέσματα του VR τεστ για την πρώτη υποπερίοδο (181
εβδομάδες).

Γενικός Δείκτης
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΠΕΡΙΟΔΟΣ (5/1/1993 - 19/6/1996)
9
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Mr(q) + 1
1.00619
1.07796
1.00304
0.98765
1.02628
1.03241
0.98699
0.93743
0.89805
0.81822

z(q)

ζ*(Φ

0.08311
0.55910
0.01649
-0.05540
0.10442
0.11598
-0.04292
-0.18857
-0.29138
-0.49073

0.06025
0.43245
0.01346
-0.04744
0.09103
0.10338
-0.03878
-0.17499
-0.27013
-0.45810

Η δεύτερη υποπερίοδος, (Πίνακας 4.1.3) σε φανερή αναντιστοιχία με την
πρώτη, παρουσιάζει την εικόνα που συναντούμε στο σύνολο της περιόδου. Για q =
6,8 και 10 το στατιστικό z παίρνει τιμές μεγαλύτερες από 1,96 γεγονός που μας
υποχρεώνει να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση στο επίπεδο 5%. Το ίδιο
συμβαίνει και για το στατιστικό ζ* για τιμές του q = 6 και 8.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για q = 10 τα δύο στατιστικά z και ζ* μας δίνουν
φαινομενικά αντικρουόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται, εν μέρει και στην
επιλογή του επιπέδου εμπιστοσύνης για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το επίπεδο
5% μας αναγκάζει να χρησιμοποιούμε την τιμή 1,96 ως όριο απόρριψης της
μηδενικής υπόθεσης. Αν με τα ίδια δεδομένα και την ίδια μεθοδολογία είχαμε
επιλέξει το επίπεδο 10% (κρίσιμη τιμή 1,64) θα έπρεπε να απορρίψουμε τη μηδενική
υπόθεση και στις δύο περιπτώσεις. Αντίθετα, αν το επίπεδο εμπιστοσύνης ήταν 1%
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(κρίσιμη τιμή 2,57) η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου δε θα μπορούσε να απορριφθεί
από κανένα στατιστικό.
Στο Διάγραμμα 4.1.1 παρουσιάζεται η μεταβολή του Mr(q)+J ως προς το q.
Παρατηρούμε ότι η τιμή ξεκινά από τα επίπεδα του 1,08 για q = 2 και αυξάνεται
γραμμικά μέχρι την τιμή 1,41 για q = 10. Στη συνέχεια σταθεροποιείται γύρω από το
1,45 για όλες τις τιμές του q μέχρι το 20. Αυτό το μοτίβο μεταβολής του Mr(q)+1
είναι ταυτόσημο με εκείνο που βρήκαν οι Lo & MacKinley (1988) στη δική τους
εμπειρική μελέτη για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.3.: Αποτελέσματα του VR τεστ για την δεύτερη υποπερίοδο (181
εβδομάδες).

Γενικός Δείκτης
Δεύτερη Υποπεριοδος (19/6/1996-1/12/1999)
9
2

4
6
8
10
12
14
16
18

1

20

Mr(q) +1
1.12023
1.24753
1.43594
1.50148
1.49674
1.49445
1.47110
1.49202
1.49006
1.48695

Z(q)
1.61311
1.77514
2.36592**
2.24908**
1.97384**
1.76943
1.46065
1.48292
1.40059
1.31454

z*(q)
1.39770
1.58298
2.15054**
2.06800**
1.83111
1.65659
1.55456
1.41757
1.34330
1.26896

|

** στατιστικά σημαντική τιμή στο επίπεδο 5%
Η μεταβολή του ζ* σε συνάρτηση με το q είναι επίσης η προβλεπόμενη από
την έρευνα των Lo & MacKinley (1988). Συγκεκριμένα, παρατηρούμε (Διάγραμμα
4.1.2) ότι η τιμή του ζ* μειώνεται συνεχώς καθώς το q αυξάνει. Κάτι τέτοιο σημαίνει
πως η επιλογή μεγάλων τιμών για το q ευνοεί την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου
καθώς τα ζ* που προκύπτουν οδηγούν είτε σε λιγότερο "βέβαιες" απορρίψεις του
υποδείγματος (περίπτωση Νέας Υόρκης ) είτε σε "μη απορρίψεις" του υποδείγματος
(περίπτωση Αθήνας). Η παρατηρούμενη συμπεριφορά των τιμών για μεγάλα q
έρχεται να ενισχύσει τα ευρήματα της διεθνούς έρευνας πάνω στο υπόδειγμα του
τυχαίου περιπάτου τα οποία, εν γένει, είναι ευνοϊκά για το υπόδειγμα όταν
χρησιμοποιούνται μηνιαία δεδομένα.
Πραγματικά, η συμπεριφορά του ζ* για τιμές του q μικρότερες του 14 είναι
απόλυτα ευνοϊκή για την αποδοχή του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου. Ωστόσο
για τιμές του q ακόμα μεγαλύτερες, η πτωτική τάση του ζ* δεν σηματοδοτεί αύξηση
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της εμπιστοσύνης στη μηδενική υπόθεση αλλά ακριβώς το αντίθετο καθώς οι
συνεχώς αυξανόμενες αρνητικές τιμές του στοχεύουν πλέον το κάτω φράγμα
αποδοχής της μηδενικής υπόθεσης (-1,96). Βέβαια οι τιμές του ζ* είναι ακόμη πολύ
μακριά από την υπέρβαση αυτού του ορίου αλλά η τάση που διαφαίνεται μοιάζει να
ερμηνεύεται πολύ καλά από ένα υπόδειγμα μετατροπής μέσου όρου (mean-reverting
model). Οι Lo & MacKinley (1988) απέριψαν κατηγορηματικά την ύπαρξη αυτού του
υποδείγματος με βάση τα δικά τους στοιχεία για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Τα δεδομένα του ελληνικού χρηματιστηρίου καθιστούν αμφίβολη κάθε
επέκταση του παραπάνω συλλογισμού καθώς στη δεύτερη υποπερίοδο (Διάγραμμα
4.1.5) η αρχική τάση επιστρέφει. To Mr(q)+1 ξεκινά για άλλη μία φορά από μία
θετική τιμή κοντά στη μονάδα (1,12) για να ανεβεί γρήγορα και στη συνέχεια να
σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 1,49. Το ζ* ακολουθεί μία πτωτική τάση για
αυξανόμενες τιμές του q καθιστώντας σταδιακά τις τιμές του Variance Ratio
στατιστικά μη σημαντικές και το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου να επικρατεί σε
μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (Διάγραμμα 4.1.6).

4.1.2. Top 5 Index
Η ανάλυση των δεδομένων για την πορεία του Γενικού Δείκτη κατά την
περίοδο 1993-1999 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου
πρέπει να απορριφθεί στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. Ο επιμερισμός
του δείγματος σε δύο ίσες υποπεριόδους 181 εβδομάδων (Ιανουάριος 1993-Ιούνιος
1996: πρώτη υποπερίοδος, Ιούλιος 1996-Δεκέμβριος 1999: δεύτερη υποπερίοδος) μας
βοηθά στον χρονικό εντοπισμό των αιτιών της απόρριψης του υποδείγματος. Είναι
σαφές με άλλα λόγια ότι η δεύτερη υποπερίοδος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον
καθώς σε αυτήν εντοπίζονται οι αποκλίσεις από την μηδενική υπόθεση οι οποίες
τελικά επικρατούν και για το συνολικό χρονικό διάστημα υπό μελέτη.
Ο δείκτης των πέντε μετοχών υψηλότερης κεφαλαιοποίησης (Top 5 Index)
ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου καθώς σε καμμία περίπτωση η τιμή
του ζ δεν είναι στατιστικά σημαντική (Πίνακας 4.1.4). Εννοείται βέβαια ότι και οι
τιμές του ζ* είναι ακόμα πιο κοντά στα προβλεπόμενα από τη μηδενική υπόθεση
επίπεδα.
Αν και ο συγκεκριμένος δείκτης φαίνεται να ακολουθεί το μοντέλο του
τυχαίου περιπάτου σε αντίθεση με το Γενικό Δείκτη για την ίδια περίοδο, ωστόσο η
εξέταση της γραφικής παράστασης του Mr(q)+1 αλλά και του ζ* σε συνάρτηση με το
q αποκαλύπτει τη γνωστή τάση. To Mr(q)+1 ξεκινά από τα επίπεδα του 1,04 για να
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φτάσει σύντομα στο 1,42 και να σταθεροποιηθεί εκεί. Αντίστοιχα, η τιμή του ζ* μετά
από ένα μέγιστο κοντά στο 1,78 για q = 8 αποκλιμακώνεται σταθερά και για q = 20
έχει μειωθεί στο 1,06.
Η μεταβολή των δύο αυτών στατιστικών είναι ταυτόσημη με εκείνη του
Γενικού Δείκτη για την αντίστοιχη υποπερίοδο (Ιούλιος 1996-Δεκέμβριος 1999) όσο
και για τη συνολική περίοδο (Ιανουάριος 1993-Δεκέμβριος 1999). Ενώ όμως στις δύο
εκείνες περιπτώσεις είχαμε

απορρίψει τη

μηδενική

υπόθεση

τώρα

είμαστε

αναγκασμένοι να τη δεχτούμε. Ταυτόχρονα, αυτή η εικόνα απέχει πολύ από εκείνη
της πρώτης υποπεριόδου του Γενικού Δείκτη (Ιανουάριος 1993-Ιούνιος 1996). Σ'
εκείνην την περίπτωση όμως είχαμε δεχτεί τη μηδενική υπόθεση όπως συμβαίνει και
τώρα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.4.: Αποτελέσματα του VR τεστ για τον Top 5 Index.**

Top 5 Index
(19/6/1996 - 1/12/1999)
?
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Mr(q)

+1
1.04305
1.14324
1.31119
1.42139
1.41236
1.43503
1.40591
1.43168
1.42007
1.41007

Z(q)

Z*(q)

0.57763
1.02723
1.68889
1.88989
1.63855
1.55681
1.33942
1.30105
1.20055
1.10699

0.53623
0.97321
1.61538
1.78426
1.55534
1.47829
1.26747
1.23323
1.14760
1.06086

** στατιστικά σημαντική τιμή στο επίπεδο 5%
Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι τιμές του
Γενικού Δείκτη φαίνεται να ακολουθούν μία κοινή τάση συμπεριφοράς με το
χαρτοφυλάκιο των πέντε μεγαλύτερων μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεσή του
(Top 5 Index). Επιπλέον, αυτή η κοινή συμπεριφορά που εντοπίζεται στη δεύτερη
υποπερίοδο αποδεικνύεται τόσο ισχυρή ώστε να συμπαρασέρνει τη συμπεριφορά του
Γενικού Δείκτη για όλη την περίοδο των επτά χρόνων. Η διαφορετική συμπεριφορά
της πρώτης υποπεριόδου καλύπτεται εντελώς. Κάτω από αυτό το πρίσμα, τα
στατιστικά ευρήματα αφενός της απόρριψης του τυχαίου περιπάτου για το Γενικό
Δείκτη και αφετέρου της αποδοχής του για τον Top 5 Index δεν πρέπει σε καμμία
περίπτωση να υπερκαλύψουν την "υπόγεια" μεταξύ τους σύνδεση που αποδεικνύεται
από το κοινό μοτίβο της συμπεριφοράς των Mr(q)+1 και ζ*.
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4.1.3. Bottom 5 Index
Τα αποτελέσματα από τη μελέτη της συμπεριφοράς του Top 5 Index για την
περίοδο Ιουλίου 1996-Δεκεμβρίου 1999 φανερώνουν ότι η απόρριψη του τυχαίου
περιπάτου για τον Γενικό Δείκτη την αντίστοιχη περίοδο οφείλεται στη συμπεριφορά
των υπόλοιπων 55 μετοχών που τον απαρτίζουν. Για να γίνει φανερή η αντίθεση
ανάμεσα στη συμπεριφορά των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και
μετοχών εταιριών χαμηλής κεφαλαιοποίησης χρησιμοποιούμε τον Bottom 5 Index
στον θ7ΐοίο συμμετέχουν οι 5 χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης μετοχές του Γενικού
Δείκτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.5.: Αποτελέσματα του VR τεστ για τον Bottom 5 Index.**

