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Η παρούσα εργασία, συνιστά μία προσπάθεια καταγραφής των σύγχρονων 

δεδομένων που αφορούν τις χρηματιστηριακές αγορές και στόχο έχει την 

αποτύπωση της εικόνας και της δυναμικής, που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των 

διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, τόσο των μεγάλων και «ώριμων» όσο και 

των μικρότερων «αναδυόμενων» αγορών, που συνιστούν τη σύγχρονη 

χρηματιστηριακή πραγματικότητα. Επίσης, γίνεται μια συνοπτική αναφορά 

στην ελληνική κεφαλαιαγορά και επιση μαίνονται κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά της καθώς και οι προοπτικές που φαίνονται να διαγράφονται για 

αυτήν στο μέλλον.

Γίνεται μία προσπάθεια ανίχνευσης της ύπαρξης ή όχι δεσμών και 

συσχετίσεων μεταξύ των διεθνών κεφαλαιαγορών, ξεκινώντας από εποχές που 

οι αγορές ήταν περισσότερο τμηματοποιημένες και φτάνοντας στη σύγχρονη 

εποχή, που χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την ένταση της παγκοσμιοποίησης. 

Μέσα από τα αποτελέσματα συγκεκριμένων ερευνών που παρουσιάζονται,
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φαίνεται η πορεία των σχέσεων των διεθνών κεφαλαιαγορών κυρίως τις τρεις 

τελευταίες δεκαετίες και γίνεται μία προσπάθεια ερμηνείας των υψηλών ή 

χαμηλών συσχετίσεων που παρατηρούνται, ανάλογα με την χρονική περίοδο 

μελέτης αλλά και ανάλογα με το σύνολο των αγορών που απαρτίζουν το 

εκάστοτε δείγμα μελέτης.

Η διεθνής διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, η οποία συνίσταται ιδιαίτερα, 

στην περίπτωση των χαμηλών συσχετίσεων, εξετάζεται αναλυτικότερα και 

επισημαίνεται η σημασία της και ο ρόλος της. Τα κυριότερα επιχειρήματα που 

υποστηρίζουν τη διεθνή διαφοροποίηση επικεντρώνονται σε έναν μοναδικό 

συνδυασμό που αυτή προσφέρει, στο ότι δηλαδή, οι επενδύσεις σε «ξένες», σε 

διεθνείς αγορές, προσφέρουν επιπρόσθετες δυνατότητες κέρδους και 

ταυτόχρονα, μειώνουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

Ο αριθμός των χρηματιστηριακών αγορών που έχουν αναδειχθεί στο 

παγκόσμιο σκηνικό, δικαιώνει την τάση και το ενδιαφέρον των επενδυτών για 

διεθνή διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους. Το επιχείρημα που συχνά 

φαίνεται να συνοδεύει και ευνοεί την υποστήριξη της διεθνούς 

διαφοροποίησης, είναι ότι, η συγκεκριμένη επιλογή, συμβάλλει στη μείωση του 

κινδύνου, χωρίς να «.θυσιάζει» τις αναμενόμενες αποδόσεις. Απαραίτητη 

προϋπόθεση, όμως στην περίπτωση αυτή, είναι το γεγονός ότι, οι 

κεφαλαιαγορές που επιλέγονται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να
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εμφανίζουν σχετικά ανεξάρτητη συμπεριφορά, όσον αφορά τη διαμόρφωση του 

επιπέδου τιμών τους.

Ενα σημαντικό τμήμα της παρούσας εργασίας, αφορά την πορεία και την 

εξέλιξη των αναδυόμενων αγορών, τα αίτια ανάπτυξης τους και τα προβλήματα 

που αυτές αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για αγορές, των οποίων η εικόνα 

συνοψίζεται σε ένα συνδυασμό υψηλών αποδόσεων αλλά και υψηλών κινδύνων, 

που τις χαρακτηρίζουν. Είναι αγορές διάσπαρτες σε όλα τα μήκη και ιδιαίτερα 

ελκυστικές, κυρίως για επενδυτές με μακροπρόθεσμες προοπτικές και 

επενδυτικές στρατηγικές που στοχεύουν κυρίως στη διαφοροποίηση των 

χαρτοφυλακίων τους. Η πραγματικότητα που σκιαγραφείται τόσο μέσα από την 

εμπειρία των επενδυτών όσο και μέσα από την κατάθεση της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, αποδεικνύει ότι οι επενδυτές που στρέφονται προς τις αγορές αυτές 

δεν πρέπει να περιορίζονται στον άμεσο και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, παρά το 

γεγονός ότι η εντύπωση που έχει επικρατήσει για τις αγορές αυτές, είναι της 

εύκολης κερδοφορίας και της κερδοσκοπίας.

Εξετάζεται επίσης, η συσχέτιση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με 

άλλες διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Τα αποτελέσματα δεν είναι 

μονοσήμαντα αλλά ποικίλουν, αντικατοπτρίζοντας έτσι, το σύνθετο χαρακτήρα 

στις σχέσεις των αγορών.
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Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, καθώς οι εξελίξεις και οι δυναμικές που 

αναπτύσσονται μεταξύ των αγορών, σχετίζονται άμεσα με την κινητικότητα των 

κεφαλαίων στις παγκόσμιες αγορές, κρίθηκε σκόπιμη μία αναφορά στις 

εξελίξεις που απορρέουν από τη διακίνηση αυτή των κεφαλαίων καθώς και της 

συνέπειες της.

Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι, έγινε μια προσπάθεια καταγραφής 

των πιο σημαντικών ακαδημαϊκών ευρημάτων και τάσεων, αγγίζοντας όσο 

περισσότερες πτυχές ήταν δυνατό, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Οι 

βασικές κατευθύνσεις έχουν αποτυπωθεί και τα συμπεράσματα μπορούν να 

εξαχθούν, για ένα βραχυπρόθεσμα μέλλον. Ωστόσο, καθώς οι εξελίξεις 

σημειώνονται με ραγδαίους ρυθμούς και οι συσχετίσεις αλλάζουν ή ακόμη και 

ανατρέπονται, σκόπιμο είναι να διατηρούνται επιφυλάξεις, όταν γίνεται λόγος 

για ένα μακροχρόνιο ορίζοντα.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση των 

θεμάτων που έχουν αναφερθεί.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται δεδομένα που αφορούν 

την κινητικότητα των διεθνών κεφαλαίων, κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες, 

διότι ουσιαστικά η κινητικότητα αυτή, έδωσε το στίγμα της και στην περίπτωση

ΙΑ
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της ανάπτυξης και εξέλιξης των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς πολλές από 

αυτές είτε δεν υπήρχαν καθόλου παλαιότερα είτε η παρουσία τους, υπήρξε 

υποτονική, τουλάχιστον, για τα διεθνή δεδομένα και με τα σημερινά κριτήρια. Η 

αλλαγή των πολιτικών καθεστώτων σε πολλές από τις αγορές αυτές, καθώς και η 

άρση των περιορισμών και ελέγχων στη ροή των κεφαλαίων, σηματοδότησε τις 

εξελίξεις σε πολλές από τις αγορές , ενώ η παγκοσμιοποίηση διαδραμάτισε 

ρόλο καταλυτικό, κυρίως διότι διευκόλυνε αποτελεσματικά τη διάδοση της 

πληροφορίας μεταξύ των αγορών.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία σύντομη αναφορά στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών, στην ιστορική του πορεία και την εξέλιξη του ως θεσμό. Ο 

εκσυγχρονισμός του, οι ρυθμίσεις που αφορούν το λειτουργικό και θεσμικό του 

πλαίσιο, οι μελλοντικές προοπτικές του, η συμβολή του στην ελληνική 

οικονομία και η σύνδεση του μρ την ελληνική κοινωνία, είναι μερικά από τα 

ζητήματα που αναλύονται.

Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο συνιστούν, κατά μία έννοια, το κεντρικό 

σημείο της παρούσας εργασίας. Για το λόγο αυτό, τόσο η έκταση όσο και ο 

αριθμός των επιμέρους ενοτήτων τους, είναι σημαντικά μεγαλύτερα των 

κεφαλαίων που έχουν προηγηθεί.
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Αναλυτικότερα, σημειώνεται ότι, στο τρίτο κεφάλαιο, αφού κατατίθενται 

κάποια στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις διεθνείς αγορές, την τελευταία 

δεκαετία, εκτυλίσσονται, στη συνέχεια, δύο μεγάλες νοηματικές ενότητες.

Η πρώτη, αφορά τη διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, τις σχέσεις 

κινδύνου-απόδοσης, τα χαρακτηριστικά των συσχετίσεων μεταξύ των αγορών, 

τους προβληματισμού; για τα ζητήματα αυτά, καθώς επίσης και τις προοπτικές 

επένδυσης στις αναδυόμενες αγορές.

Η δεύτερη μεγάλη νοηματική ενότητα, αναφέρεται στις συσχετίσεις μεταξύ 

των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών. Γίνεται λόγος για την διερεύνηση της 

ύπαρξης διαχρονικής σταθερότητας στη μήτρα των συντελεστών συσχέτισης 

και την αναγκαιότητα της ύπαρξης της, σε συνδυασμό με χαμηλές συσχετίσεις, 

ώστε να υπάρξουν οφέλη από τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου.

Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τις διεθνείς συσχετίσεις και την 

ολοκλήρωση των χρηματιστηριακών αγορών. Η ολοκλήρωση των οικονομιών 

σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση και τις τεχνολογικές αλλαγές, 

επηρεάζουν και το μοντέλο σύνδεσης των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών. 

Οι διεθνείς συσχετίσεις ως συνάρτηση της γεωγραφικής θέσης των αγορών, 

εξετάζονται επίσης, σε μία ξεχωριστή ενότητα. Τα αποτελέσματα ενισχύουν 

την ύπαρξη ισχυρών δεσμών, όταν αυτοί υπάρχουν, μεταξύ χωρών γειτονικών, 

της ίδιας περιφέρειας ή της ίδιας ηπείρου.
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Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο «κραχ» του Οκτωβρίου του 1987 και 

διερευνάται η τυχόν μεταβολή στις σχέσεις των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο, 

μετά από το «κραχ» του 1987. Η απάντηση, για τη συντριπτική πλειοψηφία των 

ερευνών, είναι ισχυρά καταφατική.

Οι σχέσεις αιτιότητας, μεταξύ των αγορών μελετώνται συνήθως 

εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία των Engle και Granger, η οποία και παρουσιάζεται 

αναλυτικά σε ξεχωριστή ενότητα.

Η τελευταία ενότητα του τρίτου κεφαλαίου, αναφέρεται στην 

αλληλεξάρτηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με τις διεθνείς αγορές και 

καταγράφονται αναλυτικά, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των μελετών.

Το τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται αποκλειστικά, στις αναδυόμενες αγορές, 

στον ορισμό, τις κατηγορίες, τα αίτια ανάπτυξης και εισροής των κεφαλαίων σε 

αυτές. Η διεθνής διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, σχολιάζεται για άλλη μία 

φορά, τώρα όμως με αφορμή την παρουσία των αναδυόμενων αγορών. Οι 

ωφέλειες, οι κίνδυνοι, οι κρίσεις καθώς και οι συγκρίσεις μεταξύ των 

αναδυόμενων και των ανεπτυγμένων χωρών, αποτελούν στοιχεία του κεφαλαίου

VII

αυτού.
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Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι, μία ενότητα του τετάρτου 

κεφαλαίου, αναφέρεται αποκλειστικά, στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. Οι αγορές αυτές, λόγω κυρίως των πρόσφατων εξελίξεων και των 

πολιτικών και οικονομικών αλλαγών που τις σημάδευσαν, συγκεντρώνουν 

σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το ενδιαφέρον των επενδυτών, σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμη μία ιδιαίτερη αναφορά 

στην πορεία τους και στις προοπτικές τους.

Τέλος, ολοκληρώνοντας την ανάλυση αυτή, για τις αναδυόμενες αγορές, 

γίνεται λόγος για την πορεία τους προς το μέλλον και τους παράγοντες που θα 

καθορίσουν τις μελλοντικές εξελίξεις σε αυτές.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, σημειώνεται ότι η καταγραφή που προηγήθηκε, 

αφορά τη δομή της παρούσας εργασίας, η οποία και ολοκληρώνεται με την 

κατάθεση των συμπερασμάτων και των μελλοντικών προοτττικών που διαγράφονται 

κυρίως για τα δεδομένα των ευρωπαϊκών αγορών.
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/./ CYrxPONec eXe\iXeic

Η κινητικότητα των κεφαλαίων έχει αποκτήσει, πλέον, παγκόσμιες 

διαστάσεις. Αυτό που εκπλήσσει δεν είναι το ίδιο το φαινόμενο, καθώς η ροή 

κεφαλαίων μεταξύ των βιομηχανοποιημένων χωρών, παρατηρείται ήδη από τις 

δεκαετίες του 1960 και 1970, αλλά η διάσταση και η ένταση, με την οποία αυτό, 

εκτυλίσσεται.

Η σημασία των εθνικών χρηματοδοτικών αγορών και οι διεθνείς, πια, 

δεσμοί μεταξύ τους, έχουν αυξηθεί δραματικά, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες.

Παρά το γεγονός ότι η αμερικανική οικονομία, οι αμερικανικές 

κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές, καθώς και το αμερικανικό νόμισμα, 

συνεχίζουν να κατέχουν ρόλους σημαντικούς, στη διεθνή κοινότητα, η εποχή
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της παγκόσμιας κυριαρχίας τους, έχει πια περάσει. Οικονομίες και αγορές 

άντλησης κεφαλαίων, έχουν αναπτυχθεί τόσο σε μέγεθος όσο και σε σημασία, 

σε πολλά, πλέον, μέρη του κόσμου. Οι επενδυτικές και οι αποταμιευτικές 

αποφάσεις των ιδιωτών επενδυτών αλλά και των επιχειρήσεων, στην Ιαπωνία, 

στη Γερμανία και αλλού, σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές αποφάσεις που 

αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τις νέες τεχνολογίες αλλά και την 

τιμολόγηση τους, ξεπερνούν πλέον τα στενά όρια και τα συμβατά σύνορα των 

χωρών και επηρεάζουν πια και τις γειτονικές χώρες. Από την άλλη μεριά, η 

σύνδεση μεταξύ των εθνικών χρηματαγορών και των πραγματικά διεθνών 

αγορών, όπως είναι οι αγορές ξένου συναλλάγματος, οδηγεί στο σχηματισμό 

ενός δικτύου, το οποίο είναι ικανό να μεταδώσει τις οικονομικές διαταραχές 

μεταξύ των αγορών και το οποίο είναι τόσο σημαντικό όσο και οι εμπορικοί 

δεσμοί που συνδέουν την ευημερία των χωρών [1].