Bottom 5 Index
(19/6/1996 - 1/12/1999)
1

q
2
4
6
8
10
12

14

1

16
18

20

MM +1
1.11938
1.28956
1.42599
1.46939
1.43496
1.50112
1.65611
1.80459
2.06125
2.22699

ζ(Φ
1.60171
2.07656**
2.31192**
2.10519**
1.72835
1.79330
2.16505**
2.42499**
3.03304**
3.31229**

z*(<0
1.03805
1.42367
1.64972
1.53319
1.29778
1.37668
1.68849
1.94424
2.45883**
2.72553**

** στατιστικά σημαντική τιμή στο επίπεδο 5%
Η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης τυχαίου τιεριπάτου, στην 7ΐερίπτωση του
Bottom 5 Index, δεν ισχύει για κανένα επίπεδο σημαντικότητας (Πίνακας 4.1.5). Η
τιμές του ζ υπερβαίνουν το 1,96 για τις τιερισσότερες τιμές του q. Αντίθετα, το ζ*
μόνο στις περιπτώσεις με q = 18 και 20 παρουσιάζει στατιστικά σημαντική απόκλιση
από το μηδέν. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την 7ΐαρατήρηση ότι η αριθμητική
διαφορά των δύο στατιστικών είναι εμφανώς μεγάλη τότε καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι η

επίδραση της ετεροσκεδαστικότητας είναι αποφασιστικής

σημασίας για την αποδοχή, ή μη, της μηδενικής υπόθεσης για τον συγκεκριμένο
δείκτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν η ανάλυση είχε σταματήσει στην τιμή q = 16
και για την εξαγωγή συμπερασμάτων είχε χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το ζ* [όπως
συμβαίνει στην εργασία των Lo & MacKinley (1988)] τότε τα δεδομένα θα
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συνηγορούσαν υπέρ της μηδενικής υπόθεσης, δηλαδή της μη απόρριψης του τυχαίου
περιπάτου1!
Η σημαντικότατη διαφοροποίηση ανάμεσα στον δείκτη Top 5 Index και
στον δείκτη Bottom 5 Index φαίνεται ξεκάθαρα και από την εντελώς διαφορετική
τάση της μεταβολής των Mr(q)+1 και ζ*. Στην περίπτωση του Bottom 5 Index, το
Mr(q)+1 ξεκινά από την τιμή 1,12 για q = 2 και φτάνει στην τιμή 2,23 για q = 20
αυξανόμενο συνεχώς. Σε αντίθεση με τον Top 5 Index, δεν εμφανίζει σταθεροποίηση
σε καμία τιμή. Ενδεχομένως, όμως, η τιμή του Mr(q)+1 να σταθεροποιείται για
κάποια τιμή του q μεγαλύτερη από 20.
Σε ό,τι αφορά στο ζ* η αντίθεση ανάμεσα στους δύο δείκτες είναι ακόμα πιο
ξεκάθαρη. Στην περίπτωση του Bottom 5 Index, για αυξανόμενες τιμές του q, το ζ*
αυξάνεται συνεχώς ξεκινώντας από την τιμή 1,29 για q = 10 και φτάνοντας στην τιμή
2,72 για q = 20. Σύμφωνα με τα όσα είδαμε για τον δείκτη Top 5 Index θα περιμέναμε
ακριβώς το αντίθετο.
Το παραπάνω εύρημα για το ζ* στην περίπτωση του Bottom 5 Index έρχεται
σε ευθεία σύγκρουση και με τα αποτελέσματα των Lo ά MacKinley (1988) γύρω από
τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου στατιστικού στην περίπτωση χαρτοφυλακίων
διαφορετικού επιπέδου κεφαλαιοποίησης. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι δείκτες
Top 5 Index και Bottom 5 Index αποτελούν δύο σταθμισμένα χαρτοφυλάκια μετοχών
υψηλής και χαμηλής κεφαλαιοποίησης αντίστοιχα. Υπό αυτή την έννοια, επιχειρούμε
μία διασταύρωση των αποτελεσμάτων για αυτούς τους δείκτες με τα αποτελέσματα
των Lo & MacKinley (1988) για τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Βέβαια, πρέπει να
σημειωθεί

ότι

επιχειρούμε

να

συγκρίνουμε

χαρτοφυλάκια

5

μετοχών

με

χαρτοφυλάκια που συνθέτουν πάνω από 2000 μετοχές. Αυτό μας υποχρεώνει να
είμαστε κάπως επιφυλλακτικοί στην εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων για το
θέμα.
Για τον Top 5 Index, τα αποτελέσματα μοιάζουν να έχουν πολλά κοινά με
εκείνα του χαρτοφυλακίου υψηλής κεφαλαιοποίησης των Lo & MacKinley (1988):
Τόσο το Mr(q)+1 όσο και το ζ* εμφανίζουν παρόμοια μεταβολή συναρτήσει του q
και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης, οι τιμές του ζ* εμφανίζονται μικρότερες από
εκείνες του συνόλου της αγοράς και για τα δύο χρηματιστήρια. Αυτό όμως στην
περίπτωση της Αθήνας καταλήγει σε μη απόρριψη του τυχαίου περιπάτου ενώ για τη
Νέα Υόρκη η απόρριψη παραμένει αν και γίνεται λιγότερο σημαντική στατιστικά.

1 Ακριβέστερα: Θα δεχόμασταν την ύπαρξη ενός μοντέλου τυχαίου περιπάτου με πιθανή
ετεροσκεδαστικότητα και όχι του αυστηρά ορισμένου τυχαίου περιπάτου.
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Στην περίπτωση του Bottom 5 Index καταγράφεται μία διαφοροποίηση για
τις δύο κεφαλαιαγορές. Ενώ για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης η συμπεριφορά
του χαρτοφυλακίου χαμηλής κεφαλαιοποίησης σε σύγκριση με το χαρτοφυλάκιο
υψηλής κεφαλαιοποίησης παραμένει βασικά η ίδια σε ό,τι αφορά στις μεταβολές του
Mr(q)+1 και του ζ* συναρτήσει του q, δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο για το
χρηματιστήριο της Αθήνας, όπως είδαμε παραπάνω. Το μόνο κοινό που μπορεί με
ασφάλεια να επισημανθεί στη σύγκριση του Bottom 5 Index με το χαρτοφυλάκιο
χαμηλής κεφαλαιοποίησης των Lo & MacKinley (1988) είναι η αύξηση των τιμών του
ζ* σε σχέση με το σύνολο της αγοράς και στις δύο περιπτώσεις. Η υπόθεση του
τυχαίου περιπάτου απορρίπτεται άνετα και στις δύο περιπτώσεις.

4.2. Αυτοσυσχετίσεις
Σύμφωνα με τους Lo & MacKinley (1988), υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα
στο Variance Ratio και τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης του δείγματος. Η σχέση
αυτή εκφράζεται μαθηματικά ως εξής:

ρω
>ϊ

(4ΐ)

1

όπου p(j) ο εκτιμητής του συντελεστή αυτοσυσχέτισης τάξης j για τις πρώτες
διαφορές των τιμών του δείγματος2.
Η παραπάνω εξίσωση παρέχει μία απλή ερμηνεία του Variance Ratio (Mr(q))
ως γραμμικού συνδυασμού των πρώτων q συντελεστών αυτοσυσχέτισης με βάρη που
ακολουθούν φθίνουσα αριθμητική
περαιτέρω

διερεύνησης

των

πρόοδο.

Συνεπώς, υπάρχει η

αποτελεσμάτων

μας

μέσω

των

δυνατότητα
συντελεστών

αυτοσυσχέτισης οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να ανιχνεύσουμε ποιες
ακριβώς αυτοσυσχετίσεις συμβάλουν περισσότερο στη διαμόρφωση κάθε τιμής του
VR τεστ που παρατηρούμε.

4.2.1. Συντελεστές συσχέτισης
Πριν προχωρήσουμε σε μια λεπτομερή

εξέταση των διαγραμμάτων

αυτοσυσχέτισης για τους υπό μελέτη δείκτες, είναι πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξουμε
τα στοιχεία του πίνακα των συντελεστών των μεταξύ τους συσχετίσεων (Πίνακας
2 Κάθε στοιχείο του δείγματος μας είναι ο φυσικός λογάριθμος της τιμής κλεισίματος του δείκτη.
Συνεπώς, η πρώτες διαφορές των τιμών του δείγματος δεν είναι κάτι διαφορετικό από τις αποδόσεις
του δείκτη σε εβδομαδιαία βάση.
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4.2.1) . Εδώ παρατηρούμε ότι ο Γενικός Δείκτης του χρηματιστηρίου της Αθήνας
μπορεί να προσεγγιστεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια από τον Top 5 Index καθώς η τιμή
της μεταξύ τους συσχέτισης φτάνει το εντυπωσιακό ποσοστό 98,1%. Με άλλα λόγια,
ένα σταθμισμένο χαρτοφυλάκιο 5 μόνο μετοχών (Top 5 Index) είναι ικανό να
περιγράφει σχεδόν στο σύνολό τους τις διακυμάνσεις ενός χαρτοφυλακίου 60
μετοχών (Γενικός Δείκτης). Αν δεχτούμε μάλιστα ότι οι 60 αυτές μετοχές έχουν
επιλεγεί με τρόπο αντιπροσωπευτικό από το σύνολο των υπό διαπραγμάτευση
μετοχών τότε συμπεραίνουμε ότι ένας πολύ μικρός αριθμός εταιρειών αποτελεί την
"ουσία" του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δύο άλλοι συντελεστές συσχέτισης που με
δεδομένη την υψηλότατη συσχέτιση που προαναφέραμε ουσιαστικά εκφράζουν το
ίδιο πράγμα. Μόλις 52,9% συσχέτιση καταγράφεται ανάμεσα στον Top 5 Index και
στον Bottom 5 Index κάτι που υπογραμμίζει για άλλη μία φορά την απόσταση που
χωρίζει τη συμπεριφορά μετοχών υψηλής και χαμηλής κεφαλαιοποίησης. Παρόμοιος
συντελεστής (65,9%) περιγράφει τη συσχέτιση του Bottom 5 Index με το Γενικό
Δείκτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1: Οι συντελεστές συσχέτισης του Pearson για τους τρεις δείκτες.
jtjui

Top 5 Index

Bottom 5

Index

ΓΕΝΙΚΟΣ
Δείκτης

lTin·.·

ilium.ii

nuiuiiim
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συσχέτισης
p-Value
N
Συντελεστής
συσχέτισης
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N
Συντελεστής
συσχέτισης
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N

TOP 5 INDEX

BOTTOM 5
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ΓΕΝΙΚΟΣ
Δείκτης

1
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0.981

0
181

0.000
181

0.000
181

0.529

1

0.659

0.000
181

0
181

0.000
181

0.981

0.659

1

0.000
181

0.000
181

0
181

4.2.2. Συντελεστές αυτοσυσχετίσης
Εξετάζοντας το διάγραμμα αυτοσυσχετίσεων των εβομαδιαίων αποδόσεων
του Γενικού Δείκτη για την υποπερίοδο Ιουλίου 1996 - Δεκεμβρίου 1999 (Διάγραμμα
4.2.1) βλέπουμε μία μόνο στατιστικά σημαντική τιμή για q = 4 (ρ = 16,1%). Κάτι
τέτοιο δημιουργεί υπόνοιες για την ύπαρξη μίας ανεπαίσθητης μηνιαίας κυκλικότητας
για τις εβδομαδιαίες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη αυτήν την περίοδο. Προφανώς
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ένα τέτοιο συμπέρασμα δεν μπορεί να θεμελιωθεί από την απλή παρατήρηση ενός
συντελεστή. Το εύρημα όμως μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη στροφή
μίας νέας ερευνητικής προσπάθειας προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Το διάγραμμα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό σε ό,τι αφορά στην ερμηνεία του
μοτΐβου μεταβολής του Mr(q)+J σε σχέση με το q. Το γεγονός ότι οι τιμές του είναι
πάντοτε μεγαλύτερες της μονάδας οφείλεται στην ύπαρξη θετικών συντελεστών
αυτοσυσχέτισης για τις μικρές τιμές του q. Επειδή αυτές έχουν και το μεγαλύτερο
βάρος σύμφωνα με τη στάθμιση του σχετικού τύπου, υπερισχύουν τελικά των όποιων
αρνητικών συντελεστών εμφανίζονται στη συνέχεια (δηλαδή για μεγαλύτερα q)
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που το Mr(q)+1 εμφανίζει μία ανοδική πορεία στην
αρχή (καθώς προστίθενται συνεχώς θετικοί συντελεστές αυτοσυσχέτισης) η οποία
μετατρέπεται σε σταθεροποίηση σε κάποιο επίπεδο (καθώς οι συντελεστές για
μεγαλύτερα q έχουν μικρή τιμή και μικρή στάθμιση).
Το πρόσημο των συντελεστών έχει ίσως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
καθώς μπορεί να ερμηνευθεί ως άλλο ένα εύρημα υπέρ μιας πιθανής ύπαρξης
συνιστωσών μετατροπής μέσων (mean reverting components) στη στοχαστική
διαδικασία που περιγράφει τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών. Οι κατά κύριο λόγο
θετικοί συντελεστές που συναντούμε για μικρές τιμές του q γίνονται σταδιακά κατά
κύριο λόγο αρνητικοί καθώς οι τιμές του q μεγαλώνουν (Πίνακας 4.2.2). Λόγω όμως
της στατιστικής μη σημαντικότητας της πλειονότητας των συντελεστών το εύρημα
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά ως ένδειξη και όχι απόδειξη της υπεροχής ενός
υποδείγματος μετατροπής μέσων (mean reverting model) έναντι του υποδείγματος
του τυχαίου περιπάτου.
Συγκρίνοντας το προηγούμενο διάγραμμα με εκείνο των αυτοσυσχετίσεων
που παρουσιάζουν οι εβδομαδιαίες αποδόσεις του Top 5 Index για την ίδια χρονική
περίοδο (Διάγραμμα 4.2.2) βρίσκουμε δύο ουσιαστικές διαφορές. Η πλέον σημαντική
είναι η έλλειψη στατιστικά σημαντικών συντελεστών αυτοσυσχέτισης. Σε αντίθεση
επομένως με το Γενικό Δείκτη δε μπορούμε αυτή τη φορά να μιλήσουμε βάσιμα για
οποιαδήποτε συστηματικότητα στις αποδόσεις. Επίσης, από μία απλή επισκόπηση
του διαγράμματος φαίνεται ότι η τάση των θετικών συντελεστών που ακολουθούνται
από αρνητικούς δεν ισχύει (Πίνακας 4.2.3). Η αποδοχή του τυχαίου περιπάτου
φαίνεται να δικαιολογείται απόλυτα.
Η απόρριψη του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου για τον Bottom 5
Index μοιάζει αναπόφευκτη από μία απλή παρατήρηση του διαγράμματος των
αυτοσυσχετίσεων (Διάγραμμα 4.2.3). Από τους 20 συντελεστές αυτοσυσχέτισης οι 4
είναι στατιστικά σημαντικοί. Συγκεκριμένα, για q = 15 έχουμε αυτοσυσχέτιση 16,9%,
Σελίδα 43

Παρουσίαση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων

για q = 3 αυτή φτάνει το 17,3%, ενώ για q = 13 ξεπερνά το 23,2%. Σε αυτές πρέπει να
προστεθεί και η στατιστικά σημαντική αρνητική τιμή -16,3% για q = 7 {Πίνακας
4.2.4). Κάθε ένας από αυτούς τους συντελεστές μπορεί από μόνος του να κρύβει
κάποια συγκεκριμένη συστηματικότητα στις αποδόσεις του δείκτη ικανή να
ερμηνεύσει την απόρριψη του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η σχεδόν καθολική αριθμητική υπεροχή των
θετικών συντελεστών έναντι των αρνητικών. Αυτό εξηγεί γιατί το Mr(q)+1 παίρνει
τιμές μεγαλύτερες της μονάδας και μάλιστα τόσο πολύ μεγαλύτερες. Επίσης η
ύπαρξη αρκετά μεγάλων θετικών τιμών αυτοσυσχέτισης για όλες τις τιμές του q από
το 9 έως το 18 δίνει μία εξήγηση για τη συνεχή αύξηση της τιμής του Mr(q)+1 και
όχι τη σταθεροποίησή του: Αν και η στάθμιση αυτών των συντελεστών είναι μικρή, η
τιμή τους είναι τόσο μεγάλη ώστε να προκαλεί τελικά παρατηρήσιμες αλλαγές στο
Mr(q)+1.

4.3. Παλινδρομήσεις
Από τη μελέτη των συντελεστών αυτοσυσχέτισης για τους τρεις δείκτες κατά
την περίοδο Ιουλίου 1996 - Δεκεμβρίου 1999 εντοπίσαμε κάποιες στατιστικά
σημαντικές χρονικές συσχετίσεις των εβδομαδιαίων αποδόσεων με αντίστοιχες
παρελθοντικές. Προχωρώντας ένα βήμα μακρύτερα, επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε
περιπτώσεις όπου οι στατιστικά σημαντικές αυτοσυσχετίσεις "κρύβουν" από πίσω
τους στατιστικά σημαντικές γραμμικές σχέσεις μεταξύ των αποδόσεων.
Είδαμε ότι μέσω του VR τεστ απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του τυχαίου
περιπάτου για το Γενικό Δείκτη. Εκτελώντας μία πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
των

εβδομαδιαίων

αποδόσεων

του

δείκτη

με

ανεξάρτητες

μεταβλητές

τις

εβδομαδιαίες αποδόσεις των 20 προηγούμενων εβδομάδων συμπεραίνουμε ότι η
μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μόνο μηδενικών συντελεστών δεν μπορεί να
απορριφθεί σε κανένα επίπεδο σημαντικότητας (F =0,997 με p-Value = 0,492)
{Πίνακας 4.3.1). Αν όμως παρατηρήσουμε έναν έναν τους συντελεστές beta της
παλινδρόμησης θα δούμε ότι για τον RET53 έχουμε εκτίμηση μεγαλύτερη από το
διπλάσιο του τυπικού σφάλματος (standard error) (t = 2,168 με ρ-Value = 0,032)
{Πίνακας 4.3.2). Αυτή η παρατήρηση μας παρακινεί να εκτελέσουμε άλλη μία απλή
γραμμική παλινδρόμηση με ανεξάρτητη μεταβλητή την "ύποπτη" απόδοση RET5.
Πραγματικά, αποκαλύπτεται ότι υπάρχει γραμμική σχέση που είναι στατιστικά
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σημαντική στο επίπεδο 5% (F = 4,716 με p-Value = 0,031) (Πίνακας 4.3.3)αν και
μπορεί να εξηγήσει μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της μεταβλητότητας των
αποδόσεων (R2 = 0.026) (Πίνακας 4.3.4).
Πιθανότατα, μία ενδελεχής έρευνα πάνω στη σύνδεση των αποδόσεων με
αντίστοιχες παρελθονακές να αποκαλύψει ακόμα σημαντικότερες σχέσεις που να
διευρύνουν τη δικαιολογητική βάση της απόρριψης του τυχαίου περιπάτου για το
συγκεκριμένο δείγμα. Η εξακρίβωση μιας απλής γραμμικής σχέσης έστω και με
χαμηλή επεξηγηματική δύναμη μας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από την
αποδοχή του συγκεκριμένου μοντέλου το οποίο "απαγορεύει" την ύπαρξη τέτοιων
σχέσεων.
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανθεκτικότητα του συμπεράσματος της
μη απόρριψης του τυχαίου περιπάτου για την περίπτωση του δείκτη Top 5 Index όταν
αυτή δοκιμάζεται μέσα από μία πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, ανάλογη με αυτή
για το Γενικό Δείκτη. Πραγματικά, η μηδενική υπόθεση δε μπορεί να απορριφθεί για
κανένα επίπεδο εμπιστοσύνης (F = 0,888 με p-Value = 0,598) (Πίνακας 4.3.5). Σε
αντίθεση όμως με ό,τι συμβαίνει για το Γενικό Δείκτη, σε αυτήν την περίπτωση δεν
είναι δυνατό να "υποψιαστούμε" κάποιον από τους 20 beta συντελεστές καθώς
κανένας τους δεν εμφανίζει υψηλή τιμή σε σχέση με το τυπικό σφάλμα (standard
error) (Πίνακας 4.3.6). Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε ίσως να διερευνηθεί είναι
αυτή του beta συντελεστή της RET8 (t = -1,563 με p-Value = 0,120). Τα
αποτελέσματα όμως μίας απλής γραμμικής παλινδρόμησης με τη συγκεκριμένη
ανεξάρτητη μεταβλητή απέβησαν αρνητικά για την ύπαρξη γραμμικής σχέσης στο
επίπεδο σημαντικότητας 5% (F = 2,662 με p-Value = 0,105) {Πίνακες 4.3.7 & 4.3.8).
Αυτή η αδυναμία εύρεσης στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ αποδόσεων
που απέχουν μέχρι και 20 εβδομάδες μεταξύ τους είχε ούτως ή άλλως διαφανεί από
την εξέταση των αντίστοιχων αυτοσυσχετίσεων. Η διασταύρωση όμως των
συμπερασμάτων που προέρχονται από δύο διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις
ενισχύει την αρχική εκτίμηση περί πιθανής ύπαρξης τυχαίου περιπάτου για τον δείκτη
Top 5 Index.
Οπως είναι αναμενόμενο, η συμπεριφορά των αποδόσεων του Bottom 5
Index παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς έχει ήδη καταγραφεί γι' αυτόν ένας
μεγάλος

αριθμός

στατιστικά

σημαντικών

συντελεστών

αυτοσυσχέτισης.

Το

αποτέλεσμα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τις εβδομαδιαίες3

3 Με το όνομα RET1 συμβολίζουμε την εβδομαδιαία απόδοση. Η μεταβλητή RET5 είναι η
εβδομαδιαία απόδοση με χρονική υστέρηση τεσσάρων εβδομάδων σε σχέση με την RET1. Ομοίως η
RET6 ορίζεται με χρονική υστέρηση πέντε εβδομάδων σε σχέση με την RET1, κ ο κ
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αποδόσεις του

δείκτη

αξίζει

ιδιαίτερου

σχολιασμού.

απορρίπτεται οριακά στο επίπεδο σημαντικότητας 5%

Η

μηδενική

υπόθεση

(F = 1,645 με ρ-Value =

0,053) (Πίνακας 4.3.9). Έχουμε να κάνουμε με μία περίπτωση όπου η απόρριψη ή μη
της μηδενικής υπόθεσης είναι στη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή καθώς εξαρτάται
αποκλειστικά από την επιλογή του επιπέδου εμπιστοσύνης. Δεν επιμένουμε όμως
περισσότερο καθώς στην περίπτωσή μας, ενδιαφέρον παρουσιάζει οποιαδήποτε
στατιστικά σημαντική εξάρτηση των αποδόσεων του δείκτη από παρελθοντικές
αποδόσεις. Έχοντας αυτό κατά νου, επιλέγουμε όπως και προηγουμένως τους
συντελεστές εκείνους που εμφανίζουν την υψηλότερη τιμή σε σχέση με το τυπικό
σφάλμα (standard error) (Πίνακας 4.3.10). Επιλέγουμε τους τρεις που εμφανίζουν
εκτιμητές beta με p-Value μικρότερο από 0,050 και εκτελούμε μία νέα πολλαπλή
γραμμική παλινδρόμηση με ανεξάρτητες μεταβλητές τις RET4 (t = 2,127 με ρ-Value
= 0,035), RET8 (t = -2,161 με p-Value = 0,032) και RET14 (t = 2,530 με p-Value
0.013) (Πίνακας 4.3.1). Το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης δεν επιδέχεται καμμία
αμφισβήτηση καθώς η μηδενική υπόθεση της απουσίας γραμμικής σχέσης της
εξαρτημένης μεταβλητής RET1 με το σύνολο των τριών ανεξάρτητων μεταβλητών
απορρίπτεται ξεκάθαρα για κάθε συνηθισμένο επίπεδο σημαντικότητας (F = 7,441 με
p-Value = 0,000) (Πίνακας 4.3.11). Αυτή η απλή γραμμική σχέση είναι ικανή να
ερμηνεύσει το 12% της μεταβλητότητας των εβδομαδιαίων αποδόσεων του δείκτη
(R2 = 0,12) (Πίνακας 4.3.12).
Το προηγούμενο εύρημα αρκεί για να προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη
βαρύτητα στην απόρριψη του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου για τον δείκτη
Bottom 5 Index.