Η ροή κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αυξηθεί 

δραματικά, τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας προβλήματα-ακόμη και 

κρίσεις- αφήνοντας όμως και πολλά οφέλη στο πέρασμα της. Η αύξηση στην 

οικονομική ολοκλήρωση, που παρατηρείται πλέον, σε ολόκληρο τον κόσμο και 

έχει τις ρίζες της στην ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων και του εμπορίου, 

έχει οδηγήσει στην ευρύτατα πλέον, διαδεδομένη χρήση του όρου 

«παγκοσμιοποίηση». Η έννοια αυτή, καλύπτει όχι μόνο τις αυξανόμενες 

διεθνείς συναλλαγές κάθε είδους αλλά και την επανάσταση που συντελείται 

στην πληροφορική και η οποία έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις και έχει φέρει 

τους ανθρώπους πιο κοντά, δικαιολογώντας την επικοινωνία και με έναν 

εκπληκτικό τρόπο, ο οποίος και συνεχώς βελτιώνεται [2,3].
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Απο το 1980, ήδη, μεγάλες αλλαγές είχαν σημειωθεί στις χώρες που 

μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστές ως Πρώτος Κόσμος (First World) (ένας 

χαρακτηρισμός που αναφέρεται αποκλειστικά, στις βιομηχανοποιημένες 

χώρες), ως Δεύτερος Κόσμος (Second World), (κομμουνιστικές χώρες, με 

οικονομίες κεντρικού σχεδιασμού) και ως Τρίτο Κόσμο (Third World), 

(αναπτυσσόμενες χώρες) [2].

Η διάκριση αυτή, έχει πλέον ξεπεραστεί. Με το τέλος του "ψυχρού 

πολέμου” και την κατάρρευση των πολιτικών καθεστώτων της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, ο Δεύτερος Κόσμος έκανε μία επώδυνη και γεμάτη 

αβεβαιότητα μετάπτωση και στροφή προς την οικονομία της ελεύθερης αγοράς.

Από τη άλλη μεριά, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες βιομηχανοποιούνται 

και προχωρούν σε οικονομικούς ανασχεδιασμούς που αρχίζουν να 

απελευθερώνουν, ουσιαστικά, τις οικονομίες τους και να μειώνουν την 

εξάρτηση της ευημερίας τους, από την οικονομική πορεία και ευημερία των 

βιομηχανικών χωρών.

Ενας όρος, άγνωστος για τα δεδομένα της δεκαετίας του 1980, είναι ο 

όρος «αναδυόμενες αγορές», ο οποίος προσδιορίζει τις αγορές εκείνες του
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Δεύτερον και Τρίτου Κόσμου, που μόλις πρόσφατα, άρχισαν να λαμβάνουν μεγάλα 

ποσά ξένων, ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ωστόσο, και μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, έχουν συμβεί σημαντικές 

εξελίξεις. Υψηλά ποσοστά ανεργίας αναδύονται στην Ευρώπη, ενώ στις Η.Π.Α., 

το επίπεδο των μισθών σημειώνει πτώση. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

σημειώνουν διακυμάνσεις μεγάλου εύρους, όπως αποδεικνύει και η δραματική 

αύξηση του δολαρίου στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980 και η ακόλουθη 

πτώση του. Οι Ευρωπαϊκές οικονομίες, επηρεάστηκαν σημαντικά από τις 

προσπάθειες των χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης να διαμορφώσουν την 

οικονομική και νομισματική ένωση, με ένα μόνο νόμισμα και μία μόνο, 

κεντρική, τράπεζα.
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1.2 ePMHNGYONTXC ΤΗΝ XYXhMGNH ΡΟΗ KGCpXXXICDN

Αυτή η εκπληκτική άνοδος που σημειώθηκε στη ροή των κεφαλαίων, 

είναι δυνατό να δεχθεί πολλές ερμηνείες, άλλες από τις οποίες συνδέονται με 

εξελίξεις και πολιτικές που αφορούν τις χώρες που δέχονται και εισπράττουν τα 

κεφάλαια και άλλες που θεωρούνται εξωγενείς παράγοντες.

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, για παράδειγμα, οι οποίες δέχτηκαν 

μεγάλες εισροές κεφαλαίων, σημείωσαν σημαντικές μακροοικονομικές και 

δομικές αναθεωρήσεις και ανασχηματισμούς, στη δεκαετία του 1980. Ο μέσος 

ρυθμός πληθωρισμού στη Λατινική Αμερική, σημείωσε ραγδαία πτώση, από 

400%, το 1990, σε, μόνο, 20.4%, το 1996, κυρίως γιατί τα φαινόμενα 

υπερπληθωρισμού στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, σταμάτησαν. Τα επίπεδα 

πληθωρισμού, μειώθηκαν επίσης και σε άλλες χώρες της γεωγραφικής αυτής 

περιοχής.

Στην Ανατολική Ασία, οι τέσσερις πρόσφατα θεωρούμενες ως 

βιομηχανικές χώρες ή αλλιώς οι ασιατικές «τίγρεις», δηλαδή το Χονγκ Κονγκ, 

η Σιγκαπούρη, η Ν. Κορέα και η Ταϊβάν, σημείωσαν σχεδόν ραγδαία ανάπτυξη, 

στη δεκαετία του 1960 και του 1970, ανοίγοντας το δρόμο και για τις γειτονικές 

τους χώρες. Το 1980, η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία, παρουσίασαν



Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΓΧ TCON Λ,ΙΘΘΝίΟΝ K&pXAJJCDN

την ίδια συμπεριφορά, μαζί και με την Κίνα. Η περιοχή, χαρακτηρίστηκε από 

ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, βασιζόμενη σε βαριές επενδύσεις και υψηλές 

αποταμιεύσεις. Χαρακτηριστικά, ήταν επίσης, τα χαμηλά επίπεδα του 

πληθωρισμού, ενώ σημειώθηκε και μία ισοκατανομή εισοδήματος.

Οι συνθήκες αυτές, έκαναν πολλές από τις αναδυόμενες οικονομίες, 

περισσότερο ελκυστικές προς τους ξένους επενδυτές. Οι ίδιες συνθήκες, 

επηρέασαν και την πορεία στη ροή των κεφαλαίων.

Ενα «φαινόμενο μετάδοσης», είναι δυνατό να ενίσχυσε τη ροή κεφαλαίων 

και στους μικρότερους γείτονες των χωρών που θεωρούνταν οι κύριοι αποδέκτες 

των ξένων κεφαλαίων. Θα μπορούσε, έτσι, να θεωρηθεί ότι, η επάνοδος του 

Μεξικού και της Χιλής στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το 1990, εξοικείωσε τους 

επενδυτές και τους έκανε περισσότερο πρόθυμους να επενδύσουν και σε άλλες 

αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής.

Ενώ οι θεωρήσεις και οι εξελίξεις αυτές, οδήγησαν σε μία έλξη 

κεφαλαίων, που σημειώθηκε από τις αναδυόμενες αγορές προς τα ξένα 

κεφάλαια, σημειώθηκε , επίσης, μία ώθησί] κεφαλαίων προς το εξωτερικό, στη 

δεκαετία του 1990. Αυτή, βέβαια, η ώθηση συνέβη στις ανεπτυγμένες χώρες, 

όπου τα κεφάλαια άρχισαν να εξέρχονται από τις χώρες αυτές και να 

κατευθύνονται σε άλλες ξένες αγορές. Οι επενδυτές στις βιομηχανικές χώρες,
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εντόπισαν νέα κίνητρα, για να επενδύσουν χρήματα στις αναδυόμενες 

οικονομίες. Τα μέσα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, στις επτά μεγαλύτερες 

βιομηχανικές χώρες, σημείωσαν πτώση από 8.7%, το 1990, σε 3.7%, το 1996, ενώ 

τα μακροπρόθεσμα μειώθηκαν από 9%, το 1990 σε 5.8%, το 1996. Συνεπώς, οι 

αποδόσεις των χρεογράφων στις αναπτυσσόμενες χώρες φαίνονταν ολοένα και 

πιο ελκυστικές.

Μια άλλη διάσταση, της εσωτερικής αυτής ώθησης, ήταν το γεγονός ότι 

διευρύνθηκε η βάση των επενδυτών, τονώνοντας έτσι και την ενεργή συμμετοχή 

των θεσμικών επενδυτών στη χρηματοδότηση ενός ευρύτερου συνόλου 

αναπτυσσόμενων χωρών. Οι Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές, για παράδειγμα, 

διεύρυναν τα χαρτοφυλάκια τους, δανείζοντας και επενδύοντας σε μεγαλύτερο 

βαθμό από ότι στο παρελθόν, καθώς εκτός από την ανάπτυξη που κανονικά, 

αναμενόταν, μεταφέρθηκαν προς αυτούς κεφάλαια από τα αποθεματικά των 

τραπεζών, επιπλέον, ένας πολύ μεγάλος αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων των 

«αναδυόμενων αγορών», έκαναν την εμφάνιση τους στη δεκαετία του 199-0. 

Σημειώνεται ότι, παρόμοια κίνητρα υπήρχαν και για τους θεσμικούς επενδυτές 

και άλλων βιομηχανικών χωρών. Τα συνολικά κεφάλαια από τα συνταξιοδοτικά 

ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρίες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία και 

την Αγγλία, ανήρθαν σε 5.7 τρισεκατομμύρια δολάρια, στο τέλος του 1991 [2].
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1.3 ΟΙ CYNGneieC T~HC JkIXKINHCHC KG(pX\XICDN CTH 

Λ6ΚΑ6Τ/λ TOY 1990

Η δεκαετία του 1990, μαρτυρά μία σημαντικότατη επιτάχυνσΐ] στο ρυθμό 

ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών, με θετικές συνέπειες και για τον 

υπόλοιπο κόσμο, καθώς και μία θολή και δυσδιάκριτη διάκριση μεταξύ των χωρών 

αυτών, ή τουλάχιστον, ένας μεγάλου μέρους τους και των βιομηχανικών χωρών.

Πράγματι, είναι γεγονός ότι το Μάιο του 1997, άλλαξε το σύστημα 

κατηγοριοποίησης των χωρών, που μέχρι τότε υιοθετούσε για να τις 

κατατάσσει, καταργώντας τον όρο «βιομηχανικέ χώρες» που περιελάμβανε 23 

χώρες: 18 στην Ευρώπη, 2 στη Β. Αμερική, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη 

Ν. Ζηλανδία. Η νέα κατηγορία των 28 «ανεπτυγμένων χωρών», καλύπτει τις 23 

προηγούμενες χώρες συν το Χονγκ Κονγκ, το Ισραήλ, την Κορέα , τη 

Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν. Η εξήγηση που δόθηκε από το ίδιο το IMF, 

προσδιορίζει ότι η επανακατάταξη αυτή, αντανακλά το προχωρημένο στάδιο της 

οικονομικής ανάπτυξης που κατόρθωσαν να επιτύχουν οι χώρες αυτές. 

Διαθέτουν πια, πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών χωρών, 

όπως είναι τα επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος, τις ανεπτυγμένες 

κεφαλαιαγορές, τις διαφοροποιημένες οικονομικές δομές με τους σχετικά 

μεγάλους και ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς παροχής υπηρεσιών.
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Το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, χαρακτηρίστηκε από 

απελευθέρωση, διεθνοποίηση και καινοτομία. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση 

στην εκροή κεφαλαίων, η οποία για δεκατέσσερις βιομηχανικές χώρες, κυρίως 

λόγω της αμοιβαίας μετακίνησης των κεφαλαίων μεταξύ των αγορών αυτών, 

ανήρθε από 65 δισεκατομμύρια δολάρια, ετησίως, τη χρονική περίοδο 1975-1979 

σε περίπου 460 δισεκατομμύρια δολάρια, το 1989. Ενα μεγάλο μέρος της 

ερμηνείας των εξελίξεων αυτών, αναζητείται και αποδίδεται πραγματικά, στην 

καινοτομία, με την έννοια και τη μορφή της τεχνολογίας των υπολογιστών και 

της πληροφοριακής επανάστασης, που εκτός από την υπόλοιπη μεγάλη συμβολή 

του, βελτίωσαν και επιτάχυναν τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται η γνώση και η 

πληροφορία για τις αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ισως, πουθενά αλλού, η 

τεχνολογία της πληροφορίας να μην είχε τόσο μεγάλη συμβολή στην επέκταση 

των δραστηριοτήτων πέρα από τα συμβατά όρια και σύνορα των χωρών και των 

αγορών, όσο είχε στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες [2].

Οι περισσότερες μορφές διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, 

αυξήθηκαν ραγδαία, στη δεκαετία του 1990, μεταξύ των βιομηχανικών χωρών. 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των αγορών διαφορετικών 

χωρών, σε μετοχές και ομολογίες στις Η.Π.Α., με την έννοια των ακαθάριστων 

πωλήσεων και αγορών χρεογράφων μεταξύ επενδυτών διαφόρων χωρών, 

αυξήθηκε από 9% του ΑΕΠ, το 1980, σε 89%, το 1990. Καθώς το ΑΕΠ 

διπλασιάστηκε μέσα στη δεκαετία, οι συναλλαγές αυτές αυξήθηκαν σχεδόν 

κατά είκοσι φορές. Το 1996, ανήρθαν σε 164% του αμερικανικού ΑΕΠ.
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Σημειώνεται εξάλλου, ότι, παρόμοιες διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, 

πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες μεγάλες βιομηχανικές χώρες.

Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ο ολοένα αυξανόμενος και 

διευρυμένος ρόλος των αναδυόμένων αγορών, οι οποίες χωρίς υπερβολή 

λειτουργούσαν ως η κινητήριος δύναμη της παγκόσμια ανάπτυξης, στη δεκαετία 

του 1990. Δέχτηκαν υπέρογκα ποσά κεφαλαίων, τα οποία επενδύθηκαν σε αυτές. 

Τα κεφάλαια αυτά, επενδύθηκαν κυρίως είτε με τη μορφή των άμεσων ξένων 

επενδύσεων, καθώς οι χώρες αυτές διανύοντας το στάδιο απελευθέρωσης των 

συναλλαγματικών και άλλων περιορισμών προς τα ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, 

αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους επενδυτές, είτε με τη μορφή επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, καθώς οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές παρουσίαζαν αποδόσεις 

πολύ υψηλότερες από τα θεωρούμενα ως κανονικά επίπεδα αποδόσεων. Ωστόσο, 

οι επενδύσεις στις αγορές αυτές, είτε με τη μία είτε με την άλλη μορφή, 

εγκυμονούσαν υψηλούς κινδύνους, διότι πέρα από τις συνιστώσες κινδύνου που 

αφορούν αντίστοιχες επενδύσεις σε άλλες χώρες, υπήρχε η διάσταση του 

νομισματικού και πολιτικού κινδύνου, που είναι συνήθως, ιδιαίτερα αυξημένοι, 

στις οικονομίες αυτές.