Ωστόσο, για να μεταφράσουμε τα μαθηματικά σε όρους

καθημερινής χρηματιστηριακής πρακτικής χρειάζεται σε πρώτη φάση τουλάχιστον να
επιχειρήσουμε έναν στοιχειώδη διαχωρισμό της συνισταμένης δράσης των τριών
μεταβλητών στις επιμέρους συνιστώσες της. Γι' αυτό τον λόγο παλινδρομούμε την
RET1 πάνω σε κάθε μία από τις τρεις μεταβλητές ξεχωριστά. Η διαδικασία αυτή
αποκαλύπτει πως η RET4 (F =5,454 με p-Value = 0,021) (Πίνακας 4.3.13) και η
RET8 (F =4,886 με p-Value = 0,028) (Πίνακας 4.3.15) συμβάλουν με ένα πολύ
μικρότερο

ποσοστό

στην

ερμηνεία

της

μεταβλητότητας

των

εβδομαδιαίων

αποδόσεων του Bottom 5 Index [R2 = 0,03 (Πίνακας 4.3.14) και R2 = 0,028 (Πίνακας
4.3.16) αντίστοιχα] σε σύγκριση με την RET14 (F =12,209 με p-Value = 0.001)
(Πίνακας 4.3.17) που μόνη της είναι υπεύθυνη για το 6,9% της μεταβλητότητας (R2 =
0,069) (Πίνακας 4.3.18).
Επιχειρώντας μία έστω επιφανειακή

ερμηνεία του συνδυασμού των

αποτελεσμάτων των παλινδρομήσεων με αυτά των αυτοσυσχετίσεων πρέπει
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καταρχήν να παρατηρήσουμε ότι μόνο η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στο
σύνολο της αγοράς. Η αναζήτηση σχέσεων που προκύπτουν από τη μελέτη του δείκτη
Bottom 5 Index είναι μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την ανακάλυψη κανόνων
συναλλαγών (trading rules) που ενδεχομένως να προσφέρουν αποδόσεις ανώτερες της
αγοράς. Από αυτή τη σκοπιά, αξίζει ιδιαίτερης ερευνητικής προσπάθειας το εύρημα
της στατιστικά σημαντικής γραμμικής σχέσης μεταξύ εβδομαδιαίων αποδόσεων που
απέχουν μεταξύ τους 14 εβδομάδες. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με το εύρημα γύρω
από την ιδιαίτερη τάση των συντελεστών αυτοσυσχέτισης για χρονικές υστερήσεις
(lags) 11 με 17 εβδομάδες. Είναι φανερό ότι κάποια ιδιαιτερότητα κρύβεται στις
σχέση των αποδόσεων που απέχουν μεταξύ τους περίπου ένα τρίμηνο.
Το προηγούμενο συμπέρασμα ισχύει βέβαια μόνο για το χρονακό διάστημα
που μελετάμε (Ιούλιος 1996-Δεκέμβριος 1999) και πιθανόν να πρόκειται απλά για
συγκυριακό φαινόμενο. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του συγκεκριμένου
δείκτη πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί σε συμπεράσματα που αφορούν στο
σύνολο των εταιριών

χαμηλής κεφαλαιοποίησης του Γενικού Δείκτη καθώς ο

Bottom 5 Index είναι μεροληπτικά υπολογισμένος υπέρ του κατασκευαστικού
κλάδου. Άρα η συμπεριφορά του πρέπει να εκλαμβάνεται ως αλληλεπίδραση του
παράγοντα "μικρή κεφαλαιοποίηση" με όλους εκείνους τους ιδιαίτερους παράγοντες
που αφορούν αποκλειστικά στον κατασκευαστικό κλάδο.
Αναζητώντας μέσα στα αποτελέσματα μας κάποιο ίχνος φαινομένου που να
αφορά στο σύνολο των εταιρειών χαμηλής κεφαλαιοποίησης που συμμετέχουν στο
Γενικό Δείκτη πρέπει να σταθούμε στο εύρημα της στατιστικά σημαντικής
αυτοσυσχέτισης των αποδόσεων για q = 4. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης
επαλήθευσαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης προσδίδοντας της επιπλέον
μία πρώτη ποσοτική (R2 = 0.026) και ποιοτική (γραμμικότητα) προσέγγιση. Η
απουσία του φαινομένου από τα δεδομένα του δείκτη Top 5 Index μαρτυρά τη
σύνδεσή του με τη χαμηλή κεφαλαιοποίηση. Η επανεμφάνισή του στα δεδομένα του
δείκτη Bottom 5 Index έρχεται απλά να επαληθεύσει την αρχική πρόβλεψη. Αντί να
επιχειρήσουμε

μία ερμηνεία για το

φαινόμενο

βασισμένη

σε εικασίες

θα

περιοριστούμε απλώς στην αναγωγή του σε σημαντικό παράγοντα απόρριψης της
μηδενικής υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου για τα εβδομαδιαία δεδομένα του
Γενικού Δείκτη του χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο Ιουλίου 1996Δεκεμβρίου 1999.
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4.4. Augmented Dickey Fuller Test4
Αξιοποιώντας την προσεγγιστική μαθηματική έκφραση του ΜΓ(φ ως
σταθμικού αθροίσματος των πρώτων q συντελεστών αυτοσυσχέτισης των αποδόσεων
με φθίνοντα ως προς q βάρη, μπορέσαμε να εντοπίσουμε τους όρους που ευθύνονται
περισσότερο για το τελικό αποτέλεσμα. Η αποκάλυψη στατιστικά σημαντικών
συντελεστών αυτοσυσχέτισης αποτέλεσε το έναυσμα για μία περαιτέρω διερεύνηση
της υπαινισσόμενης σχέσης μεταξύ των χρονικά μετατοπισμένων αποδόσεων. Οι
γραμμικές παλινδρομήσεις απέδειξαν πως σε αρκετές περιπτώσεις οι στατιστικά
σημαντικές αυτοσυσχετίσεις μπορούν να μεταφραστούν σε στατιστικά σημαντικές
γραμμικές σχέσεις, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις επιταγές του υποδείγματος
του τυχαίου περιπάτου περί έλλειψης προβλέψιμης συμπεριφοράς.
Αν και οι παραπάνω μεθοδολογικές προσεγγίσεις έρχονται να φωτίσουν
διαφορετικές πτυχές της συμπεριφοράς των υπό μελέτη δεικτών ωστόσο δεν πρέπει
να ξεχνούμε ότι και οι τρεις μέθοδοι καθρεφτίζουν πάνω κάτω τη δεδομένη
συμπεριφορά των αυτοσυχετίσεων. Αντίθετα η χρήση του ADF τεστ μπορεί να μας
βοηθήσει να μετατοπίσουμε σημαντικά την οπτική γωνία της μελέτης. Μία
ενδεχόμενη επαλήθευση των μέχρι τώρα συμπερασμάτων θα αυξήσει σημαντικά την
ισχύ τους.
Για την πρώτη υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη έχουμε μία στατιστικά
σημαντική απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης του Φι στο επίπεδο 5%. Αντίθετα, τα
02 και 03 έχουν στατιστικά μη σημαντικές τιμές (Πίνακες 4.4.4,4.4.5 και 4.4.6)5. Η
απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης του Φι γίνεται υπέρ ενός υποδείγματος, ευρύτερου
μεν από αυτό του τυχαίου περιπάτου αλλά όχι ασύμβατου με αυτό (για ρ = 1 τα
υποδείγματα ταυτίζονται). Το 02 δεν προσφέρεται για εξαγωγή συμπερασμάτων
καθώς η χαμηλή τιμή ισχύος (power) του ADF τεστ κάνει την ερμηνεία κάθε μη
απόρριψης ιδιαίτερα επισφαλή. Το ίδιο ισχύει και για το 03 αλλά στη συγκεκριμένη
περίπτωση η μη απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου εμπίπτει
των ερμηνευτικών ορίων του στατιστικά σημαντικού ευρήματος για το Φι. Συνεπώς,
Λ Ειδικά για το ADF τεστ τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται και με τις δύο
διαφορετικές μεθόδους που συζητήθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο. Για τους συγκεκριμένους πίνακες
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συμβολισμοί:
RSS= άθροισμα τετραγώνων καταλοίπων (Residual Sum of Squares).
Mean SS = μέση τιμή αθροίσματος τετραγώνων καταλοίπων (Mean Residual Sum of Squares).
df= βαθμοί ελευθερίας (degrees of freedom).
Null = To μοντέλο της μηδενικής υπόθεσης του αντίστοιχου Φ.
Alternative = Το μοντέλο της εναλλακτικής υπόθεσης του αντίστοιχου Φ.
5 Η παραπομπή στο συγκεκριμένο τμήμα του κεφαλαίου γίνεται σε τριάδες πινάκων. Ο πρώτος και ο
δεύτερος διαφέρουν ως προς την μεθοδολογία υπολογισμού αλλά περιέχουν τις τιμές των Φ/,Φ2και Φ3
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η υπόθεση της ύπαρξης τυχαίου περιπάτου για την πρώτη υποπερίοδο του Γενικού
Δείκτη δεν μπορεί να απορριφθεί ούτε μέσω του ADF τεστ. Το υπόδειγμα είτε
υπάρχει πραγματικά, είτε η χαμηλή ισχύς των VR και ADF τεστ μας οδηγεί στη
σκιαγράφηση μιας απατηλής εικόνας περί υποτιθέμενης ύπαρξής του.
Η

δεύτερη

υποπερίοδος

του

Γενικού

Δείκτη

παρουσιάζει

μία

διαφοροποιημένη συμπεριφορά σε σχέση με την πρώτη σύμφωνα με το VR τεστ
(Πίνακες 4.4.7 , 4.4.8 και 4.4.9). Αντίθετα, αυτές οι διαφορές δε φαίνονται τόσο
ευδιάκριτες από τη σκοπιά του ADF τεστ. Στο επίπεδο σημαντικότητας 5% κανένα
από τα Φι, Φ2 και Φ3 δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική τιμή. Αντίθετα, έχουμε
στατιστικά σημαντικές τιμές για τα δύο πρώτα στο επίπεδο 10%. Για άλλη μία φορά
φαίνεται ότι το ADF τεστ αδυνατεί να καταγράψει μία στατιστικά σημαντική
συμπεριφορά. Οι απορρίψεις της κοινής μηδενικής υπόθεσης των Φι και Φ2 έναντι
της εναλλακτικής που δέχεται υποδείγματα ευρύτερα του τυχαίου περιπάτου είναι
αναμφισβήτητα ένα εύρημα συμβατό με αυτό του VR τεστ, αν και σε λιγότερο
σημαντικό επίπεδο εμπιστοσύνης. Σίγουρα όμως δεν πρόκειται για άμεση απόρριψη
του τυχαίου περιπάτου αλλά για μία έμμεση αποδοχή της ύπαρξης υποδειγμάτων
ευρύτερων από αυτό. Αμεση απόρριψη είναι σε θέση να μας προσφέρει μόνο το Φ$
αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τα συγκεκριμένα δεδομένα.
Η συνολική περίοδος για το Γενικό Δείκτη (πίνακες 4.4.1 , 4.4.2 και 4.4.3)
δείχνει να ακολουθεί τη συμπεριφορά που καταγράφεται και για την πρώτη
υποπερίοδο. Αυτή είναι μία πρώτη ερμηνεία που μπορεί να δωθεί αν ως αποκλειστικό
κριτήριο χρησιμοποιηθεί η κοινή συμπεριφορά των Φι, Φ2 και Φ3 για τα δύο σύνολα
δεδομένων. Πράγματι, όπως και στην περίπτωση της πρώτης υποπεριόδου,
καταγράφεται μία στατιστικά σημαντική τιμή για το Φι στο επίπεδο 5% συνδυασμένη
από στατιστικά μη σημανπκές τιμές για τα Φ2 και Φ3 Στην περίπτωση, όμως, του VR
τεστ, είδαμε ότι η συμπεριφορά της συνολικής περιόδου καθορίζεται από τη δεύτερη
υποπερίοδο και όχι από την πρώτη. Το εκ πρώτης όψεως παράδοξο αυτό φαινόμενο
υποδεικνύεται "μαγική εικόνα" όταν τα αποτελέσματα του ADF τεστ ερμηνευτούν
κατάλληλα.
Όπως είδαμε και προηγουμένως, η στατιστικά σημαντική απόρριψη της
μηδενικής υπόθεσης του Φι μπορεί να ερμηνευτεί ως έμμεση αποδοχή ενός
υποδείγματος ευρύτερου του τυχαίου περιπάτου και συνεπώς συμβατού με αυτό.
Στην περίπτωση της πρώτης υποπεριόδου, η έλλειψη στατιστικά σημαντικής
απόρριψης του τυχαίου περιπάτου από το VR τεστ επέτρεπε οποιαδήποτε από τις δύο
που σχολιάζονται στο κείμενο. Ο τρίτος πίνακας είναι μόνο για συγκρίσεις μεταξύ των δύο
μεθοδολογιών υπολογισμού.
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εναλλακτικές ερμηνείες (ενός ευρύτερου υποδείγματος και του τυχαίου περιπάτου).
Επιλέξαμε το τελευταίο προκρίνοντας την υπόθεση ότι η μη απόρριψη σημαίνει και
αποδοχή του μοντέλου. Τίποτα όμως δε μας εμπόδιζε να κάνουμε και το αντίθετο. Σε
εκείνη την περίπτωση θα έπρεπε απλώς να αποδώσουμε τη μη απόρριψη του τυχαίου
περιπάτου από το VR τεστ στη χαμηλή ισχύ που ούτως ή άλλως κατά πάσα
πιθανότητα υπάρχει6.
Αντίθετα, για τη συνολική περίοδο, είναι λογικότερο να ερμηνεύσουμε την
τιμή του Φ) ως έμμεση αποδοχή του ευρύτερου υποδείγματος καθώς υπάρχει το
δεδομένο της απόρριψης του τυχαίου περιπάτου από το VR τεστ, στοιχείο πολύ
ισχυρό για να το παραβλέψουμε. Εδώ ακριβώς είναι που φαίνεται η μεγάλη αξία της
εξαγωγής συμπερασμάτων από το συνδυασμό των αποτελεσμάτων και όχι από κάθε
τεστ ξεχωριστά.
Η περίπτωση του Top 5 Index είναι η μόνη χωρίς καμμία στατιστικά
σημαντική τιμή των Φ], Φ2 και Φ3 ακόμα και στο επίπεδο 10% (Πίνακες 4.4.10 ,
4.4.11 και 4.4.12). Η μελέτη των συντελεστών αυτοσυσχέτισης έδειξε ότι καμμία
στατιστικά σημαντική τιμή δεν μπορεί να εντοπιστεί για χρονικές υστερήσεις (lags) 1
μέχρι 20. Η παλινδρόμηση των αποδόσεων πάνω στις αντίστοιχες των 20
προηγούμενων εβδομάδων έδειξε ότι δεν ευσταθεί μία υπόθεση ύπαρξης γραμμικής
σχέσης. To VR τεστ δεν απέρριψε τη μηδενική υπόθεση της ύπαρξης τυχαίου
περιπάτου προσθέτοντας άλλη μία αξιόπιστη ένδειξη. To ADF τεστ ενισχύει ακόμα
περισσότερο τις υποψίες για ύπαρξη του τυχαίου περιπάτου αλλά σίγουρα δεν
αποδεικνύει τίποτα. Η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις έννοιες "μη απόρριψη" και
"αποδοχή" λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής ισχύος τόσο του VR όσο και του ADF τεστ
μας κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς απέναντι σε ένα κατά τα φαινόμενα λογικό
συμπέρασμα σχετικό με την ύπαρξη τυχαίου περιπάτου για τα δεδομένα του
συγκεκριμένου δείκτη.
Για τα δεδομένα του δείκτη Bottom 5 Index (Πίνακες 4.4.13 , 4.4.14 και
4.4.15) η συμπεριφορά του Φ2 μοιάζει αναμενόμενη. Η τιμή του είναι στατιστικά
σημαντική στο επίπεδο 10% όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της δεύτερης
υποπεριόδου του Γενικού Δείκτη. Στην περίπτωση του Bottom 5 Index, έχουμε να
κάνουμε με μία άνετη εναρμόνιση των αποτελεσμάτων του ADF με αυτά του VR
τεστ καθώς το εναλλακτικό μοντέλο του Φ2 μπορεί να ερμηνεύσει συμπεριφορές
σημαντικά αποκλίνουσες από

αυτή

του

τυχαίου

περιπάτου.

Το παραπάνω

συμπέρασμα μοιάζει απόλυτα φυσιολογικό αν συνδυαστεί με τη μοναδική περίπτωση
6 Στο Παράρτημα της παρούσας έρευνας γίνεται μία προσπάθεια τεκμηρίωσης αυτής της υπόθεσης
χαμηλής ισχύος.
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σε όλη τη διαδικασία του ADF τεστ όπου συναντούμε τιμή του Φ3 στα όρια της
σημαντικότητας του 10%. Εκλαμβάνοντας την τιμή του Φ? ως σημαντική είμαστε
μπροστά σε μία άμεση απόρριψη του τυχαίου περιπάτου για πρώτη φορά και από τα
δύο τεστ.

4.5. Σύνοψη
Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε φανερό ότι η υπόθεση του
"τυχαίου περιπάτου" δεν ισχύει στην πράξη. To VR τεστ απορρίπτει τη μηδενική
υπόθεση για τη συνολική περίοδο και τη δεύτερη υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη
καθώς και για τον Bottom 5 Index. Αντίθετα δεν καταφέρνει να κάνει το ίδιο για την
πρώτη υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη και τον Top 5 Index. Η μελέτη των
συντελεστών

αυτοσυσχέτισης

αποδεικνύει ότι οι περιπτώσεις

της

δεύτερης

υποπεριόδου του Γενικού Δείκτη και του Bottom 5 Index η απόρριψη του "τυχαίου
περιπάτου" συνοδεύεται από την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών συντελεστών
αυτοσυσχέτισης.

Πραγματοποιώντας

μία

σειρά

γραμμικών

παλινδρομήσεων

διαπιστώνουμε ότι ειδικά για την περίπτωση του Bottom 5 Index οι γραμμικές
σχέσεις μεταξύ χρονικά μετατοπισμένων αποδόσεων εμφανίζονται ιδιαίτερα ισχυρές.
To ADF τεστ δεν ακυρώνει τα παραπάνω ευρήματα ενώ για την περίπτωση του
Bottom 5 Index επιβεβαιώνει άμεσα την απόρριψη του μηδενικού μοντέλου.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.:Μεταβολή του Mr(q)+1 συναρτήσει του q για το Γενικό
Δείκτη τη συνολική περίοδο.

Γενικός Δείκτης (Συνολική Περίοδος)

q

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.:Μεταβολή του z*(q) συναρτήσει του q για το Γενικό
Δείκτη τη συνολική περίοδο.

r

Γενικός Δείκτης (Συνολική Περίοδος)

Λ

/
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.3.: Μεταβολή του Mr(q)+1 συναρτήσει του q για την
πρώτη υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη.

Γενικός Δείκτης (1η υττοττερίοδος)

\

J

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.4.: Μεταβολή του z*(q) συναρτήσει του q για την ηρώτη
υποπερίοδο του Γ ενικού Δείκτη.

Γενικός Δείκτης (1η υττοττερίοδος)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.5.: Μεταβολή του Mr(q)+1 συναρτήσει του q για τη
δεύτερη υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη.

Γενικός Δείκτης (2η υττοττερίοδος)

\

J

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.6.: Μεταβολή του z*(q) συναρτήσει του q για τη δεύτερη
υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη.

r

Γενικός Δείκτης (2η υττοττερίοδος)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.7.: Μεταβολή του Mp(q)+1 συναρτήσει του q για τον Top 5
Index.

Top5lndex

ι

J

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.8.: Μεταβολή του z*(q) συναρτήσει του q για τον Top 5
Index.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.9.: Μεταβολή του Mr(q)+1 συναρτήσει του q για τον
Bottom 5 Index.

r

Bottom 51 ndex

J

i

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.10.: Μεταβολή του z*(q) συναρτήσει του q για τον Bottom
5 Index.

Bottom 51 ndex
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.1 : Γραφική παράσταση των 20 πρώτων συντελεστών
αυτοσυσχέτισης για τη δεύτερη υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη.
(----------------------------------------------------------------------------------------------- \

Γενικός Δείκτης (2η υποπερίοδος)

Ν______________________________________________________________

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.2 : Οι τιμές των 20 πρώτων συντελεστών αυτοσυσχέτισης για τη
δεύτερη υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη.

q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Αυτοσυσχέτιση
0.111
0.056
-0.024
0.161**
0.068
-0.034
-0.121
-0.081
-0.021
0.006

q
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Αυτοσυσχέτιση
0.014
-0.094
-0.092
0.027
0.102
-0.014
0.053
-0.116
-0.011
-0.115

** στατιστικά σημαντική τιμή στο εττίπεδο 5%
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.2 : Γραφική παράσταση των 20 πρώτων συντελεστών
αυτοσυσχέτισης για τον Top 5 Index.
I

\

Top 5 Index

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.3 : Οι τιμές των 20 πρώτων συντελεστών αυτοσυσχέτισης για τον
Top 5 Index.

q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Αυτοσυσχέτιση
0.038
0.06
-0.018
0.118
0.112
0.006
-0.121
-0.11
-0.001
0.073

q

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Αυτοσυσχέτιση
-0.034
-0.123
-0.08
0.013
0.099
-0.008
0.025
-0.124
-0.008
-0.078
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.3 : Γραφική παράσταση των 20 πρώτων συντελεστών
αυτοσυσχέτισης για τον Bottom 5 Index.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.4 : Οι τιμές των 20 πρώτων συντελεστών αυτοσυσχέτισης για τον
Bottom 5 Index.

q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Αυτοσυσχέτιση
0.110
0.007
0.173**
0.013
0.024
-0.039
-0.163**
-0.011
0.023
0.057

q
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Αυτοσυσχέτιση
0.108
0.127
0.232**
0.103
0.169**
0.046
0.098
0.037
-0.010
-0.051

** στατιστικά σημαντική τιμή στο επίπεδο 5%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1 : ANOVA πίνακας για την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Γενικού Δείκτη (δεύτερη υποπερίοδος)
πάνω στις 20 προηγούμενες (RET2, RET3, ...,RET20).