Ο νομισματικός κίνδυνος απαντάται, βεβαίως σε κάθε μορφή επενδύσεων 

που αφορά ξένο νόμισμα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις των επενδύσεων σε 

αναδυόμενες αγορές, ο συγκεκριμένος κίνδυνος αποκτά μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Οι οικονομίες των αγορών αυτών, είναι συνήθως περισσότερο
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ασταθείς και κατά συνέπεια, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις αναμένονται 

μεγαλύτερες. Η συνιστώσα του πολιτικού κινδύνου, είναι επίσης, ιδιαίτερα 

σημαντική και εξαιρετικής σημασίας για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 

αναδυόμενες αγορές, γενικά, στις αγορές αυτές και κατ’ επέκταση στις χώρες 

όπου αυτές εδρεύουν, υπάρχει συνήθως μία πολιτική ή κοινωνική αστάθεια, 

μεγαλύτερη από ότι στις άλλες αγορές, ο πολιτικός κίνδυνος, σκιαγραφείται 

συχνά από ένα σύνολο χαρακτηριστικών, όπως είναι οι κοινωνικέ συγκρούσεις, 

η αστάθεια των κυβερνήσεων, οι πολιτικές αναταραχές αλλά και τα εμπόδια 

στον επαναπατρισμό των κερδών. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου και 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον πολιτικό κίνδυνο, ελαττώνονται.

Η δεκαετία που πέρασε, έθεσε πολλά ερωτηματικά. Το σημαντικότερο 

ιστορικό γεγονός, αφορούσε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης και το 

στροφή, πολιτική και οικονομική, των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, από καθεστώτα κεντρικού σχεδιασμού προς το οικονομικό μοντέλο 

της ελεύθερης αγοράς. Οι οικονομικές συνέπειες των γεγονότων αυτών, δεν 

ήταν δυνατό να προβλεφθούν και δε φαινόταν ξεκάθαρες[4,5].

Ενας εύστοχος τρόπος αναφοράς στις οικονομίες αυτές, δίνεται με την 

ακόλουθη, χαρακτηριστική δήλωση του Hirschman, το 1990:
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«Οι κοινωνιολόγοι, οι ιστορικοί και οι πολιτικοί παρατηρητές συμφωνούν, 

γενικά, σε ένα σημείο σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, που 

σημειώθηκαν του 1989: κανείς δεν μπορούσε να τις προβλέψει. Η κατάρρευση του 

κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη, η πτώση του τείχους του Βερολίνου και η 

ενοποίηση της Γερμανίας, οι αλλαγές στην π. Σοβιετική Ενωση- το τέλος του ψυχρού 

πολέμου, με μία φράση- αποτέλεσαν εξελίξεις που ξεδιπλώθηκαν σε απίστευτα 

σύντομο χρονικό διάστημα και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των «ειδικών»».

Ωστόσο, προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελίξεων, 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η εκπληκτική αυτή ροή κεφαλαίων, που 

σημειώθηκε προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, αιφνιδίασε και κατά κάποιο τρόπο 

βρήκε απροετοίμαστες τις χώρες αυτές και δημιούργησε προβλήματα 

συναλλαγματικών διακυμάνσεων και υποτίμησης του τοπικού νομίσματος. Για 

το λόγο αυτό, πολλές χώρες υιοθέτησαν συγκεκριμένες πολιτικές, κάποιες 

φορές προσωρινού μόνο χαρακτήρα, προκειμένου να περιορίσουν τις εισροές 

αυτές των κεφαλαίων. Υπήρξε μία ποικιλία μέτρων ελέγχου της ροής 

κεφαλαίων.

Το Μεξικό και η Μαλαισία, χρησιμοποίησαν ποσοτικούς ελέγχους στην 

εισροή κεφαλαίων και στην πώληση χρεογράφων, στο εξωτερικό. Αλλες χώρες, 

όπως η Χιλή και η Κολομβία, χρησιμοποίησαν τη φορολογία για να 

αποθαρρύνουν τις εισροές αυτές. Η Βραζιλία, επέβαλλε φόρους σε κάποιους 

τύπους συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα.
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XPHMKTICTHPIO AilCON XOHNOJN

2. to xPHMxrriCTHPio xXkdn xohnqjn

2.1 eicxrcoriKec πλρλτήρηοθ/ο

Η μελέτη των συσχετίσεων και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των διεθνών 

χρηματιστηριακών αγορών, θα ήταν πραγματικά ελλιπής, αν δεν υπήρχε η 

κατάλληλη αναφορά στην ελληνική αγορά. Σε επόμενο κεφαλαίο, όπου γίνεται 

λόγος για τους δεσμούς και τις δυναμικές σχέσεις μεταξύ των κεφαλαιαγορών 

στο παγκόσμιο σκηνικό, εμπεριέχονται τα σχετικά στοιχεία για τη σύνδεση του 

ελληνικού χρηματιστηρίου με τις αγορές του εξωτερικού. Ωστόσο, στο σημείο 

αυτό, κρίθηκε σκόπιμη μία αναφορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία 

προσεγγίζει το χρηματιστήριο ως θεσμό και εξετάζει την πορεία του και την 

παρουσία του, μέσα στο χρόνο.

Η παρουσίαση του με το συγκεκριμένο τρόπο, κρίθηκε σκόπιμη, έτσι ώστε 

να καταγραφεί η πορεία του, η εξέλιξη του και οι μελλοντικές προοπτικές του, 

στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν και θα συμπληρώσουν την κατανόηση των 

σχέσεων που αυτό αναπτύσσει με άλλες αγορές.
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To Χρηματιστι']ριο Αξιών Αθηνών, έχει μία ιστορία, η οποία αρχίζει από το 

δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, είναι δε δημιούργημα των εμπόρων και 

ναυτικών-εφοπλιστών της εποχής εκείνης, καθώς και των ασχολούμενων με την 

ανταλλαγή νομισμάτων, από τους οποίους προήλθαν κατόπιν οι πρώτοι 

χρηματιστές. Στο πέραμα του χρόνου, οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 

εξελίξεις δε βοήθησαν ιδιαίτερα την ανάπτυξη και εξέλιξη του και πολλές 

φορές, μάλιστα, την περιόρισαν.

Οι διεθνείς αλλά και οι τοπικές συγκυρίες, ωστόσο, συνέβαλαν 

καταλυτικά, στην ανάκαμψη του χρηματιστηρίου και στην αποκατάσταση της 

παλιάς του αίγλης. Προβλήματα αναποτελεσματικότητας και δείγματα 

εποχικότητας υπάρχουν, γεγονός που είναι αναμενόμενο ως ένα βαθμό, καθώς η 

ελληνική αγορά είναι μία «αναδυόμενη ayopd», με τα δεδομένα και τα 

χαρακτηριστικά της εποχής και βρίσκεται σε μία συνεχή προσπάθεια 

βελτίωσης της.

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα 

που μόλις αναφέρθηκαν.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα 2.1, επιχειρείται μία σύντομη ιστορική 

ανασκόπηση για τα αίτια δημιουργίας του, το ρόλο του στην πορεία του χρόνου 

και τη σύνδεση του με τις οικονομικές συνθήκες του τόπου, στη διάρκεια αυτής 

της περιόδου.
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Στην ενότητα 2.2, γίνεται λόγος για τη σύγχρονη παρουσία του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, τη διεύρυνση της χρηματιστηριακής αγοράς και 

τη σύνδεση της με τη κοινωνία, καθώς και την προσφορά του τόσο στους ιδιώτες 

επενδύτες, όσο και στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, στην ενότητα 2.4, σχολιάζονται οι μελλοντικές προοπτικές του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το θεσμικό και λειτουργικό του πλαίσιο 

εκσυγχρονίζεται, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 

αγοράς και στην προσέλκυση των ξένων επενδυτών. Η πορεία του, θεωρείται 

συνδεδεμένη με τη συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα και την ενίσχυση των 

ιδιωτικών επιχειρηματικών προσδοκιών.
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2.2 lCl~OPlKH KNXCKOT1HCH

Μετά την εμφάνιση του στη γη και αφού διερεύνησε τον γύρω του κόσμο, 

ο άνθρωπος προχώρησε και έδωσε λύση στις βασικές του ανάγκες. Στην περίοδο 

αυτή των αναζητήσεων του, διαπίστωσε ότι έχει ανάγκη να ανταλλάσσει αγαθά, 

που παράγει, με αγαθά που χρειάζεται για να ζήσει. Η ανάγκη αυτή, τον 

οδήγησε καταρχήν σε συγκεντρώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την 

ανταλλαγή των παραγόμενων αγαθών. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκαν τα 

παζάρια, οι εμποροπανήγυρεις και μετά την πάροδο αρκετών αιώνων, οι εκθέσεις. 

Οι διάφοροι τρόποι επαφής και επικοινωνίας των πωλητών και των αγοραστών, 

με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών, λόγω 

του ότι η οργάνωση της παραγωγής συνεχώς βελτιωνόταν και η παραγωγή 

αυξανόταν, κατέληξαν να μην επαρκούν, με αποτέλεσμα, να δημιουργεί η 

ανάγκη της καθημερινής και άμεσης επαφής των ενδιαφερομένων.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, στην αρχή δημιουργήθηκαν και 

καθιερώθηκαν τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, όπου πραγματοποιούνταν οι 

ανταλλαγές των προϊόντων και στη συνέχεια οι αγορές και πωλήσεις τους. 

Δηλαδή, λειτούργησε ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, που οδήγησε 

στη συνέχεια τους παραγωγούς σε γιγαντοποίηση των συναλλαγών, με 

συνέπεια, οι απλοί γεωργοί να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, οι οποίες με την
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πάροδο του χρόνου παρουσίασαν την ανάγκη εξεύρεσης νέων κεφαλαίων, για 

νέες επεκτάσεις. Ακολουθώντας την πορεία αυτή, δημιουργήθηκαν και τα 

Χρηματιστήρια Αξιών.

Η ανάπτυξη επιχειρήσεων και συναλλαγών, δημιούργησε την ανάγκη 

αμεσότητας για την πραγμάτωση του ζητούμενου και οδήγησε στην απόφαση 

των ενδιαφερομένων να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και 

προϋποθέσεις για να οργανωθούν χώροι, ικανοί να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 

αυτές. Κάτω, λοιπόν, από την πίεση αυτών των αναγκών, δημιουργήθηκαν και 

καθιερώθηκαν τα Χρηματιστήρια, στα οποία συγκεντρώνοντα οι 

ενδιαφερόμενοι, καθημερινά, σε ορισμένους χώρους και ορισμένες ώρες και 

διαπραγματεύονται εμπορεύματα και κινητές αξίες, μέσα σε ένα θεσμοθετημένο 

περιβάλλον, όπου έχουν προκαθοριστεί οι διατυπώσεις και οι ενέργειες, οι 

οποίες στηρίζονται σε κανόνες και πρότυπα, με νομοθετικές καλύψεις και 

ρυθμίσεις. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται τόσο η ταχύτητα όσο και η 

διαφάνεια τους.

Επομένως, η δημιουργία των Χρηματιστηρίων, στηρίχθηκε στο γεγονός 

ότι, πρέπει στο χώρο τους να επιτυγχάνεται η ταχύτητα, η οποία επιτυγχάνεται 

με τον τυποποιημένο τρόπο που διεξάγονται οι συναλλαγές αυτές, καθώς και μία 

συγκεκριμένη τιμή, η οποία αντιστοιχεί κατά κανόνα, στην κατά το δυνατό 

πραγματική κατάσταση, που διαμορφώνει η προσφορά και σε κάποια
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συγκεκριμένη στιγμή, η ζήτηση. Ετσι, δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα 

στους ενδιαφερομένους, να εκλέξουν την καλύτερη, για τη συγκεκριμένη 

στιγμή, για αυτούς τιμή αγοράς ή πώλησης. Επίσης, επιτυγχάνεται η εύκολη και 

διαρκής διαπραγμάτευση των αξιών και η εύκολη εξεύρεση κεφαλαίων [1,2].

Με αυτή τη φιλοσοφική πορεία σκέψεων και λόγω των θετικών 

προσφορών τους, τα Χρηματιστήρια, αποβαίνουν η καρδία της οικονομίας κάθε 

χώρας.

Εξαιτίας των ίδιων περίπου αναγκών, δημιουργήθηκε και το Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών, πριν από 124 χρόνια [1,2,3].

Ο ρόλος που διαδραμάτισε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στη διάρκεια 

της πρώτης του εκατονταετίας, ήταν σαφώς προσδιορισμένος και επηρεασμένος 

από την συνολική πορεία και κατάσταση στην οποία βρισκόταν η οικονομία της 

χώρας. Αυτό, άλλωστε, ήταν επόμενο να συμβεί, καθώς οι δυνατότητες και οι 

προϋποθέσεις για μία ζωηρή εμφάνιση του, στην οικονομική ζωή του τόπου, 

ήταν περιορισμένες και οι ευκαιρίες για την πραγμάτωση των στόχων και των 

σκοπών του, ασήμαντες. Ωστόσο, εκτός από τις δυσκολίες αυτές, σημαντικό 

ρόλο διαδραμάτισε η άσκηση της πολιτικής υψηλών επιτοκίων, η υψηλή 

φορολογία των κερδών, καθώς και η κρατική παρέμβαση, μεταβλητές, οι όποιες
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επηρέασαν την πορεία του Χρηματιστηρίου και το οδήγησαν σε ανύπαρκτους 

σχεδόν ρυθμούς κίνησης.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, οι ευκαιρίες για την έντονη παρουσία 

του στα οικονομικά πράγματα της χώρας, υπήρξαν περιορισμένες, καθώς οι 

τεχνολογικές εξελίξεις καθυστέρησαν και οι επιχειρήσεις είχαν αυστηρά 

οικογενειακό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα οι πολιτικές εξελίξεις δεν παρείχαν 

τη δυνατότητα για ήρεμο κλίμα, με συνέπεια να υπάρχει η μόνιμη σκέψη της 

αβεβαιότητας.

Σήμερα, βέβαια μετά από 124 χρόνια ζωής του Χρηματιστΐ]ρίου Αξιών 

Αθηνών, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις μεταβάλλονται. Εχει γίνει πλέον 

αντιληπτό ότι, το χρηματιστήριο καλείται να παίξει τον ιστορικό του ρόλο, 

στην οικονομία και για το λόγο αυτό εντείνονται συνεχώς οι προσπάθειες 

οργάνωσης και εκσυγχρονισμού του. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το ελληνικό 

χρηματιστήριο, φαίνεται να ξαναγεννιέται, έχοντας ήδη πίσω του μία ιστορία 

τόσων χρόνων και παρουσιάζοντας τα πρώτα σημάδια μιας αγοράς που διαθέτει 

δυναμισμό και προοπτική.
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2.3 ΟΥΓΧΡΟΝΗ ΠΧΡΟΥΟΙΧ

Η διεθνής χρηματιστηριακή ευφορία της περιόδου 1983-1990, που 

ξεπέρασε σχετικά εύκολα ακόμη και το «κραχ» του 1987 και το «άνοιγμα» της 

ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις επιταγές των καιρών, παρακίνησαν τους 

επενδυτές, μικρούς και μεγάλους, Ελληνες και ξένους, στην πραγματοποίηση 

επενδύσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Οι χρηματιστηριακές πράξεις και συναλλαγές, αποτελούν πια, ολοένα και 

μεγαλύτερο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η μηχανοργάνωση των 

χρηματιστηρίων και η διασύνδεση τους αποτελούν επιβεβλημένη ανάγκη.

Τα τελευταία χρόνια, καταβλήθηκε προσπάθεια για να εξυγιανθεί η 

ελληνική κεφαλαιαγορά, με κύριο άξονα το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που 

ιδρύθηκε το 1876 και είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σήμερα, 

παρατηρείται μία άνευ προηγουμένου είσοδος νέων επιχειρήσεων στο
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χρηματιστήριο, ίδρυση χρηματιστηριακών εταιριών και αυξημένη ζήτηση 

τίτλων από τους επενδυτές. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι, το ευρύ κοινό δεν 

είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με τη λειτουργία του χρηματιστηρίου, 

γεγονός που έχει οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες, κυρίως για τους 

μικροεπενδυτές [3].

Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από 

περιθωριακή και μάλλον κερδοσκοπική ενασχόληση, τείνει να γίνει 

καθημερινή απασχόληση για όλους, ανεξαρτήτως εισοδηματικής, 

επαγγελματικής, γεωγραφικής ή ηλικιακής διαστρωμάτωσης. Σχεδόν του 20% 

του ελληνικού πληθυσμού, έχει αγοράσει μετοχές στο Χρηματιστήριο! Ο όγκος 

των συναλλαγών, δίνει τη διάσταση αυτών, των σχεδόν κοσμογονικών αλλαγών: 

από 360 εκατομμύρια δραχμές, το 1988, ο μέσος ημερήσιος όγκος των 

συναλλαγών, διαμορφώθηκε σε 23 δισεκατομμύρια δραχμές, το 1997, ενώ τους 

πρώτους μήνες του 1999, ξεπέρασε τα 150 δις.

Η τεράστια έλξη του χρηματιστηρίου, δε συνιστά αποκλειστικά ελληνικό 

φαινόμενο. Στις Η.Π.Α., όπου οι χρηματιστηριακές επενδύσεις έχουν πολύ 

μακρά παράδοση, το ποσοστό των αποταμιεύσεων που είναι τοποθετημένο σε 

μετοχές, βρίσκεται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι 

καθημερινές αγοραπωλησίες μετοχών, μέσω του Διαδικτύου, λαμβάνουν 

τεράστιες διαστάσεις. Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και στην Ευρώπη, 

όπου στη Γαλλία, για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν «σχολές» από το
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Χρηματιστήριο, για την εκπαίδευση των νέων επενδυτών. Στη δεκαετία του 

19990, όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, γνώρισαν πρωτοφανή άνοδο, η οποία 

ήταν αποτέλεσμα του χαμηλού πληθωρισμού, της συνεχούς οικονομικής 

ανάπτυξης, της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της τεχνολογικής 

επανάστασης στην τεχνολογία και στην πληροφορική. Οι ίδιοι αυτοί 

παράγοντες, ερμηνεύουν και την προσέλκυση τόσων νέων επενδυτών στη 

Σοφοκλέους.

Τα -υψηλότατα κάποτε- επιτόκια των καταθέσεων ή των Εντόκων 

Γραμματίων, δεν είναι βέβαια έννοιες ταυτόσημες με την υπεραξία και το 

μέρισμα των μετοχών. Η μετατόπιση των αποταμιεύσεων προς το 

Χρηματιστήριο, πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη μεταβολή στον 

τρόπο και το πλαίσιο σκέψης των επενδυτών. Διαφορετικά, οι κίνδυνοι για τον 

απαίδευτο επενδυτή, είναι τόσο σημαντικοί όσο η δυσαναπλήρωτη απώλεια του 

κεφαλαίου του [4].

Η διεύρυνση της χρηματιστηριακής αγοράς, που πραγματοποιήθηκε με την 

είσοδο σε αυτήν ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, την αύξηση του αριθμού 

των μελών του χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακών εταιριών και χρηματιστών), 

την αύξηση του αριθμού των χρηματιστηριακών επενδύσεων και το θεσμικό και 

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της, θα σβήσει, σταδιακά, την παραδοσιακή 

αντίληψη, πως το Χρηματιστήριο δεν είναι μόνο παρά ένας χώρος 

κερδοσκοπίας.
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Η μεγάλη δημοσιότητα που λαμβάνουν σήμερα τα τεκταινόμενα στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με την εκτενή κάλυψη από τα ραδιοτηλεοπτικά 

μέσα, την ταχύτατη μετάδοση των πληροφοριών με τα πιο σύγχρονα μέσα, 

έχουν βοηθήσει σημαντικά στην εξάπλωση και στη διάδοση του θεσμού του 

χρηματιστηρίου. Με τα δεδομένα αυτά, δεν πρέπει να εκπλήσσεται κανείς, 

μπροστά στην αλματώδη αύξηση του αριθμού των θεσμικών επενδυτών 

(αμοιβαία κεφάλαια, εταιρίες επενδύσεων) και κατά συνέπεια την αύξηση του 

ημερήσιου τζίρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ευνοϊκή αυτή συγκυρία, έδωσε τη δυνατότητα στο ελληνικό 

χρηματιστήριο, να συνδράμει σημαντικά, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία 

του, στη συνολική προσπάθεια που καταβλήθηκε για την ανάπτυξη της 

κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα. Στην προσπάθεια αυτή το Χρηματιστήριο Αθηνών, 

συνεισέφερε με δύο τρόπους:

> Πρώτον, στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, με την 

κινητοποίηση της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, μέσα από το μηχανισμό 

της έκδοσης νέων μετοχών και ομολογιών. Στην περίπτωση αυτή, το κίνητρο 

για τον επενδυτή, αποτέλεσε η προσδοκία για υψηλές αποδόσεις, ενώ για τον 

εκδότη των τίτλών, το χαμηλότερο κόστος συγκέντρωσης κεφαλαίων.
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> Δεύτερον, στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών ως ανεξάρτητα άτομα 

αλλά και των επενδυτών, οι οποίοι με τη διαπραγμάτευση των τίτλων στο 

χρηματιστήριο, απέκτησαν τη δυνατότητα να ρευστοποιούν και να 

αποτιμούν καθημερινά αυτά τα περιουσιακά τους στοιχεία. Επίσης, η 

λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, εξυπηρετεί και διαδικασίες 

σχετικές με τη διαχείριση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όπως 

συγχωνεύσεις, εξαγορές και επεκτάσεις, ενώ βοηθά και στη λύση ορισμένων 

προβλημάτων , όπως αυτά της διαδοχής και της ασυμφωνίας των μετόχων [5].

Το σημαντικό όμως, πρόβλημα, που αντιμετωπίζει σήμερα, το 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεν είναι η παραπέρα ανάπτυξη του, αλλά η 

κατανόηση του ρόλου του και των ιδιαιτεροτήτων του, ώστε η ανάπτυξη του 

αυτή, να σταθεροποιηθεί και να στηριχθεί σε υγιή βάση. Η επισήμανση αυτή, 

αφορά τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο και το επενδυτικό κοινό όσο και τους 

κρατικούς λειτουργούς, καθώς και όλους τους παράγοντες που ευθύνονται γα τη 

λειτουργία του.
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2.4 Η ΠΟΡ6ΙΧ ΤΟΥ XPHMXXlCXHPlOY XllCDN X0HNCDN ΧΗΝ 

xexeYxxix λ,θκχθχιχ κχι η κχχχθθοη τον θμπθιΡικοον

MexexcDN

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εμφανίζει περίπου 220 εγγεγραμμένες 

κοινές και προνομιούχες μετοχές, στο έτος του 1990. Μέχρι τις αρχές του 1987, 

το ενδιαφέρον των Ελλήνων επενδυτών, για το χρηματιστήριο, υπήρξε 

περιορισμένο. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση απελευθέρωσε τη διακίνηση 

κεφαλαίων, για τις επενδύσεις σε χρεόγραφα, άροντας τους ανάλογους 

περιορισμούς, γεγονός που βοήθησε την αγορά να ανέλθει, λόγω τους 

ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

αλλά και από τους επενδυτές των τρίτων χωρών. Η κίνηση αυτή, βοηθήθηκε, 

επιπλέον, από το σταθεροποιητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, στην περίοδο 

1985-1987, το οποίο ενίσχυσε τη μελλοντική ανάπτυξη και πορεία των 

επιχειρήσεων.

Η αγορά επανέκτησε τις δυνάμεις της και ισχυροποιήθηκε τους εννέα 

πρώτους μήνες του 1987, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μία αύξηση της τάξης του 

1068.27% στο χρηματιστηριακό δείκτη, πριν από την διεθνή κρίση, του 

Οκτωβρίου του 1987, πριν δηλαδή, από το γνωστό «κραχ» του 1987. Παρά την 

έντονη πτώση τους τρεις τελευταίους μήνες του 1987, ο χρηματιστηριακός 

δείκτης σημείωνε την υψηλότερη ετήσια απόδοση του, της τάξης πάνω από
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250%, εκείνο το έτος. Η ελληνική αγορά, ωστόσο, δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει 

την αρνητική επίδραση της κρίσης του Οκτωβρίου και για τον επόμενο ενάμισι 

χρόνο, οι ξένοι επενδυτές ην εγκατέλειψαν. Ο Γενικός δείκτης, σημείωσε 

πτώση κατά 18.04%, εκείνη την περίοδο.

Στα μέσα του 1989, λόγω κυρίως των εντυπωσιακών θετικών εξελίξεων που 

συνέβησαν σε πολλές από τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και 

τις προσδοκίες ότι η συντηρητική παράταξη θα αναλάμβανε την εξουσία, οι 

ξένοι επενδυτές επέστρεψαν στην ελληνική αγορά και ξεκινά έτσι μία νέα 

πορεία για αυτήν.

Το 1990, η επιστροφή της Συντηρητικής παράταξης στην εξουσία και οι 

προσδοκίες για μία πιο φιλελεύθερη οικονομία, σε αναμονή κυρίως, πολλών 

ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων επιχειρήσεων, έδωσαν μία νέα δυναμική ώθηση 

στο Χρηματιστήριο και οδήγησαν τις τιμές των μετοχών και τον όγκο των 

συναλλαγών σε επίπεδα «ρεκόρ», τουλάχιστον για τα μέχρι τότε δεδομένα της 

εποχής.

Από τον Ιούλιο του 1989 μέχρι τις αρχές του Ιουλίου του 1990, ο δείκτης 

του Χρηματιστηρίου, σημείωσε μία άνοδο της τάξης του 613.20%. Ωστόσο, η 

πορεία αυτή ανακόπηκε καθώς η αγορά αντέδρασε αρνητικά στην κρίση της
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Μέσης Ανατολής και καθώς όταν αργότερα η διεκδίκηση των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 1996, αποδείχθηκε ανεπιτυχής. Από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο 

του 1990, ο χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει μείωση της τάξης του 41.68% 

[6],

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη μεγάλη άνοδος, σημειώθηκε το καλοκαίρι του 

1999, η οποία οδήγησε το χρηματιστηριακό δείκτη και πάλι σε επίπεδα 

«ρεκόρ».Τους τελευταίους, όμώς μήνες, σημειώνεται μία σταθερά πτωτική 

πορεία του δείκτη, η οποία πλέον προβληματίζει, καθώς αντανακλά ουσιαστικά 

τις αδυναμίες και την έλλειψη, ακόμη, του κατάλληλου υπόβαθρου για τη 

λειτουργία του. Αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα των αναδυόμενων 

αγορών, ωστόσο αναμένεται ότι θα τα ξεπεράσει σύντομα, καθώς το ενδιαφέρον 

των ξένων και ιδιαίτερα των θεσμικών επενδυτών, έχει ενταθεί.

Οι προσπάθειες που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές για εκσυγχρονισμό 

και απελευθέρωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα του και κατά συνέπεια, να προσελκύσει τα κεφάλαια των 

ξένων επενδυτών, αναμένεται ότι θα αποδώσουν και θα επεκτείνουν τη 

δραστηριότητα της αγοράς [7].
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Η αποτελεσματικότατα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, 

αποτέλεσε συχνά, αντικείμενο μελέτης (Panas (1990), Dockery- Kavussanoa 

(1996), Niarchos-Alexakis (1998), Niarchos-Georgakopoulos (1986), Tsangarakis) 

[8,9, 10, 11,12],

4- O Panas (1990), διαπίστωσε την ύπαρξη αποτελεσματικότητας ασθενούς 

μορφής, για δέκα μεγάλες επιχειρήσεις [8], Οι Dockery καιι Kavussanos 

(1996), αντίθετα, απέρριψαν την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου, για τις τιμές 

των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, χρησιμοποιώντας 

κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους. Τα αποτελέσματα τους επιβεβαιώνουν 

ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι μία μη-αποτελεσματική αγορά. 

όσον αφορά την ενσωμάτωση της πληροφορίας του παρελθόντος στις 

τρέχουσες τιμές των μετοχών, γεγονός που σημαίνει ότι, οι τιμές των 

μετοχών τείνουν να κινούνται συστηματικά με το χρόνο, παρέχοντας τη 

δυνατότητα πρόβλεψης [9],

4 Οι Niarchos και Alexakis (1998), ερεύνησαν την υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς, μελετώντας τη συμπεριφορά των τιμών των 

προνομιούχων και των κοινών μετοχών, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Σύμφωνα με την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, θα έπρεπε η 

συμπεριφορά των τιμών των δυο αυτών κατηγοριών, όσον αφορά την
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ταχύτητα προσαρμογής τους στην εκάστοτε νέα πληροφορία, να είναι ίδια. 