Regression
Residual
Total
Predictors
1 Dependent

ANOVA
Sum of
Mean
F
df
Sig.
Squares
Square
0.043789
0.491929
19
0.002305
0.976619
0.332743
141
0.002360
160
0.376533
(Constant), R]ET20, RET11, RET 14, RET 17, RET3, RET6, RET8,
RET5, RET1<), RET9, RET4, RET 18, RET 15, RET12, RET2, RET7,
RET 13, RET 10, RET16
RET1

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2
Πίνακας συντελεστών για την πολλαπλή γραμμική
παλινδρόμηση της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Γενικού Δείκτη (δεύτερη
υποπερίοδος) πάνω στις 20 προηγούμενες (RET2, RET3, ...,R£T20).
Coefficients

(Constant)
RET2
RET3
RET4
RET5
RET6
RET7
RET8
RET9
RET10
RET11
RET12
RET13
RET14
RET15
RET16
RET17
RET18
RET19
RET20
1 R square
| Dependent

Unstandardized
B
Std. Error
0.005142
-0.01127
0.094443
0.084234
0.064365
0.084238
-0.03155
0.083858
0.181806
0.083865
0.036894
0.085049
-0.08721
0.085093
-0.10149
0.08588
-0.04191
0.086221
0.001564
0.086567
0.087811
0.002957
0.087877
0.039263
-0.07917
0.088328
-0.11059
0.088146
0.061856
0.088638
0.08025
0.088581
-0.03112
0.088821
0.117692
0.088825
-0.1289
0.088689
-0.06642
0.089104

Standardized
Beta
t
-2.19242
1.121195
0.094262
0.064005
0.764092
-0.03139
-0.37625
0.180947
2.167848
0.036717
0.433803
-0.08626
-1.02485
-0.09937
-1.18181
-0.04097
-0.48607
0.001527
0.018062
0.033677
0.002856
0.037897
0.446796
-0.07591
-0.89631
-0.10572
-1.25467
0.059114
0.697856
0.076617
0.905948
-0.02955
-0.3504
0.111564
1.324978
-0.12219
-1.4534
-0.06297
-0.74539
0.116
RET1

Sig
0.029989
0.264111
0.446089
0.707295
0.031849
0.665095
0.307188
0.23927
0.627674
0.985615
0.973183
0.655708
0.371615
0.211676
0.486416
0.366509
0.726559
0.187322
0.148335
0.457274
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.3 : ANOVA πίνακας για την απλή γραμμική παλινδρόμηση της
εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Γενικού Δείκτη (δεύτερη υποπερίοδος)
πάνω στην RET5.

Regression
Residual
Total
Predictors
Dependent

Sum of
Squares
0.01009
0.372253
0.382343
(Constant), R]ET5
RET1

ANOVA
Mean
df
Square
1
0.01009
174
0.002139
175

F

Sig.

4.716357

0.031231

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4 : Πίνακας συντελεστών για την απλή γραμμική παλινδρόμηση
της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Γενικού Δείκτη (δεύτερη υποπερίοδος)
πάνω στηνΚΕΤδ.

(Constant)
RET5
R square
Dependent

Coefficients
Unstandardized
Standardized
B
Std. Error
Beta
t
-0.0088
0.00357
-2.46461
0.163344
0.075214
0.162451
2.171718
0.026
RET1

Sig
0.014687
0.031231
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.5 : ANOVA πίνακας για την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Top 5 Index πάνω στις 20 προηγούμενες
(RET2, RET3, ...,RET20).

Regression
Residual
Total
Predictors
Dependent

ANOVA
Sum of
Mean
F
df
Sig.
Squares
Square
0.04648
19
0.002446
0.888245
0.59791
0.388326
141
0.002754
0.434806
160
(Constant), R ET20, RET11, RET 14, RET 17, RET3, RET6, RET8,
RET5, RET1< >, RET9, RET4, RET 18, RET 15, RET 12, RET2, RET7,
RET13, RET][0, RET16
RET1

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.6 : Πίνακας συντελεστών για την πολλαπλή γραμμική
παλινδρόμηση της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Top 5 Index πάνω στις
20 προηγούμενες (RET2, RET3, ...,RET20).
Coefficients

(Constant)
RET2
RET3
RET4
RET5
RET6
RET7
RET8
RET9
RET10
RET11
RET12
RET13
RET14
RET15
RET16
RET17
RET18
RET19
RET20
R square
1 Dependent

Unstandardized
B
Std. Error
-0.00903
0.004992
0.003089
0.084453
0.098143
0.084511
0.020142
0.08454
0.118162
0.084646
0.090369
0.085245
0.085614
-0.0365
0.086175
-0.13472
-0.08656
0.086172
0.027173
0.086249
0.086906
0.074715
0.087146
-0.04541
-0.10635
0.086999
0.086952
-0.05426
0.015189
0.087457
0.075695
0.087128
0.087517
0.02108
0.092818
0.08751
0.087276
-0.12132
-0.08634
0.088256

Standardized
Beta
t
-1.80912
0.00307
0.036573
0.097059
1.161301
0.019951
0.23826
1.395966
0.117062
0.089485
1.060114
-0.03612
-0.42633
-0.13275
-1.56329
-0.08529
-1.00445
0.026786
0.315056
0.073141
0.859722
-0.04449
-0.52112
-0.10394
-1.22239
-0.0529
-0.62404
0.014764
0.17368
0.073514
0.868773
0.240861
0.020403
0.089843
1.06065
-0.11737
-1.39012
-0.08304
-0.97832
0.107
RET1

Sig
0.072563
0.970877
0.247482
0.812025
0.164919
0.290905
0.670521
0.120227
0.316881
0.753185
0.391401
0.603104
0.223598
0.533612
0.862366
0.386447
0.810013
0.290663
0.166683
0.329591
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.7 : ANOVA πίνακας για την απλή γραμμική παλινδρόμηση της
εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Top 5 Index πάνω στην RET8.

|

Regression
Residual
Total
Predictors
1 Dependent

Sum of
df
Squares
1
0.006735
0.432661
171
0.439396
172
(Constant), RJET8
RET1

ANOVA
Mean
Square
0.006735
0.00253

F

Sig.

2.661792

0.104625

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.8 : Πίνακας συντελεστών για την απλή γραμμική παλινδρόμηση
της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Top 5 Index πάνω στην RET8.

Coefficients

(Constant)
RET8
R square
Dependent

Unstandardized
B
Std. Error
0.003879
-0.00945
-0.12567
0.077027

Standardized
Beta
t
-2.43722
-0.1238
-1.6315

Sig
0.015825
0.104625

0.015
RET1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.9 : ANOVA πίνακας για την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Bottom 5 Index πάνω στις 20
προηγούμενες (RET2, RET3, ...,RET20).

Regression
Residual
Total
Predictors
1 Dependent

ANOVA
Sum of
Mean
F
df
Sig.
Squares
Square
0.213555
19
0.01124
1.645158
0.05326
141
0.963311
0.006832
1.176866
160
(Constant), RJET20, RET11, RET 14, RET 17, RET3, RET6, RET8,
RET5, RET1<>, RET9, RET4, RET 18, RET 15, RET 12, RET2, RET7,
RET13, RET 10, RET16
RET1

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.10 : Πίνακας συντελεστών για την πολλαπλή γραμμική
παλινδρόμηση της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Bottom 5 Index πάνω
στις 20 προηγούμενες (RET2, RET3, ...,RET20)
Coefficients

(Constant)
RET2
RET3
RET4
RET5
RET6
RET7
RET8
RET9
RET10
RET11
RET12
RET13
RET14
RET15
RET16
RET17
RET18
RET19
RET20
R square
Dependent

Unstandardized
B
Std. Error
-0.00653
0.007046
0.064859
0.084363
-0.11997
0.084302
0.084348
0.179432
-0.02503
0.085942
0.053866
0.084849
0.084914
-0.04587
-0.17894
0.082818
0.005358
0.084001
-0.00251
0.08612
0.090328
0.094918
0.090837
0.064809
0.084269
0.092429
0.230965
0.091293
-0.04179
0.094082
0.094194
0.183538
0.095567
-0.08708
0.146783
0.095581
0.000397
0.096151
0.095787
0.043215

Standardized
Beta
t
-0.92604
0.064858
0.768812
-0.12058
-1.42308
0.180298
2.127287
-0.02488
-0.29123
0.053588
0.634848
-0.04559
-0.54015
-0.17706
-2.16064
0.005302
0.063785
-0.00242
-0.0292
0.087271
1.050814
0.059319
0.713466
0.07577
0.91172
0.207728
2.52992
-0.03722
-0.44415
0.162701
1.948519
-0.07713
-0.91118
0.128608
1.535701
0.000347
0.004129
0.037721
0.451152
0.181
RET1

Sig
0.356008
0.443291
0.156923
0.035137
0.771307
0.526556
0.589944
0.032412
0.949232
0.976746
0.295142
0.476737
0.363472
0.012508
0.657614
0.053339
0.363758
0.126853
0.996711
0.652573
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.11 : ANOVA πίνακας για την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Bottom 5 Index πάνω στις αποδόσεις
RET4, RET8 και RET14.

Regression
Residual
Total
Predictors
Dependent

ANOVA
Sum of
Mean
df
Squares
Square
0.143742
3
0.047914
163
0.006439
1.049561
1.193303
166
(Constant), R]ET4, RET8, R ET14
RET1

I
F

Sig.

7.441203

0.000106

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.12: Πίνακας συντελεστών για την πολλαπλή γραμμική
παλινδρόμηση της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Bottom 5 Index πάνω
στις αποδόσεις RET4, RET8 και RET14.

Coefficients

(Constant)
RET4
RET8
RET14
R square
1 Dependent

Unstanc ardized
B
Std. Error
-0.00925
0.006363
0.158728
0.073605
0.074579
-0.16729
0.278884
0.081814

Standardized
Beta
t
-1.45303
0.158761
2.156472
-2.24317
-0.1648
3.408741
0.25094

Sig
0.148137
0.032513
0.026233
0.000822

0.120

RET1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.13 : ANOVA πίνακας για την απλή γραμμική παλινδρόμηση της
εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Bottom 5 Index πάνω στην RET4.

Regression
Residual
Total
1 Predictors
1 Dependent

Sum of
df
Squares
0.036374
1
1.167097
175
1.20347
176
(Constant), R]ET4
RET1

ANOVA
Mean
Square
0.036374
0.006669

F

Sig.

5.454022

0.020657

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.14: Πίνακας συντελεστών για την απλή γραμμική παλινδρόμηση
της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Bottom 5 Index πάνω στην RET4.

Coefficients

(Constant)
RET4
R square
Dependent

Unstandardized
B
Std. Error
-0.00983
0.006186
0.173142
0.074138

Standardized
Beta
t
-1.58904
0.17385
2.335385

1

Sig
0.113856
0.020657

0.030
RET1

1
|
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.15 : ANOVA πίνακας για την απλή γραμμική παλινδρόμηση της
εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Bottom 5 Index πάνω στην RET8.

Regression
Residual
Total
1 Predictors
1 Dependent

Sum of
df
Squares
0.033302
1
1.165478
171
1.19878
172
(Constant), R]ET8
RET1

ANOVA
Mean
Square
0.033302
0.006816

F

Sig.

4.886127

0.028401

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.16: Πίνακας συντελεστών για την απλή γραμμική παλινδρόμηση
της εβδομαδιαίας απόδοσης (R£T1) του Bottom 5 Index πάνω στην R£T8.

Coefficients

(Constant)
RET4
R square
Dependent

Unstandardized
B
Std. Error
-0.01393
0.006321
-0.16855
0.07625

Standardized
Beta
t
-2.20335
-0.16667
-2.21046

Sig
0.028906
0.028401

0.028
RET1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.17 : ANOVA πίνακας για την απλή γραμμική παλινδρόμηση της
εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Bottom 5 Index πάνω στην RET14.

!

Regression
Residual
Total
Predictors
1 Dependent

Sum of
Squares
0.082216
1.111086
1.193303
(Constant), R]ET14
RET1

ANOVA
Mean
df
Square
1
0.082216
0.006734
165
166

F

Sig.

12.20939

0.000611

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.18: Πίνακας συντελεστών για την απλή γραμμική παλινδρόμηση
της εβδομαδιαίας απόδοσης (RET1) του Bottom 5 Index πάνω στην RET14.

Coefficients

(Constant)
RET4
R square
Dependent

Unstandardized
B
Std. Error
0.006399
-0.00908
0.291714
0.083485

Standardized
t
Beta
-1.41956
3.494193
0.262484

Sig
0.157622
0.000611

0.069
RET1
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.1.: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του SPSS για τη συνολική
περίοδο 361 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη.
SPSS
RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.5791773
0.0016133
0.5791773

Alternative
0.5740000
0.0016070
0.5736990

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.5918537
0.0016532
0.5918537

Alternative
0.5740000
0.0016070
0.5736990

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.5918537
0.0016532
0.5918537

Alternative
0.5770000
0.0016120
0.5770960

Φ3
1.610853

Φ2
3.703323

Φ1
4.607233

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.2: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του EXCEL για τη
συνολική περίοδο 361 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη.
EXCEL
RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.579177
0.001618
0.579177

Alternative
0.5736943
0.0016070
0.5736943

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.591854
0.001649
0.591854

Alternative
0.5736943
0.0016070
0.5736943

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.591854
0.001649
0.591854

Alternative
0.57691750
0.0016115
0.5769175

Φ3
1.70599

Φ2
3.766769

Φ1
4.634255
.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.3: Σύγκριση των δύο υπολογιστικών μεθόδων για τη συνολική
περίοδο 361 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη.