Ωστόσο, τα εμπειρικά αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεοι/ με τη θεωρητική 

αυτή υπόθεση. Φαίνεται ότι στην ελληνική αγορά, υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες, που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μετοχών αυτών. Κάποιοι 

από τους παράγοντες αυτούς είναι ότι, η αγορά των προνομιούχων μετοχών 

δεν έχει το απαραίτητο «βάθος», λόγω του περιορισμένου αριθμού, μόνο 

50% των κοινών μετοχών καθορισμένο από το νόμο, που εκδίδονται.

Μία άλλη ερμηνεία, αποδίδεται στην παρουσία ξένων επενδυτών στην 

ελληνική αγορά, κατά τη διάρκεια της τελευταία δεκαετίας. Αυτοί, 

επενδύουν συνήθως, κυρίως σε κοινές μετοχές, τόσο λόγω του μεγαλύτερου 

αριθμού κοινών μετοχών, όσο και διότι δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με 

την έννοια αυτή, των προνομιούχων μετοχών, στην ελληνική αγορά. Οι 

ξένοι επενδύτες, κυρίως οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, λόγω του μεγέθους 

τους και της εμπειρίας τους, είναι δυνατό να διαθέτουν καλύτερη και 

φθηνότερη πρόσβαση στη νέα πληροφορία, σε σχέση με τους εγχώριους 

επενδυτές, αντανακλώντας έτσι την πληροφορία, γρήγορα, στις τιμές των 

κοινών μετοχών. Η πληροφορία αντανακλάται, στη συνέχεια, στις 

προνομιούχες προφανώς μέσω των εγχώριων επενδυτών, που τις επιλέγουν 

καθώς αυτοί είναι εξοικειωμένοι με αυτές [10].

4- Οι Niarchos-Georgakopoulos (1986), διαπιστώνουν ότι η ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά δεν αποτελεί μία αποτελεσματική αγορά, όσον
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αφορά, συγκεκριμένα, τη λογιστική πληροφόρηση, με την έννοια της 

δημοσιοποίησης των ετήσιων επιχειρηματικών κερδών, γεγονός που 

συνεπάγεται την απόρριψη της αποτελεσματικότητας στην ημι-ισχυρή της 

μορφή (semi-strong form). Η μη-αποτελεσματικότητα της, συνδέεται με τα 

συνήθη χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις αναδυόμενες αγορές, δηλαδή, 

το μικρό της μέγεθος, την κυριαρχία, μέχρι πρόσφατα, επιχειρήσεων 

οικογενειακού χαρακτήρα, την έλλειψη «εύρους» και «βάθους» της αγοράς, 

καθώς στο γεγονός ότι, η ελληνική οικονομία, είναι μία μικρή, σχεδόν- 

ανεπτυγμένη οικονομία, στην οποία από άποψη κόστους, θεωρείται εύκολη 

η πρόσβαση στις οικονομικές πληροφορίες από μη-λογιστικές πηγές [11].

4- Σε αντίθεση με την προηγούμενη διαπίστωση, έρχεται η μελέτη του 

Tsangarakis, ο οποίος κάνει λόγο για αποτελεσματική, στην ημι-ισχυρή της 

μορφή, αγορά. Αν μία αγορά είναι αποτελεσματική στη μορφή αυτή, τότε οι 

τιμές των μετοχών θα πρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε νέα, καλή ή άσχημη 

πληροφορία των ανακοινώσεων των επιχειρήσεων, την πρώτη ημέρα που 

λαμβάνει χώρα η δημοσιοποίηση τους. Στη συγκεκριμένη έρευνα, 

μελετάται η περίπτωση εκείνη όπου οι επιχειρήσεις αποφασίζουν την 

έκδοση νέων μετοχών. Οταν εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, αποφασίζουν να 

εκδώσουν νέες μετοχές, όλη η πληροφορία θα πρέπει να ενσωματωθεί στην 

τιμή της μετοχής, την πρώτη ημέρα ανακοίνωσης του γεγονότος. Οταν η 

μετοχή αρχίσει να συναλλάσσεται -χωρίς δικαίωμα, δε συνδέεται με 

κανενός είδους καινούρια πληροφορία. Συνεπώς, αν ισχύει η υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς στην ημι-ισχυρή της μορφή, δε θα πρέπει να

* ■ *
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παρατηρηθούν ασυνήθιστα υψηλές, πάνω από τα κανονικά αναμενόμενες, 

αποδόσεις. Η συμπεριφορά αυτή, επιβεβαιώθηκε από τη συγκεκριμένη 

έρευνα και αποδίδει στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, 

αποτελεσματικότητα ημι-ισχορής μορφής [12].

4- Οι Mills, Siriopoulos, Markellos και Harizanis (2000), διερευνούν την 

ύπαρξη εποχικότητας στο Χρημανσυ)ριο Αξιών Αθηνών, για την περίοδο 1986- 

1997 και διαπιστώνουν την ύπαρξη όλων των γνωστών «ημερολογιακών» 

φαινομένων που απαντιόνται στις διεθνείς αγορές (Day -of-the-week effect, 

Monthly, Trading month, Holiday effects). Παράγοντες, όπως ο συντελεστής 

«βήτα» και ο τύπος της επιχείρησης, επηρεάζουν σημαντικά την ένταση 

αυτών των φαινομένων. Διατυπώνεται, επίσης, η άποψη ότι η ύπαρξη των 

φαινομένων αυτών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεν έρχεται απαραίτητα 

σε ασυμφωνία με την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς. Αν γίνει δεκτή 

η ύπαρξη ενός «πριμ» κινδύνου που μεταβάλλεται με το χρόνο, είναι πιθανό 

ότι, αποδόσεις υψηλότερες από το μέσο επίπεδο θα συνοδεύονται από 

αντίστοιχα υψηλότερους κινδύνους. Αν τέλος, αυτά τα «ημερολογιακά» 

φαινόμενα, δεν είναι δυνατό να ερμηνευθούν με την αποδοχή του

μεταβλητού «πριμ» κινδύνου, δε σημαίνει ότι η αγορά είναι 

αναποτελεσματική. Είναι πιθανό η επίδραση των φαινομένων αυτών να μην 

είναι αρκετά μεγάλη για τους επενδυτές, ώστε αυτοί να έχουν υπέρμετρα 

κέρδη, διότι αυτός ο συγχρονισμός της αγοράς μπορεί να απαιτεί πολύ 

υψηλά κόστη συναλλαγής. Ενας τρόπος ελέγχου αυτής της άποψης, θα ήταν
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η αξιολόγηση της απόδοσης επενδυτικών στρατηγικών που βασίζονται στην 

παρακολούθηση και στην αξιοποίηση αυτών των φαινομένων [13].

4 Στα πλαίσια της μελέτης εποχικότητας, ο Laopodis (1996), διαπιστώνει 

ότι, η πρώτη εβδομάδα του μήνα, προσφέρει μία καλή σχέση κινδύνου- 

απόδοσης στους επενδυτές, καθώς στο διάστημα 1981-1990, αποδίδονται σε 

αυτή, υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις αποδόσεις των υπόλοιπων 

εβδομάδων του μήνα. Ωστόσο, δεν διαπιστώνεται το «φαινόμενο του 

Ιανουάριον» (January effect), στο αθηναϊκό χρηματιστήριο [14].

Τέλος, μία ενδιαφέρουσα πρόταση ερμηνείας της συμπεριφοράς της 

ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, παρέρχεται από τους Συριόπουλο και 

Σφλαντζή, οι οποίοι κάνουν λόγο για «χαοτική συμπεριφορά» στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών [15].

4- Θεωρούν αδιαμφισβήτητο γεγονός την αδυναμία των μέχρι σήμερα 

εφαρμοζόμενων υποδειγμάτων να εξηγήσουν την κίνηση των τιμών στα 

χρηματιστήρια. Ενας σημαντικός λόγος για το ενδιαφέρον που υπάρχει για 

τη χαοτική συμπεριφορά, είναι ότι αυτή μπορεί να εξηγήσει τις 

διακυμάνσεις στις χρηματαγορές που φαίνεται ότι είναι τυχαίες. Αν οι 

αγορές είναι μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα, τότε η χρήση της
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κλασσικής στατιστικής ανάλυσης μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του τυχαίου 

περιπάτου. Επομένως, υπάρχει αναγκαιότητα να εξεταστεί η παρουσία 

χάους σε αυτές.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, έρχονται σε αντίθεση με την 

υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς. Από την ανάλυση προκύπτει η ύπαρξη 

μιας μη-γραμμικής συσχέτισης στις αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του 

χρηματιστηρίου, η οποία μειώνεται στην εξέλιξη του χρόνου, σε βαθμό 

0.0013 bit πληροφορίας ανά μήνα. Τελικά, η θεωρία του χάους και της μη- 

γραμμικής ανάλυσης, έρχεται και προτείνει μία ενδιάμεση λύση στις δύο 

αντίπαλες σχολές σκέψης, την τεχνική και την ποσοτική-οικονομική 

ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση, υποστηρίζει την ύπαρξη κύκλων, ενώ η 

ποσοτική ανάλυση δεν δέχεται την ύπαρξη κύκλων, αλλά μάλλον την 

παρουσία ενός τυχαίου περιπάτου στην εξέλιξη των αποδόσεων ως 

χρονοσειρά. Η λύση, πιθανό να βρίσκεται μεταξύ των δύο ακραίων απόψεων. 

Η εμφανιζόμενη τυχαιότητα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ύπαρξης ενός 

προσδιοριστικού δυναμικού συστήματος [15].
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2.5. MewONTiKec προοπτικβο

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, θεωρείται 

μάλλον μικρή, για τα διεθνή δεδομένα, έχει σημειώσει σημαντική άνοδο, 

κυρίως μετά το 1987 και λόγω της απελευθέρωσης στη διακίνηση κεφαλαίων, 

έχει αρχίσει να αποκτά ένα διεθνή χαρακτήρα, ο οποίος της επιτρέπει να 

ανταγωνίζεται με άνεση τα ξένα χρηματιστήρια, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή 

και χρήση του συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών, του 1992. Τα τελευταία 

δεκαπέντε χρόνια διανύει μία περίοδο δομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης 

και κατά συνέπεια, η αγορά έχει γίνει περισσότερο αποτελεσματική και 

περισσότερο ανταγωνιστική. Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης που διανύει, ο 

αριθμός των εισηγμένων εταιριών αυξάνεται ταχύτατα, η ρευστότητα 

βελτιώνεται και το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο της, εκσυγχρονίζονται, 

βοηθώντας έτσι τη διαδικασία της ευθυγράμμισης του, με τα διεθνή 

χρηματιστήρια.

Καθώς η θέση του στο σταυροδρόμι Ευρώπης-Μέσης Ανατολής, του 

παρέχει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα πρέπει να το 

εκμεταλλευτεί, γίνονται σοβαρές προσπάθειες ώστε να αρθούν οι περιορισμοί 

διοικητικής, πολιτικής και νομικής φύσεως, ώστε το Χρηματιστήριο Αθηνών, 

να προσελκύσει περισσότερα ξένα κεφάλαια. Ενα μεγάλο βήμα προς την
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κατεύθυνση αυτή, σημειώθηκε με το Νόμο 1806 του 1988, ο οποίος 

αντικατέστησε την προηγούμενη νομοθεσία του 1928 και προώθησε τη 

λειτουργική, νομική και διοικητική ανασυγκρότηση της χρηματιστηριακής 

αγοράς. Ξένοι θεσμικοί επενδυτές, έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν και να 

συναλλάσσονται σε ελληνικά χρεόγραφα, ανεξάρτητα από το ποσοστό των 

μετοχών που διατηρούν σε μία επιχείρηση, ενώ δεν υπάρχουν περιορισμοί στον 

επαναπατρισμό κερδών [16,17]].

Ο νόμος 1806/88 και οι μετέπειτα νομοθετικές ρυθμίσεις, εκτός των άλλων, 

ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας του χρηματιστηρίου, 

καθορίζοντας για το σκοπό αυτό, τόσο εναλλακτικές μεθόδους (πώληση με 

ειδικές συμφωνίες) όσο και άλλων τύπων (έκτος κύκλου) συναλλαγών, καθώς και 

νέα όργανα εποπτείας (Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματιστηρίου, Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς). Επίσης, καθιέρωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη 

λειτουργία παράλληλης χρηματιστηριακής αγοράς. Τέλος, καθιέρωσε το 

Αποθετήριο Τίτλων, το οποίο αποτέλεσε σημαντική συμβολή στον 

εκσυγχρονισμό και τη διευκόλυνση της σύναψης και εκκαθάρισης των 

συναλλαγών. Το πιο σημαντικό, όμως μέτρο του νόμου, είναι ότι επέτρεψε τη 

δημιουργία χρηματιστηριακών εταιριών, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα 

μπορούσαν να συμμετέχουν και τράπεζες, καθορίζοντας ταυτόχρονα, τους όρους 

λειτουργίας τους. Η ρύθμιση αυτή, άλλαξε ουσιαστικά, όχι μόνο τον τρόπο 

λειτουργίας, αλλά και τις προοπτικές του ελληνικού Χρηματιστηρίου [16].

36



XPHMXT'IC'THPlO XllGOH AΘΗΝ(ΟΝ

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σημαντικό σταθμό στην προώθηση του θεσμικού 

εκσυγχρονισμού στη λειτουργία του χρηματιστηρίου, αποτέλεσε και η ψήφιση 

του Νόμου 1969/91.

Ο Ν. 1969/91, αναθεώρησε εκ βάθρων το υπάρχον μέχρι τότε νομοθετικό 

πλαίσιο για τη δημιουργία και τους όρους λειτουργίας των κυριότερων θεσμικών 

επενδυτών (των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των αμοιβαίων 

κεφαλαίων). Ο πολλαπλασιασμός αυτού του τύπου των επενδύσεων (ιδιαίτερα 

των αμοιβαίων κεφαλαίων) στο ελληνικό χρηματιστήριο, σε μεγάλο βαθμό 

εκτός από τις γενικότερες εξελίξεις που διαδραματίστηκαν στην ίδια την αγορά, 

οφείλονται και σε αυτόν το νόμο [18].

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εγκαινιάζει μία καινούργια φάση, στην 

υπερεκατονταετή ζωή του. Η μεταβατική αυτή περίοδος, συνιστά μία πρώτης 

τάξεως ευκαιρία, για την ανασύνταξη και αναδιοργάνωση των δυνάμεων που 

κινούνται στον ευρύτερο χρηματιστηριακό χώρο. Η προοπτική της ενιαίας 

Ευρωπαϊκής αγοράς και το ξεπέρασμα των πρόσφατων κρίσεων, θα αποτελόσουν 

το στίβο, μέσα από τον οποίο το ελληνικό χρηματιστήριο πρέπει να παλέψει με 

ίσους όρους, στην επερχόμενη κούρσα του ανταγωνισμού, στην μεγάλη 

ευρωπαϊκή αγορά.

37



XPHMX-riCTHPlO AilCON AGHMDN

Η μάχη αυτή θα κριθεί στον εκσυγχρονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τη 

βελτίωση των μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης των θεσμικών επενδυτών, την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν οι σύμβουλοι έκδοσης νέων μετοχών 

και την αλλαγή νοοτροπίας των επιχειρήσεων, απέναντι στους μετόχους 

μειοψηφίας και το Χρηματιστήριο. Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί το 

γεγονός ότι, ανεξάρτητα από την τρέχουσα πορεία του χρηματιστηρίου, ο χώρος 

αυτός, αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, 

καθώς τα σημερινά χαμηλά επίπεδα τιμών των χρηματιστηριακών αξιών και η 

πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα ενισχύσουν την προσέλκυση του 

ξένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Επίσης, στο βαθμό που θα επιτυγχάνεται ο 

βασικός στόχος της σταθεροποιητικής πολιτικής για συμπίεση των δημοσιών 

ελλειμμάτων, θα αυξάνει ο ζωτικός χώρος επενδυτικής λειτουργίας και 

χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των 

επιχειρηματικών προσδοκιών και κατά συνέπεια τη βελτίωση του κλίματος στο 

χρηματιστήριο. Η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θεωρείται συνδεδεμένη 

με την συρρίκνωση του Δημόσιο Τομέα και τη διεύρυνση του Ιδιωτικού, ώστε να 

μειωθεί το δημόσιο έλλειμμα και να αναπτυχθεί η οικονομία, παρασύροντας 

στην άνοδο της και το χρηματιστήριο [19].
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3.1 eicxrcoriKx cxoxtx

Ot διεθνείς κεφαλαιαγορές παρουσιάζουν θετικά μεγέθη εξέλιξης, στο 

χρονικό διάστημα 1990-1997, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο παγκόσμιος δείκτης των 

μεγάλης κεφαλαιοποίησης εισηγμένων εταιριών στα διεθνή χρηματιστήρια αξιών, 

όπως υπολογίζεται από το Οργανισμό Salomon Smith Barney, ο Primary Market 

Index (PMI), για το 1997, σημείωσε άνοδο της τάξης του 19.17% και ο αντίστοιχος 

δείκτης των εταιριών μικρής κεφαλαιοποίησης Extended Market Index (EMI), 

παρουσίασε άνοδο ίση με 8.40%. Να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια του 1997, 

παρατηρήθηκε η αναταραχή των αγορών της Ασίας. Συγχρόνως, ο παγκόσμιος 

δείκτης σημείωσε-και αυτός- άνοδο το 1997 ίση με 17.10% [1],

Η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση, σε όρους δολαρίων Η.Π.Α., αυξήθηκε το 

1997, κατά 14.62% και από 16,443 δις δολάρια Η.Π.Α. έφτασε τα 18,847 δις δολάρια 

Η.Π.Α.. Στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α., η συνολική κεφαλαιοποίηση στο
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κλείσιμο του 1997 αυξήθηκε κατά 31.12%, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι, οι επενδυτές έδειξαν εμπιστοσύνη στην αγορά, παρά τις αντίθετες προβλέψεις 

των αναλυτών και άλλων ειδικών. Στην Ιαπωνία, παρατηρήθηκε πτώση κατά 

28.36% και η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 27.25%. Στια αγορές της 

Ασίας -εκτός της Ιαπωνίας-η πτώσης του δείκτη τιμών ήταν ίση με 28.20%, ενώ 

στις αγορές της Ευρώπης η άνοδος που παρατηρήθηκε έφτασε τα 23.76% με 

παράλληλη αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης ίση με 23.53%.

Στον Πίνακα 3.1, δίνονται ενδεικτικά, οι μεταβολές των αποδόσεων των 

αγορών, στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Στον Πίνακα 3.2, παρατηρείται η πολύ μεγάλη γραμμική συσχέτιση μεταξύ 

των κεφαλαιαγορών των οικονομιών της Ασίας με την κεφαλαιαγορά της Ιαπωνίας, 

0.956, η οποία είναι και στατιστικά σημαντική με πιθανότητα 99%. Στον υπόλοιπο 

πίνακα, οι συσχετίσεις εμφανίζονται, μικρές και μη-στατιστικά σημαντικές.
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Πίνακας 3.1 : Πίνακας Συντελεστών Συσχέτισης των Διεθνών Αγορών, 1990-1997

ΧΩΡΕΣ 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98

Ελλάδα -9.4 5.2 2.1 58.5 86.4

Φιλανδία 51.2 4.1 39.6 17.6 68.5

Κορέα 18.6 -14.1 -26.2 -42.2 49.5

Ιταλία 12.0 -2.2 12.0 37.7 45.0

Ισπανία -3.2 31.0 38.6 30.0 37.2

Γαλλία -4.7 12.7 21.9 15.3 31.5

Νορβηγία

Πορτογαλία

21.9 13.2 32.1 14.7 28.6

0.1 -0.1 0.4 0.8 26.8

Ην. Βασίλειο 4.8 22.4 15.7 17.1 25.2

Ιρλανδία 9.7 31.5 31.4 32.6 23.2

Ολλανδία 11.4 29.2 29.7 23.0 18.9

Η.Π.Α. (DJ) 0.8 37.0 23.5 31.1 17.9

Ελβετία 3.8 42.7 3.0 44.0 15.4

Σουηδία 18.8 34.0 39.0 12.3 13.2

Λουξεμβούργο -9.1 0.2 30.5 24.7 12.5

Γερμανία 4.5 15.0 18.5 21.8 9.7

Αυστραλία 4.5 14.8 23.0 -5.2 6.5

Βέλ,γιο 9.7 27.7 16.5 16.7 6.5

Καναδάς (TSE) -5.4 17.9 27.7 9.4 -3.7

Δανία 4.6 20.2 24.6 30.8 -5.5

Νέα Ζηλανδία 8.4 19.4 24.3 -13.8 -9.1

Ιαπωνία 21.5 -1.1 -17.0 -19.8 -9.3

Πολωνία -0.4 0.0 0.9 0.0 -13.2

Τσεχία -21.1 -23.6 26.7 -8.2 -20.4

Αυστρία -3.7 -2.6 4.1 0.4 -20.8

Ουγγαρία 0.2 0.0 1.7 0.9 -21.1

Μεξικό -8.7 17.0 21.0 55.6 -25.1

Τουρκία 31.4 47.1 144.1 253.6 -26.5

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999
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Παρατηρείται, επίσης, ότι, οι αγορές της Ευρώπης και των Η.Π.Α., 

συσχετίζονται υψηλά και στατιστικά σημαντικά με τον Παγκόσμιο Δείκτη, οι 

Η.Π.Α. με υψηλότερο συντελεστή. Αντίθετα, οι αγορές της Ασίας και της 

Ιαπωνίας, ακολουθούν δική τους πορεία, χωρίς να συσχετίζονται ισχυρά (αν και 

συσχετίζονται θετικά, ωστόσο) με τον Παγκόσμιο Δείκτη, ούτε με αυτούς της 

Ευρώπης και των Η.Π.Α. [1].

Πίνακας 3.2 : Πίνακας Συντελεστών Συσχέτισης των Διεθνών Αγορών, 1990-1997

ΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ Η.Π.Α. ΙΑΠΩΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

ΑΣΙΑ 1 0.111 0.022 0.95622 0.289

ΕΥΡΩΠΗ 1 0.378 0.156 0.556*

Η.Π.Α. 1 0.067 0.7332

ΙΑΠΩΝΙΑ 1 0.333

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 1

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλνσι/, 1999

1 σημαίνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο εμπιστοσύνης α=0.05
2 σημαίνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο εμπιστοσύνης α-0.10
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3.2 Λ,ΙΘΘΝΗΟ Λ,ΙΧφΟΡΟΠΟίΗΟΗ XXPl~CKpY\J<KlOY

Οι διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αποτελούν μία παράδοση για πολλές 

Ευρωπαϊκές χώρες, συνιστούν όμως μία σχετικά πιο πρόσφατη πρακτική για την 

αμερικανική αγορά. Ωστόσο, έκδηλη είναι μία έντονη τάση προς τη διεθνή 

διαφοροποίηση σε όλες τις χώρες. Σημειώνεται, χαρακτηριστικά, ότι το σύνολο 

των περιουσιακών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων στις Η.Π.Α., σημείωσε 

ραγδαία αύξηση τα τελευταία είκοσι χρόνια και ξεπέρασε τα τέσσερα 

τρισεκατομμύρια δολάρια, στια αρχές του 1994. Το 1973 οι θεσμικοί αυτοί 

επενδυτές, ουσιαστικά, δε διέθεταν και δε διατηρούσαν «ξένα» περιουσιακά 

στοιχεία, δηλαδή περιουσιακά μεγέθη σε χώρες άλλες εκτός των Η.Π.Α.. Το 

ποσοστό των «ξένων» περιουσιακών στοιχείων, άγγιξε το 10% της συνολικής τους 

περιουσίας, το 1995.

Οι Βρετανοί θεσμικοί επενδυτές διαθέτουν περισσότερο από το 25% της 

περιουσίας τους σε μη-βρετανικά χρεόγραφα. Σημειώνεται επίσης ότι, κάποια
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γερμανικά συνταξιοδοτικά ταμεία, έχουν επενδεδυμένη περισσότερη από τη μισή 

περιουσία τους στο εξωτερικό. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι, την τάση αυτή, 

την κατευθυνόμενη προς τις «ξένες», τις διεθνείς, επενδύσεις, υιοθέτησαν σχετικά 

πρόσφατα οι ιδιώτες επενδυτές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, τα διεθνή αμοιβαία 

κεφάλαια, αποτέλεσαν το τμήμα του κλάδου των αμερικανικών αμοιβαίων 

κεφαλαίων, με τη μεγαλύτερη και γρηγορότερη εξέλιξη, στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990.

Ο αριθμός των χρηματιστηριακών αγορών που έχουν αναδειχθεί στο 

παγκόσμιο σκηνικό, δικαιώνει την τάση και το ενδιαφέρον των επενδυτών για 

διεθνή διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους. Στα τέλη του 1994, το ύψος της 

κεφαλαιοποίησης των χρηματιστηριακών αγορών, σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ξεπέρασε τα 10 τρις δολάρια. Ωστόσο, οι χρηματιστηριακές αγορές των Η.Π.Α. 

υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν, μόλις σε ένα ποσοστό της τάξης του 35% της 

παγκόσμιας αυτής κεφαλαιοποίησης. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της παγκόσμιας 

κεφαλαιαγοράς, από το 1974, υπήρξε αξιοσημείωτη [2].

Το 1974, το χρηματιστήριο της Ν.Υόρκης υπήρξε η σημαντικότερη 

χρηματιστηριακή αγορά του κόσμου, αντιπροσωπεύοντας το 60% μιας παγκόσμιας 

κεφαλαιοποίησης, ύψους μικρότερου αυτού του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. 

Το ύψος αυτό της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης, αυξήθηκε δώδεκα φορές, μέσα 

στα επόμενα είκοσι χρόνια, όπως άλλωστε αποδεικνύουν και τα δεδομένα του 

Σχήματος 3.1, ενώ το μερίδιο των Η.Π.Α. στην αγορά αυτή, μετατοπίστηκε από ένα
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ποσοστό της τάξης του 60%, στο περίπου ένα τρίτο του συνολικού μεγέθους της 

παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς, διατηρώντας ωστόσο και πάλι το μεγαλύτερο μερίδιο 

και αφήνοντας τα υπόλοιπα 2/3 στις αγορές της Ασίας και της Ευρώπης, με την 

Ασιατική αγορά να προηγείται ελάχιστα έναντι της Ευρωπαϊκής. (Πίνακας 3.3) [3].

Σχήμα 3.1: Παγκόσμια Κεφαλαιοποίηση

V)
D
ι-Ο
2
ο

15

10

5

0

ΒΗ Europe
□ Pacific area
□ North America

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Year

Πηγή: Shapiro, A., C., Multinational Financial Management, 1996,

Πίνακας 3.3. Κεφαλαιοποίηση των Χρηματιστηριακών Αγορών ως ποσοστό του Παγκόσμιου 
Συνόλου (20 Κύριες Αγορές.)

A t WEI Μ AFROS
t m i m im

"·· T- ’ · ,

im
Amm*
mo

AEKEM,
im mi

Ιαπωνία 3 5 15 39 32 25 26

Η.Π.Α. 71 66 53 31 32 42 34

Ευρώπη 19 20 20 24 31 27 25

Υπόλοιπος
Κόσμος

7 9 12 6 5 6 15

Πηγή: Shapiro, A., C., Multinational Financial Management, 1996.
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Τα κυριότερα επιχειρήματα που υποστηρίζουν τη διεθνή διαφοροποίηση 

επικεντρώνονται σε έναν μοναδικό συνδυασμό που αυτή προσφέρει, στο ότι 

δηλαδή, οι επενδύσεις σε «ξένες», σε διεθνείς αγορές, προσφέρουν επιπρόσθετες 

δυνατότητες κέρδους και ταυτόχρονα, μειώνουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

Τα «εγχώρια» χρεόγραφα, σημειώνουν συνήθως, ταυτόχρονη ανοδική ή 

καθοδική πορεία, διότι επηρεάζονται κατά τρόπο παρόμοιο από τις τοπικές 

συνθήκες της αγοράς, όπως για παράδειγμα, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, για 

την προσφορά χρήματος, τη μεταβολή του ύψους των επιτοκίων, το έλλειμμα στον 

προϋπολογισμό, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό, 

δημιουργεί μία ισχυρά θετική συσχέτιση μεταξύ των εθνικών εγχώριων 

χρεογράφων, που συναλλάσσονται στην ίδια κεφαλαιαγορά. Η συσχέτιση αφορά 

εξίσου, τόσο την αγορά μετοχών όσο και την αγορά ομολόγων. Οι τιμές των 

ομολόγων, σε μία εθνική αγορά, παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση. Οι επενδυτές, 

ψάχνουν συνεχώς και διερευνούν μεθόδους και τρόπους τέτοιους ώστε να 

κατανείμουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν από την κατοχή χρεογράφων και να 

διαφοροποιήσουν, όσο αυτό είναι δυνατό, τον κίνδυνο της εθνικής αγοράς. Οι 

«ξένες» κεφαλαιαγορές, παρέχουν τη δυνατότητα αυτή, πέρα από οποιοδήποτε 

άλλο μέσο που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στις εγχώριες αγορές [2,4,5,6,7].