Null RSS difference
0.0000%
Null RSS difference
0.0000%
Null RSS difference
0.0000%

Alternative RSS
difference
-0.0533%
Alternative RSS
difference
-0.0533%
Alternative RSS
difference
-0.0143%

Φ3 difference
5.906%
Φ2 difference
1.713%
Φι difference
0.586%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.4: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του SPSS για την πρώτη
υποπερίοδο 181 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη.
SPSS
RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.189006
0.001056
0.189006

Alternative
0.1790000
0.0010130
0.1793010

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.189569
0.001065
0.189569

Alternative
0.1790000
0.0010130
0.1793010

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.189569
0.001065
0.189569

Alternative
0.1800000
0.0010090
0.1796020

Φ3
4.939013

Φ2
3.477884

Φ1
4.741967

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.5: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του EXCEL για την πρώτη
υποπερίοδο 181 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη.
EX<:el
RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.189006
0.001062
0.189006

Alternative
0.1792447
0.0010127
0.1792447

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.189569
0.001059
0.189569

Alternative
0.1792447
0.0010127
0.1792447

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.189569
0.001059
0.189569

Alternative
0.1795749
0.0010070
0.1802573

Φ3
4.819767776

Φ2
3.398444244

Φ1
4.962497117

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.6: Σύγκριση των δύο υπολογιστικών μεθόδων για την πρώτη
υποπερίοδο 181 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη.

Null RSS difference
0.0000%
Null RSS difference
0.0000%
Null RSS difference
0.0000%

Alternative RSS
difference
0.13668%
Alternative RSS
difference
0.13668%
Alternative RSS
difference
-0.23617%

Φ3 difference
-2.414%
Φ2 difference
-2.284%
Φι difference
4.651%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.7: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του SPSS για την δεύτερη
υποπερίοδο 181 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη.

SPSS
RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.383924
0.002145
0.383924

Alternative
0.3730000
0.0021070
0.3729390

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.402284
0.002260
0.402284

Alternative
0.3730000
0.0021070
0.3729390

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.402284
0.002260
0.402284

Alternative
0.3840000
0.0021570
0.3839460

Φ3

2.592259

Φ2

4.632879

Φ1

4.238393

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.8: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του EXCEL για την
δεύτερη υποπερίοδο 181 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη.
EX<:el

1
RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.383924
0.002157
0.383924

Alternative
0.3729004
0.0021068
0.3729004

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.402284
0.002247
0.402284

Alternative
0.3729004
0.0021068
0.3729004

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.402284
0.002247
0.402284

Alternative
0.3839100
0.0021568
0.3839100

Φ3

2.6161671

Φ2

4.6491193

Φ1

4.2596471

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.9: Σύγκριση των δύο υπολογιστικών μεθόδων για την δεύτερη
υποπερίοδο 181 εβδομάδων του Γενικού Δείκτη.
Null RSS difference
0.0000%

Null RSS difference
0.0000%

Null RSS difference
0.0000%

Alternative RSS
difference
-0.0267%
Alternative RSS
difference
-0.0267%
Alternative RSS
difference
-0.0234%

Φ3 difference
0.922%
Φ2 difference
0.351%
Φι difference
0.501%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.10: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του SPSS για για τον Top
5 Index
spss

1

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.441159
0.002465
0.441159

Alternative
0.427000
0.002414
0.427278

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.452805
0.002544
0.452805

Alternative
0.427000
0.002414
0.427278

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.452805
0.002544
0.452805

Alternative
0.439000
0.002464
0.438592

Φ3

2.932639

Φ2

3.563233

Φ1

2.801326

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.11: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του EXCEL για τον Top 5
Index
EXCEL

|

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.441159
0.002478
0.441159

Alternative
0.4272114
0.0024136
0.4272114

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.452805
0.002530
0.452805

Alternative
0.4272114
0.0024136
0.4272114

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
0.452805
0.002530
0.452805

Alternative
0.4386115
0.0024641
0.4386115

Φ3

2.889308

Φ2

3.534597

Φ1

2.880035

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.12: Σύγκριση των δύο υπολογιστικών μεθόδων για τον Top 5
Index.
Null RSS difference
0.0000%

Null RSS difference
0.0000%

Null RSS difference
|

0.0000%

Alternative RSS
difference
0.04950%
Alternative RSS
difference
0.04950%
Alternative RSS
difference
-0.08850%

Φ3 difference
-1.478%
Φ2 difference
-0.804%
Φι difference
2.810%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.13: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του SPSS για για τον
Bottom 5 Index.
I

spss

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
1.214547
0.006785
1.214547

Alternative
1.1460000
0.0064720
1.1455440

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
1.234999
0.006938
1.234999

Alternative
1.1460000
0.0064720
1.1455440

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
1.234999
0.006938
1.234999

Alternative
1.1930000
0.0067010
1.1927780

Φ3

5.29562

Φ2

4.583778

Φ1

3.133759

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.14: Αποτελέσματα του ADF τεστ μέσω του EXCEL για τον
Bottom 5 Index
EX<:el
I

|

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
1.214547
0.006823
1.214547

Alternative
1.1455806
0.0064722
1.1455806

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
1.234999
0.006899
1.234999

Alternative
1.1455806
0.0064722
1.1455806

RSS
Mean SS
Mean * df

Null
1.234999
0.006899
1.234999

Alternative
1.1927505
0.0067008
1.1927505

Φ3

5.327851

Φ2

4.60523

Φ1

3.15245

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.15: Σύγκριση των δύο υπολογιστικών μεθόδων για τον Bottom 5
Index.
Null RSS difference
0.0000%
Null RSS difference
0.0000%
Null RSS difference
0.0000%

Alternative RSS
difference
-0.03659%
Alternative RSS
difference
-0.03659%
Alternative RSS
difference
-0.02092%

<I>3 difference
0.609%
Φ2 difference
0.468%
Φι difference
0.596%

|
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Πέμπτο Κεφαλαίο
Περίληψη και Συμπεράσματα
Με

την

παρούσα

εμπειρική

έρευνα

εξετάστηκε

η

"Υπόθεση

της

Αποτελεσματικής Αγοράς" μέσα από τη συνήθη πρακτική της διερεύνησης του
υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου. Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία που
τεκμηριώνουν ότι το χρηματιστήριο της Αθήνας δεν αποτελεί εξαίρεση από τον
κανόνα της απόρριψης του τυχαίου περιπάτου που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη
σχετική βιβλιογραφία. Στην περίπτωση μετοχών χαμηλής κεφαλαιοποίησης τα
αποτελέσματα περιγράφουν μία συμπεριφορά η οποία έρχεται σε κάποια αντίθεση με
εκείνη μίας "ώριμης" αγοράς όπως αυτή της Νέας Υόρκης ενώ μοιάζουν πολύ για τις
μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Από την άλλη,

η

συγκεκριμένη

έρευνα

αποκαλύπτει με στοιχεία ότι η συμπεριφορά της αγοράς στο δεύτερο μισό της
περιόδου διαφοροποιείται από εκείνη κατά το πρώτο μισό. Με άλλα λόγια είναι πλέον
φανερό ότι η αλλαγή δεν είναι μία απλή μετάβαση σε άλλη κλίμακα μεγεθών αλλά
ένας βαθύτερος μετασχηματισμός της αγοράς.
Χρησιμοποιώντας το VR τεστ των Lo & MacKinley (1988) για το Γενικό
Δείκτη κατά την περίοδο 1993-1999 απορρίψαμε την μηδενική υπόθεση ύπαρξης
ενός υποδείγματος τυχαίου περιπάτου. Επιχειρώντας μία επιβεβαίωση του αρχικού
ευρήματος, επαναλάβαμε το τεστ για δύο ίσες υποπεριόδους διάρκειας 181
εβδομάδων. Η απόρριψη του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου επαναλήφθηκε για
την δεύτερη υποπερίοδο, όχι όμως και για την πρώτη.
Για τη δεύτερη υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη επιχειρήσαμε μία ανάλυση
σε

δύο

συνιστώσες

για

περισσότερη

εμβάθυνση.

Η

συνιστώσα

"υψηλής

κεφαλαιοποίησης" μελετήθηκε άμεσα μέσω του δείκτη Top 5 Index ενώ για τη
συνιστώσα "μέσης και χαμηλής κεφαλαιοποίησης" τα συμπεράσματα προέκυψαν
έμμεσα από την καταγραφή των διαφορών ανάμεσα στον δείκτη Top 5 Index και το
Γενικό Δείκτη. To VR τεστ δε μπόρεσε να ανιχνεύσει απόκλιση από τη μηδενική
υπόθεση για τον Top 5 Index κάτι που δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες (χωρίς όμως να
αποτελεί και απόδειξη) ότι η απόρριψη του τυχαίου περιπάτου για τη δεύτερη
υποπερίοδο του Γενικού Δείκτη οφείλεται στη συμπεριφορά των χαμηλότερης
κεφαλαιοποίησης μετοχών που τον συνθέτουν. Είναι πολύ πιθανό, φαινόμενα
χαμηλού όγκου συναλλαγών (thin trading) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών να
ευθύνονται για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.
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Μία πρώτη επαλήθευση του προηγούμενου ευρύματος επιχειρήθηκε μέσω
του δείκτη Bottom 5 Index. Πραγματικά, για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών
χαμηλής κεφαλαιοποίησης του Γενικού Δείκτη, η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης
ήταν περισσότερο ξεκάθαρη σε σύγκριση με την περίπτωση του συνολικού
χαρτοφυλακίου.
Με αφετηρία τη μαθηματική σχέση που συνδέει το λόγο των διασπορών του
VR τεστ με ένα σταθμισμένο άθροισμα συντελεστών αυτοσυσχέτισης, επιχειρήθηκε
μία ερμηνεία για τη συγκεκριμένη τάση μεταβολής του Mr(q)+1 αλλά ταυτόχρονα
εντοπίστηκαν "ίχνη" ενός υποδείγματος μετατροπής μέσων (mean reverting model)
ως εναλλακτικού του τυχαίου περιπάτου.
Με