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα κυριότερα επιχειρήματα 

που ενισχύουν τη διεθνή διαφοροποίηση και τείνουν προς την εκτεταμένη 

υιοθέτησή της. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι, η επενδυτική αυτή στρατηγική 

αντιμετωπίζει κάποια εμπόδια και δυσκολίες στην εφαρμογή της, τα οποία

48



cYcxe~nceic tcon jugoncdn xphmxticthpixkcdn xtopcdn

αντισταθμίζουν κατά μία έννοια και ως ένα βαθμό, τα δυνατά πλεονεκτήματα και 

τις θετικές συνέπειες που τη χαρακτηρίζουν.
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3.3 Λ,ΙλφΟΡΟΠΟίΗΟΗ ΚΙΝΛ.ΥΝΟΥ

3.3.1 Γ6ΝΙΚΧ CXO\IX

To επιχείρημα που συχνά φαίνεται να συνοδεύει και ευνοεί την υποστήριξη 

της διεθνούς διαφοροποίησης, είναι ότι, η συγκεκριμένη επιλογή, συμβάλλει στη 

μείωση του κινδύνου, χωρίς να «θυσιάζει» τις αναμενόμενες αποδόσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως στην περίπτωση αυτή, είναι το γεγονός ότι, οι 

κεφαλαιαγορές που επιλέγονται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να εμφανίζουν 

σχετικά ανεξάρτητη συμπεριφορά, όσον αφορά τη διαμόρφωση του επιπέδου τιμών 

τους (price behavior). Είναι φανερό ότι, αν τα χρηματιστήρια του Παρισιού και του 

Λονδίνου, κινούνται παράλληλα με την κεφαλαιαγορά των Η.Π.Α., οι ευκαιρίες 

για διαφοροποίηση στις αγορές αυτές, μηδενίζονται, για παράδειγμα, για το 

Αμερικανό επενδυτή.

Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται, είναι εάν ο κίνδυνος που συνδέεται με μία 

συγκεκριμένη οικονομία ή χώρα είναι δυνατό να αποφευχθεί. Με τη διεθνή 

διαφοροποίηση, είναι πιθανό και ασφαλώς επιθυμητό για έναν επενδυτή να
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απομονώσει και να εξαλείψει αυτό το τμήμα του κινδύνου που αφορά το 

χαρτοφυλάκιο του και συνδέεται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη χώρα ή 

οικονομία. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό και ακολουθώντας τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, ο επενδυτής, τουλάχιστον θεωρητικά, έχει να αντιμετωπίσει μόνο τον 

κίνδυνο που συνδέεται με τις ευρύτερες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες και 

εξελίξεις. Ο κίνδυνος αυτός, αντιπροσωπεύει τη μη-διαφοροποιήσιμη συνιστώσα 

του κινδύνου: καμία περαιτέρω διαφοροποίηση δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις 

ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου δε θα «αντιδράσει» και δε θα ακολουθήσει τις 

αλλαγές που θα συμβούν, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, θα πρέπει να 

επισημανθεί το γεγονός ότι, υπάρχουν κυβερνητικοί περιορισμοί και παρεμβάσεις 

σε πολλές χώρες, σχετικά με το επίπεδο των επιτρεπόμενων ξένων επενδύσεων, οι 

οποίες όμως, αρχίζουν να εξασθενούν, στα πλαίσια της οικονομικής ολοκλήρωσης 

και της παγκοσμιοποίησης, καθώς και του ανταγωνισμού που αυτή φέρει μαζί της.

Ανεξάρτητα όμως, από τέτοιου είδους περιορισμούς, τα οφέλη της 

διαφοροποίησης μέσα από τη διεθνή συμμετοχή των επενδυτών στις αγορές που 

επιθυμούν, θα πρέπει να διερευνούνται και να γνωστοποιούνται, διότι αφορούν 

τόσο τους επενδυτές όσο και τις κυβερνήσεις των χωρών όπου εδρεύουν οι 

κεφαλαιαγορές, διότι και αυτές ωφελούνται, καθώς αυξάνονται οι εισροές των 

ξένων κεφαλαίων, χρηματοδοτούνται οι τοπικές επιχειρήσεις και ενισχύεται η 

βελτίωση στα ισοζύγια πληρωμών και τρεχουσών συναλλαγών, όταν και όπου 

υπάρχουν προβλήματα [8].
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3.3.2 cYCxeTiceic -tcon KecpxxxixroPCDN

Οι συσχετίσεις μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών, παρακολουθούνται 

συστηματικά από έμπειρούς διαχειριστές διεθνών κεφαλαίων, οι οποίοι και 

καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που 

αναλύεται κάθε φορά. Παρά το γεγονός ότι, οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των 

παγκόσμιων αγορών, μεταβάλλονται με το χρόνο, είναι πάντοτε μικρότεροι από τη 

μονάδα (<1). Για ένα διαχειριστή χαρτοφυλακίου, η διαπίστωση αυτή, σημαίνει 

ότι, υπάρχει άπλετος χώρος για επιτυχή διαφοροποίηση του κινδύνου και 

σηματοδοτεί νέες επενδυτικές επιλογές και διεξόδους, όσον αφορά τη λήψη των 

επενδυτικών αποφάσεων και την οργάνωση των αντίστοιχων στρατηγικών.

Ο Πίνακας 3.4, παρουσιάζει τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ διαφόρων 

εθνικών χρηματιστηριακών αγορών, με τις αποδόσεις να έχουν μετρηθεί και 

καταγραφεί με δύο διαφορετικές αριθμητικές τιμές. Το κάτω και αριστερό τμήμα 

της μήτρας δίνει τις συσχετίσεις όταν όλες οι αποδόσεις μετρούνται και 

εκφράζονται σε τιμές αμερικανικού δολαρίου. Το επάνω και δεξιό τμήμα της 

μήτρας, παρουσιάζει τις συσχετίσεις εφόσον έχει ληφθεί υπόψη η αντιστάθμιση 

του νομισματικού κινδύνου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δηλαδή, το «ξένο» 

νόμισμα υποτίθεται ότι έχει πωληθεί σε προθεσμιακά συμβόλαια, για ένα ποσό, 

ίσο, με αυτό της επένδυσης σε «ξένα», μη-τοπικά χρεόγραφα [2].
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Ο Πίνακας 3.4, δηλώνει ότι η συσχέτιση μεταξύ των αγορών της Γερμανίας 

και των Η.Π.Α., είναι 0.36. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής συσχέτισης, υψωμένος 

στο τετράγωνο, καλείται R2 και δηλώνει το ποσοστό της κοινής διακύμανσης, 

μεταξύ των εκάστοτε δύο αγορών που εξετάζονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

των αγορών της Γερμανίας και των Η.Π.Α., για παράδειγμα, μόνο το 13% (R2 

=0.362) των κινήσεων των τιμών των μετοχών, είναι κοινό για τις δύο αγορές. 

Σημειώνεται ότι, κατά μέσο όρο, η κοινή συνδιακύμανση μεταξύ της 

κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. και των άλλων αγορών, που καταγράφονται στον 

Πίνακας 3.1, είναι μικρότερη από 25%, καθώς η μέση τιμή του R είναι μικρότερη 

από το 0.5. Η συσχέτιση της αγοράς των Η.Π.Α., με αυτή του Καναδά, είναι αρκετά 

ισχυρή (0.68), καθώς οι δύο οικονομίες είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

Υψηλή συσχέτιση παρουσιάζουν και άλλες ομάδες αγορών, υποδηλώνοντας 

ουσιαστικά, ισχυρούς περιφερειακούς δεσμούς. Ο συνασπισμός των χωρών του 

«γερμανικού μάρκου», για παράδειγμα, είναι προφανής. Η Γερμανία, η Ελβετία και 

η Ολλανδία εμφανίζουν υψηλές συσχετίσεις, διότι οι αντίστοιχες οικονομίες τους 

είναι αλληλένδετες. Αντίθετα, για παράδειγμα, το Χονγκ-Κονγκ και η Σιγκαπούρη 

παρουσιάζουν χαμηλές συσχετίσεις με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι δύο τελευταίες σειρές και στήλες του ίδιου πίνακα (Πίνακας 3.4), 

παρουσιάζουν τις συσχετίσεις των εθνικών αγορών με δύο διεθνείς 

χρηματιστηριακούς δείκτες. Ο Παγκόσμιος Δείκτης (The World Index), είναι ένας 

σταθμισμένος -ως προς την κεφαλαιοποίηση των επιμέρους αγορών-δείκτης, όλων 

των κύριων, των σημαντικών και μεγάλων χρηματιστηριακών αγορών, σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης EAFE, αφορά μόνο τις αγορές της Ευρώπης, της 

Αυστραλίας και της Απω Ανατολής και δεν περιλαμβάνει τις αμερικανικές 

χρηματιστηριακές αγορές.
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Ο συντελεστής συσχέτισης της αγοράς των Η.Π.Α. με το δείκτη EAFE, 

αγγίζει μόλις την τιμή του 0.47. Συνεπώς, η συνολική κοινή διακύμανση μεταξύ 

των αμερικανικών και των μη-αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, 

ανέρχεται σε 22% (R2 =0.472=22%).

Η συσχέτιση της χρηματιστηριακής αγοράς των Η.Π.Α. με τον Παγκόσμιο 

Δείκτη, είναι πολύ μεγαλύτερη (R2 —0.822-67%>). σε σχέση με αυτή του δείκτη 

EAFE, γεγονός το οποίο, δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η αμερικανική αγορά 

κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά.

Σημειώνεται επίσης ότι, μετά τις Η.Π.Α., η πιο «διεθνής» αγορά, σε όρους 

συσχέτισης με τον Παγκόσμιος Δείκτη, είναι η κεφαλαιαγορά της Γερμανίας, για 

την οποία θα πρέπει να αναφερθεί ότι, ένα μεγάλο μέρος της κεφαλαιοποίησης 

της, αποδίδεται σε πολυεθνικές εταιρίες με διεθνή συμμετοχή, όπως για 

παράδειγμα η Royal Dutch-Shell, η Philips και η Unilever [2].

Οταν λαμβάνεται υπόψη η πλήρης αντιστάθμιση του νομισματικού κινδύνου, 

παρατηρείται ότι οι συντελεστές συσχέτισης είναι παρόμοιοι με αυτούς που 

εκφράζονται με όρους αμερικανικού δολαρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η 

συσχέτιση μεταξύ της αμερικανικής και της γερμανικής αγοράς, αυξάνεται 

ελάχιστα και ανέρχεται σε 0.39, ωστόσο, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, οι 

συντελεστές συσχέτισης σημειώνουν μια πολύ μικρή πτώση.



Τέλος, αναφορικά με τα δεδομένα του ίδιου πίνακα (Πίνακας 3.4), 

επιση μαίνεται ότι, οι συντελεστές συσχέτισης εκφράζονται από την οπτική γωνία 

της αμερικανικής αγοράς. Ωστόσο, εμπειρικές μελέτες που αφορούν τα οφέλη της 

διεθνούς διαφοροποίησης για επενδυτές διαφορετικών εθνικοτήτων, αποδεικνύουν 

ότι, οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των κεφαλαιαγορών τείνουν και πάλι να 

είναι θετικοί, αλλά αρκετά χαμηλότεροι.

cYcxe~riceic tcdn juggncdn χρημχίίc thpixkcdn xtopcdn

Οι μετοχές σε μία δεδομένη, εθνική κεφαλαιαγορά, τείνουν να κυμαίνονται 

συγχρόνως και να μεταβάλλονται ανοδικά ή καθοδικά, σχεδόν όλες μαζί, 

συμπεριφορά που δεν αποτελεί τον κανόνα για διαφορετικές εθνικές αγορές. Το 

γεγονός αυτό και η διαφοροποίηση στη συμπεριφορά των αγορών, παρέχει 

ουσιαστικές ευκαιρίες στους επενδυτές με διεθνή προσανατολισμό, να 

συγχρονίσουν και να κατευθύνουν έτσι τις επενδυτικές τους κινήσεις, ώστε να 

πραγματοποιούν αγορές εκεί όπου προσδοκούνται θετικές εξελίξεις και ανοδικές 

τάσεις τιμών και να εγκαταλείπουν τις αγορές με τάσεις υποτίμησης. Ταυτόχρονα, 

επιτρέπει και κατευθύνει κατά κάποιον τρόπο, τη «διάχυση» του κινδύνου, καθώς 

κάποιες από τις «ξένες» αγορές, είναι πιθανό να ακολουθούν ανοδική πορεία όταν 

κάποιες άλλες σημειώνουν πτώση. Εξάλλου, η λογική αυτή, δεν αποτελεί παρά μία 

ευρύτερη διάσταση της «παραδοσιακής» έννοιας της «εγχώριας» διαφοροποίησης, 

η οποία επεκτείνεται τώρα, σε ένα παγκόσμιο σκηνικό, που απαρτίζεται από, 

σχεδόν, ανεξάρτητες επιμέρους αγορές.

Ο βαθμός ανεξαρτησίας των κεφαλαιαγορών, συνδέεται άμεσα με την 

ανεξαρτησία στην οικονομία και στην κυβερνητική πολιτική μεταξύ των αντίστοιχων
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χωρών. Κοινοί παράγοντες, διεθνούς εμβέλειας, επηρεάζουν την αναμενόμενη 

πορεία όλων των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια, την αντίστοιχη πορεία των 

μετοχών τους. Ωστόσο, υπάρχουν και καθαρά εθνικοί καθώς και ευρύτερα 

περιφερειακοί παράγοντες, δηλαδή, παράγοντες που αφορούν την ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή μιας χώρας, οι οποίοι φαίνεται να διαδραματίζουν ένα ρόλο 

καθοριστικό στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, οδηγώντας σε 

σημαντικές διαφορές, όσον αφορά το βαθμό ανεξαρτησίας μεταξύ των εκάστοτε 

αγορών.