δεδομένο

τον

εντοπισμό

στατιστικά

σημαντικών

συντελεστών

αυτοσυσχέτισης προσπαθήσαμε να δώσουμε συγκεκριμένη μαθηματική έκφραση στις
υπαινισσόμενες σχέσεις μεταξύ χρονικά μετατοπισμένων αποδόσεων. Μία σειρά
γραμμικών παλινδρομήσεων απέδειξε πως οι απορρίψεις του τυχαίου περιπάτου
κρύβουν στατιστικά σημαντικές γραμμικές σχέσεις μεταξύ των αποδόσεων.
Η χρησιμοποίηση του ADF τεστ δεν αναίρεσε κανένα από τα παραπάνω
συμπεράσματα. Ειδικά στην περίπτωση του δείκτη Bottom 5 Index επιβεβαίωσε το
συμπέρασμα της πλέον βέβαιης απόρριψης του τυχαίου περιπάτου καθώς ήταν η
μοναδική φορά που το Φί (που ελέγχει την ίδια ακριβώς μηδενική υπόθεση με το VR
τεστ) πήρε στατιστικά σημαντική τιμή.
Μεγάλη σημασία για την εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων στις δύο
περιπτώσεις μη απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης έχει η γνώση μίας έστω και
προσεγγιστικής τιμής για την ισχύ (power) των τεστ που χρησιμοποιήσαμε. Στο
περιθώριο της βασικής ερευνητικής προσπάθειας, επιχειρήσαμε να εντάξουμε τα
δεδομένα μας στα μαθηματικά υποδείγματα για τα οποία είναι σαφώς καθορισμένη
αυτή η τιμή. Αποδείχτηκε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις που αυτή η προσέγγιση ήταν
επιτρεπτή, οι τιμές ισχύος ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Κατά συνέπεια, η χρήση του όρου
"αποδοχή" αντί του όρου "μη απόρριψη" για το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου του
Top 5 Index και της πρώτης υποπεριόδου του Γενικού Δείκτη γίνεται με μεγάλη
επιφύλλαξη και η επιχειρηματολογία βασίζεται σε ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις.
Η "Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς" στην αδύνατη μορφή της είναι
πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να ελεγχθεί άμεσα. Στα πλαίσια μίας προσεγγιστικής
μελέτης μέσω της υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου πρέπει να είμαστε πολύ
προσεχτικοί στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη μη
απόρριψη του τυχαίου περιπάτου σε δύο από τις πέντε περιπτώσεις και αφετέρου την
λιγότερο "κατηγορηματική" απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε σύγκριση με την
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εμπειρική μελέτη των Lo & MacKinley (1988) για τις υπόλοιπες τρεις, καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι οι παρούσες ενδείξεις δεν επαρκούν για να θέσουν την
"Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς" υπό αμφισβήτηση. Ακόμη και ισχυρότερες
απορρίψεις του τυχαίου περιπάτου απέτυχαν να οδηγήσουν την επιστημονική έρευνα
στην αποκάλυψη οικονομικά σημαντικών κανόνων συναλλαγών (trading rules). Η
περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δεν είναι δυνατόν να αποτελεί
εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, αν και μόνο μία λεπτομερής ερευνητική προσπάθεια
προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να δώσει ικανοποιητική απάντηση σε αυτό.
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επαρκούν για να δικαιολογήσουν την
απόρριψη ενός μαθηματικού υποδείγματος όπως αυτό του τυχαίου περιπάτου,
ωστόσο χρειάζεται λεπτομερής έρευνα γύρω από την οικονομική σημαντικότητα των
παραπάνω σχέσεων πριν θεμελιωθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα ενάντια στην
αδύνατου τύπου αποτελεσματικότητα της αγοράς. Ειδικότερα, αξίζει να ελεγχθεί η
σχέση που συνδέει τις εβδομαδιαίες αποδόσεις μετοχών χαμηλής κεφαλαιοποίησης
με εκείνες που απέχουν χρονικά περίπου ένα τρίμηνο. Μία ενδεχόμενη ανακάλυψη
επενδυτικής στρατηγικής με επιδόσεις ανώτερες του Γενικού Δείκτη θα αποτελούσε
άμεση απόρριψη της "Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς". Επίσης, θα ήταν
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μία ερευνητική προσπάθεια η οποία να χρησιμοποιεί το
υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου ως εναλλακτική υπόθεση και όχι ως μηδενική. Σε
αυτήν την περίπτωση, κάθε στατιστικά σημαντική απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης
θα σήμαινε άμεση αποδοχή του τυχαίου περιπάτου στο αντίστοιχο επίπεδο
εμπιστοσύνης

και

κατ'

επέκταση

άμεση

αποδοχή

της

"Υπόθεσης

της

Αποτελεσματικής Αγοράς".
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ

VR ΚΑΙ ADF Τεστ

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ADF τεστ έγινε φανερή η
κρισιμότητα του παράγοντα "ισχύς" για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Το θέμα έχει
μελετηθεί διεξοδικά από τους ίδιους τους δημιουργούς τόσο του VR όσο και του
ADF τεστ. Τα αποτελέσματα αυτών των εμπειρικών ελέγχων έδειξαν πως η ισχύς
παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες περιπτώσεις που
διερευνήθηκαν.
Οι Lo & MacKinley (1989)7 ειδικότερα, πραγματοποιώντας μία σειρά από
Monte Carlo προσομοιώσεις κατέγραψαν τη συμπεριφορά του VR τεστ για τα
συνηθισμένα επίπεδα εμπιστοσύνης και ένα μεγάλο εύρος εναλλακτικών μεγεθών
δείγματος. Για τη μέτρηση της ισχύος χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά τα εξής
υποδείγματα χρονοσειρών (ως εναλλακτικά του τυχαίου περιπάτου) : ένα στάσιμο
AR(1), τρία ARIMA( 1,1,1) και ένα ARIMA( 1,1,0). Σε κάθε μία από τις τέσσερεις
πρώτες περιπτώσεις, οι τιμές ισχύος για 5% επίπεδο εμπιστοσύνης και δείγμα 128 ή
256 στοιχείων ήταν στην καλύτερη περίπτωση στο 20% [για ένα ARIMA( 1,1,1) με
δείγμα 256 στοιχείων] αλλά συνήθως κυμαινόταν από 5% μέχρι 10%. Αντίθετα κατά
τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μέσω του ARIMA( 1,1,0) οι τιμές ισχύος
κυμάνθηκαν από 16% (για δείγμα 128 στοιχείων και q = 16) μέχρι και 88% (για
δείγμα 256 στοιχείων και q = 2).
Επειδή, όπως είναι γνωστό, άλλη ερμηνεία δίνεται σε μία μη απόρριψη του
τυχαίου περιπάτου από ένα τεστ με ισχύ της τάξης του 5% ή 10% και άλλη από ένα
τεστ με 80% και περισσότερο, δοκιμάσαμε μία πρώτη προσέγγιση των δικών μας
δεδομένων από τα προαναφερθέντα εναλλακτικά υποδείγματα.
Στην περίπτωση του στάσιμου AR( 1) υποδείγματος μπορούμε να πούμε ότι
και για τα πέντε σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα είναι κοινό:
Τα δεδομένα ερμηνεύονται από το υπόδειγμα:
Yt = 0.99 Yt-i + ε4
ενώ οι Lo ά MacKinley (1989) χρησιμοποίησαν στην εργασία τους το υπόδειγμα:
Yt = 0.96Yt-i + Et1

1 Lo, A.W. and MacKinlay, A. C. (1989), "The size and power of the variance ratio test in finite
samples: A Monte Carlo investigation". Journal ofEconometrics, Vol. 40, pp. 203-238
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όπου 8t i.i.d. Ν(0,1).
Από τη στιγμή που δεν έχουμε στα χέρια μας κανένα στοιχείο για την ισχύ
του VR τεστ σε σχέση με το AR(1) υπόδειγμα που προσεγγίζει καλύτερα τα δεδομένα
μας, κάνουμε την υπόθεση ότι το VR τεστ έχει παρόμοια συμπεριφορά απέναντι στα
δύο υποδείγματα και συνεπώς αντίστοιχα χαμηλής ισχύος.
Προσπαθώντας να προσαρμόσουμε ένα γενικό υπόδειγμα ARIMA( 1,1,1)
στα δεδομένα μας παίρνουμε κάθε φορά διαφορετικό αποτέλεσμα. Οι συντελεστές
στις τέσσερεις από τις πέντε περιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά από εκείνους των Lo
& MacKinley (1989) ενώ μόνο στην περίπτωση του δείκτη Bottom 5 Index
καταλήγουμε στο υπόδειγμα:

Xt = Yt + Zt
όπου Yt = 0.98Yt-i + ε4 και Ζ* = 0.95Ζ*ι + γ4.
Αντίστοιχα,

οι Lo & MacKinley (1989) χρησιμοποιούν λίγο διαφορετικούς

συντελεστές:

Yt = 0.96Yt-i + ε4 και Zt = Zt-i + yt2
Φαίνεται ότι τουλάχιστον για την περίπτωση του Bottom 5 Index υπάρχει
ισχυρή εμπειρική μαρτυρία ότι η ισχύς του VR τεστ είναι εξαιρετικά χαμηλή. Για τις
υπόλοιπες περιπτώσεις δεν μπορούμε να συμπεράνουμε κάτι συγκεκριμένο.
Η περίπτωση της προσαρμογής ενός ARIMA( 1,1,0) υποδείγματος στα
δεδομένα μας προσφέρει τελικά και τη σημαντικότερη μαρτυρία ενάντια σε μία
υπόθεση υψηλής ισχύος για το VR τεστ. Οι Lo & MacKinley (1989) δοκίμασαν το
VR τεστ με το υπόδειγμα:

AXt = κΔΧί-ι + vt
όπου vt i.i.d. Ν(0,1) και κ = 0.20, με ιδιαίτερα εντυπωσιακά ως προς την τιμή της
ισχύος αποτελέσματα. Στην περίπτωσή μας, όμως, μόνο σε μία περίπτωση (δεύτερη
υποπερίοδος του Γενικού Δείκτη) έχουμε τιμή του κ διαφορετική του μηδενός στο
επίπεδο εμπιστοσύνης 5%. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα δεδομένα αδυνατούν να
προσαρμοστούν στο συγκεκριμένο υπόδειγμα με στατιστικά σημαντικό τρόπο. Αυτό
σημαίνει ότι η συμπεριφορά των δεδομένων μας αποκλίνει σημαντικά από εκείνη που
οι Lo & MacKinley (1989) αποδεικνύουν με στοιχεία ότι συνοδεύεται από υψηλή
τιμή ισχύος για το VR τεστ.
2 Τα τρία υποδείγματα ARIMA(1,1,1) διαφέρουν ως προς την παραδοχή για την κατανομή των γ, :
Ν(0,1/2), Ν(0,1) και Ν(0,2) αντίστοιχα. Η κατανομή του et θεωρείται πάντα Ν(0,1).
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Για την ισχύ του ADF τεστ οι Dickey & Fuller (1981) παρουσιάζουν πίνακες
με

τιμές

που

προέκυψαν

από

Monte

Carlo

προσομοιώσεις

για

διάφορες

παραμετροποιήσεις. Εμείς αξιοποιούμε τον πίνακα των προσομοιώσεων με βάση το
υπόδειγμα:

Υι - α + βί + pYt-i +
για διάφορες τιμές των παραμέτρων α και ρ και δείγμα 100 στοιχείων. Η τιμή του β
είναι πάντα μηδέν. Για κάθε ένα από τα σύνολα δεδομένων, εκτελούμε μία απλή
γραμμική παλινδρόμηση ώστε να πάρουμε μία εκτίμηση των παραμέτρων α, β και ρ.
Στη συνέχεια προσπαθούμε να αντιστοιχίσουμε αυτές τις τιμές με εκείνες που
υπάρχουν στον πίνακα των Dickey & Fuller (1989). Τα αποτελέσματα αυτής της
αντιστοίχισης παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Γενικός Δείκτης (Γ.Δ.)
Γ.Δ. (1η υποπερίοδος)
Γ.Δ. (2η υποπερίοδος)
Top 5 Index
Bottom 5 Index

Φι
0.05
0.36-0.21
0.05
0.04 - 0.05
0.05 - 0.43

Φ2
0.05
0.13-0.09
0.05*
0.03*-0.05*
0.05* -0.45*

Φ3
0.05
0.19-0.11
0.05*
0.05*
0.05* - 0.08*

* Κατά την παλινδρόμηση προέκυψαν στατιστικά σημαντικοί συντελεστές β για το
υπόδειγμα:
Yt = α+ β1 + pYt-i + ε,
το οποίο είναι το κατάλληλο υπόδειγμα για τα τη μέτρηση της ισχύος των Φ2 και Φ3 καθώς
αποτελεί την εναλλακτική υπόθεση των δύο αυτών στατιστικών. Οι Dickey & Fuller (1981)
χρησιμοποιούν στις προσομοιώσεις υποδείγματα με β = 0 δύστε να καταφέρνουν να
ελέγχουν ταυτόχρονα τα Φι Φ2 και Φ3 (οι εναλλακτικές υποθέσεις που ελέγχουν τα τρία
στατιστικά ταυτίζονται). Όταν η εκτίμηση που παίρνουμε για το β διαφέρει από το μηδέν
αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μας δεν μπορούν να προσεγγιστούν με στατιστικά σημαντικό
τρόπο από το υπόδειγμα με β = 0 οπότε η αναγωγή στους πίνακες των Dickey & Fuller
(1981) είναι απλά ενδεικτική.
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