Είναι προφανές ότι, παράγοντες όπως οι κανόνες και οι περιορισμοί που 

επιβάλλονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι 

ανεξάρτητες δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, καθώς και κοινωνικές 

και πολιτιστικές διαφορές, συνεισφέρουν στο βαθμό ανεξαρτησίας των 

κεφαλαιαγορών. Από την άλλη μεριά, όταν υπάρχουν οικονομικές και 

κυβερνητικές πολιτικές που να εμφανίζουν σύμπνοια, όπως συμβαίνει, για 

παράδειγμα, μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρατηρούνται 

περισσότερα κοινά σημεία στη συμπεριφορά των κεφαλαιαγορών. Ωστόσο, σε 

κάθε περίπτωση, η συνδιακύμανση μεταξύ των αγορών, είναι πολύ μικρότερη από 

τη μονάδα, αφήνοντας πολλές ευκαιρίες για τη διαφοροποίηση του κινδύνου.
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Ενα άλλο βασικό σημείο που πρέπει να επισημανθεί, είναι το γεγονός ότι, 

όταν εξετάζονται οι διεθνείς κεφαλαιαγορές και πριν εξαχθεί οποιοδήποτε 

συμπέρασμα για τις σχέσεις των αγορών και πριν γίνει λόγος για αγορές που 

«έπονται» και για αγορές που «προηγούνται» και δημιουργηθούν εντυπώσεις για τη 

μη-αποτελεσματικότητα των αγορών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά 

ώρας μεταξύ ορισμένων αγορών. Θα πρέπει, δηλαδή, να γίνουν οι κατάλληλες 

υποθέσεις και να οριοθετηθούν οι κανόνες και οι ιδιαιτερότητες, πριν γίνει λόγος 

για αναποτελεσματικές αγορές.

Τα χρηματιστήρια της Ν. Υόρκης και του Τόκιο δε συμβαδίζουν, χρονικά, 

στη λειτουργία τους. Αν σημαντικά νέα επηρεάσουν τις τιμές της Ν. Υόρκης, για 

παράδειγμα, την Τρίτη, η επίδραση αυτή θα «αγγίξει» το χρηματιστήριο του Τόκιο 

τουλάχιστον μία ημέρα αργότερα, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση την 

Τετάρτη. Αν, ωστόσο, αυτό συμβεί για το χρηματιστήριο του Λονδίνου, τότε το 

χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης θα αποκριθεί την ίδια μέρα, καθώς το τελευταίο 

έπεται, στη έναρξη της λειτουργίας του, το χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατά 

πέντε ώρες.

Οι ώρες έναρξης και λήξης των τριών αυτών μεγάλων χρηματιστηριακών 

αγορών, φαίνονται στο Σχήμα 3.2, όπου οι ώρες συναλλαγής δηλώνονται σε ώρες 

GMT (Greenwich Mean Time) και EST (Eastern Standard Time). Γίνεται φανερό ότι/ 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει επικάλυψη στα χρηματιστήρια της Ν. Υόρκης και του 

Τόκιο, ενώ οι ώρες συναλλαγής των χρηματιστηρίων του Λονδίνου και της Ν. 

Υόρκης, παρουσιάζουν μία αλληλοεπικάλυψη τριών ωρών.
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Αν οι αγορές είναι αποτελεσματικές, τα διεθνή νέα και οι διεθνείς 

πληροφορίες σε μία χρονική στιγμή, θα επηρεάσουν όλες τις αγορές, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ταυτόχρονα. Οι αγορές που είναι κλειστές κατά τη διάοση της 

πληροφορίας, την αντανακλούν αμέσως, στις τιμές ανοίγματος της επόμενης 

μέρας. Γίνεται αντιληπτό ότι, τέτοιου είδους καθυστερήσεις δεν υποδηλώνουν 

κάποια αναποτελεσματικότητα των αγορών. Εμπειρικές μελέτες που εξέτασαν τις 

αγορές του Τόκιο, του Λονδίνου και της Ν. Υόρκης και τα δεδομένα τους 

αφορούσαν ωριαίες τιμές, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, οι αγορές είναι 

αποτελεσματικές και ότι οι συσχετίσεις δεν υποδηλώνουν ευκαιρίες για 

κερδοσκοπία [1].

Σχήμα 3.2: Οι Ωρες Συναλλαγής των Κοριοτέρων Χρηματιστηριακών Αγορών

Tokyo

GMT I----1-----1-----Ι
Ο-----2------4 6

LondonI >
New York« ..........»

-I--- 1-----1------1--- 1-----1---- 1-----1---- 1
8 10 12 14 16 18 20 22 24

EST I--i - I !-+">■■ -I- Η | -I-1 i I i I I I I I I I ! I I I
7 P.M. 9 111 A.M. 3 5 7 9 11 A.M. 1 P.M. 3 5 7 P.M.

Πηγή: Solnik, B., International Investments, 1996
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Η παρατήρηση ότι οι συσχετίσεις αυτές, μεταξύ των διεθνών αγορών δεν 

εμφανίζουν μία σταθερή τάση και μία μονοσήμαντη, σε γενικές γραμμές, 

κατεύθυνση, τα τελευταία τριάντα χρόνια, είναι πράγματι αινιγματική. Ισως, 

μπορεί να αποδοθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των εθνικών οικονομιών 

αλλά και στην επίδραση νομισματικών παραγόντων στη συμπεριφορά των τιμών 

των χρεογράφων.

Ενα εξίσου σημαντικό ζήτημα που αφορά τις συσχετίσεις των αγορών, 

συνδέεται με τη σταθερότητα των συσχετίσεων αυτών μέσα στο χρόνο. Το βασικό 

ερώτημα που τίθεται, στην περίπτωση αυτή, είναι εάν οι συσχετίσεις μεταξύ των 

κεφαλαιαγορών διατηρούνται χρονικά σταθερές. Κυριαρχεί, συχνά η αντίληψη 

ότι, η σταδιακή απομάκρυνση και κατάργηση των εμποδίων για τις διεθνείς 

επενδύσεις, καθώς και η ολοένα αυξανόμενη πολιτική, οικονομική και 

χρηματοοικονομική ολοκλήρωση, επηρεάζουν τη σύνδεση των διεθνών 

κεφαλαιαγορών. Το γεγονός αυτό, είναι δυνατό να οδηγήσει σε αυξημένες τιμές 

των συντελεστών συσχέτισης των αγορών αυτών. Το ζήτημα της σταθερότητας των 

διεθνών συσχετίσεων, έχει απασχολήσει έντονα και για μακρά χρονικά 

διαστήματα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και θα παρουσιαστεί εκτενέστερα στις 

επόμενες σελίδες.

60



cvcxer-/ce/c tcdn ajgdncdn xphmaticthpikkcdn jj-opcdn

3.3.3 CYCxeTtcetc tcdn xroPCDN κχι προβχημχτιομοι

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση, εξαρτώνται από τις 

σχετικά χαμηλές συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων των αγορών. Υποστηρίζεται, 

συχνά, η άποψη ότι, καθώς οι αντίστοιχες οικονομίες ολοκληρώνονται ολοένα και 

περισσότερο και η διακίνηση των κεφαλαίων ξεπερνά τα εθνικά ή ευρύτερα 

γεωγραφικά σύνορα και επιταχύνεται συνεχώς, οι εθνικές κεφαλαιαγορές θα 

εμφανίζουν υψηλότερες συσχετίσεις, με συνέπεια να συρρικνωθούν σημαντικά τα 

οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης.

Στον Πίνακα 3.5 , παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των κυριότερων διεθνών 

αγορών με την αγορά των Η.Π.Α. και είναι εμφανής η μείωσι/ των τιμών των 

συντελεστών συσχέτισης τα τελευταία χρόνια, όπου η οικονομική ολοκλήρωση 

έχει αυξηθεί.

Πρόσφατες έρευνες εστιάζουν και σε μία ακόμη προβληματική διάσταση της 

διεθνούς επένδυσης. Οταν οι αγορές παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα και οι 

επενδυτές αναζητούν και επιδιώκουν την ασφάλεια, η αξία της διεθνούς 

διαφοροποίησης αρχίζει να χάνει κάτι από την αίγλη της και από τη σημασία της. 

Συγκεκριμένα, το Σχήμα 3.3, δείχνει ότι, οι συσχετίσεις μεταξύ των αγορών, 

αυξάνονται όταν η μεταβλητότητα των αγορών βρίσκεται στην υψηλότερη της
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τιμή. Οι αγορές, μάλιστα, συγχρονίζονται στην κίνηση τους, μόνο όταν σημειώνουν 

πτωτικές τάσεις και όχι όταν εμφανίζουν άνοδο [3].

Σχήμα 3.3'.Μεταβολή ν/ς Σοσχέτισης των Διεθνών Αγορών, σε συνδυασμό με την πορεία της 

Μεταβλητότητας. -

World markets seem to be most in step with each other when volatility is greatest. 
Correlation among markets is measured here on a scale of 0 to 1, where 1 indicates markets 
track each other perfectly and 0 means they are completely independent. Volatility is 
measured on the basis of "standard deviation" — how much prices vary from the mean.

Πηγή: Shapiro, A., C., Multinational Financial Management, 1996.

Οι συντελεστές συσχέτισης, γενικά, δε μπορούν να θεωρηθούν σταθεροί. Σε 

ορισμένες περιόδους, όλες οι κεφαλαιαγορές επηρεάζονται από τα ίδια παγκόσμια 

γεγονότα, όπως για παράδειγμα συνέβη με την πετρελαιακή κρίση του 1974, το 

διεθνές «κραχ» του Οκτωβρίου του 1987 και τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο το 

1990. Σε άλλες περιόδους, οι αγορές τείνουν να κινούνται ανεξάρτητα και ίσως 

ακόμη και σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ο προβληματισμός που συνήθως τίθεται, 

αφορά την πιθανή αύξηση των διεθνών συσχετίσεων σε περιόδους έντονων 

χρηματοοικονομικών διαταραχών. Οι διεθνείς συσχετίσεις αυξάνουν, στις 

περιπτώσεις εκείνες που οι παγκόσμιοι παράγοντες κυριαρχούν έναντι των

62



cYcxeTiceic tcdn jugoncdn xphmx'tic'thpixkcdn atopcdn

«τοπικών» παραγόντων και ταυτόχρονα επηρεάζουν όλες τις κεφαλαιαγορές. 

Σημειώνεται ότι, η κυριαρχία των παγκόσμιων παραγόντων συνδέεται συνήθως με 

αγορές που εμφανίζουν μεγάλη μεταβλητότητα.

Πίνακας 3.5: Συσχετίσεις Μηνιαίων Αποδόσεων με την Αμερικανική Αγορά: Χρηματιστηριακές 
Αγορές Ανεπτυγμένων Χωρών

ΧΩΡΑ 19744983 19844988 1989*1993 19884990 1991-1993

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0.43 0.50 0.54 0.37 0.43

ΑΥΣΤΡΙΑ 0.21 0.18 0.17 0.21 0.04

ΒΕΛΓΙΟ 0.36 0.58 0.50 0.53 0.40

ΚΑΝΑΔΑΣ 0.60 0.84 0.69 0.79 0.43

ΛΑΝΙΑ 0.46 0.34 0.46 0.23

ΓΑΛΛΙΑ 0.25 0.57 0.56 0.56 0.42

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.31 0.49 0.43 0.51 0.27

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 0.34 0.53 0.34 0.50 0.17

ΙΤΑΛΙΑ 0.19 0.37 0.26 0.51 0.06

ΙΑΠΩΝΙΑ 0.38 0.39 0.35 0.44 0.23

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0.60 0.68 0.59 0.75 0.37

ΝΟΡΒΗΓΊΑ 0.25 0.59 0.44 0.41 0.45

ΙΣΠΑΝΙΑ 0.06 0.52 0.40 0.44 0.37

ΣΟΥΗΔΙΑ 0.30 0.46 0.42 0.56 0.28

ΕΛΒΕΤΙΑ 0.46 0.69 0.60 0.69 0.51

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 0.33 0.78 0.68 0.80 0.52

ΕΥΡΟ - Μ.ΒΡΕΤ - 0.54 0.52 0.48 0.53

ΠΑΓΚΟΣ.-Η.Π.Α. 0.91 0.51 0.45 0.43 0.40

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0.54 0.46 0.52 0.34

Πηγή: Shapiro, A., C., Multinational Financial Management, 1996.
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Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις, δημιουργείται η εντύπωση 

ότι, οι συνέπειες των σύγχρονων εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι δυνατό να 

περιορίσουν ή και να εξαλείψουν τα οφέλη που αφορούν τη σχέση απόδοσης- 

κινδύνου και συνοδεύουν τη διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, τα 

οφέλη αυτά, παραμένουν και είναι ορατά, ιδιαίτερα για τους επενδυτές, εκείνους, 

που έχουν υπομονή και στοχεύουν σε μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες 

και μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές.

Το Σχήμα 3.4, απεικονίζει τις ετήσιες αποδόσεις και τις αντίστοιχες τυπικές 

αποκλίσεις για διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των δεικτών ΞάΡ 500 και EAFE 

χρησιμοποιώντας δεδομένα τετραμήνου, για τη χρονική περίοδο 1981-1990. Η 

μετατόπιση από ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει εξ’ ολοκλήρου, σε ποσοστό 100%, 

με βάση το δείκτη S&P 500, σε ένα που περιέχει μέχρι και 20% επενδύσεις 

σύμφωνα με το δείκτη EAFE, οδηγεί σε μείωση του κινδύνου, αυξάνοντας 

ταυτόχρονα την απόδοση. Καθώς το ποσοστό συμμετοχής του EAFE αυξάνεται και 

ξεπερνά αυτό του 20%, τόσο ο κίνδυνος όσο και η απόδοση του χαρτοφυλακίου, 

αυξάνονται.

Καθώς οι φραγμοί στη ροή των διεθνών κεφαλαίων, αρχίζουν να 

καταρρίπτονται και η σύγχρονη τεχνολογία και τα βελτιωμένα συστήματα 

πληροφόρησης παρέχουν πληροφορία με χαμηλό κόστος, οι επενδυτές θα 

αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τις τεράστιες δυνατότητες που παρέχει η 

διερεύνηση του επενδυτικού ορίζοντα, στο διεθνές στίβο.
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Σχήμα 3.4: Μέσες Αποδόσεις και Τοπικές Αποκλίσεις Αυτών, στη Δεκαετία 1981-1990

Πηγή: Shapiro, A., C., Multinational Financial Management, 1996,

Εχει πλέον αποδειχθεί ότι, η διεθνής διαφοροποίηση στην αγορά ομολόγων 

και μετοχών παρέχει σημαντικά υψηλές αποδόσεις και με λιγότερο κίνδυνο σε 

σχέση με τις επενδύσεις αποκλειστικά σε μία αγορά. Μία από τις βασικότερες 

αιτίες είναι ότι, διευρύνεται ο κύκλος των ευκαιριών που παρέχονται, σε σχέση με 

την περίπτωση της αποκλειστικής εστίασης σε μία μόνο αγορά, ακόμη και αν 

πρόκειται για μία μεγάλη αγορά, όπως αυτή των Η.Π.Α., διότι ένας επενδυτής που 

περιορίζεται σε αυτή, για παράδειγμα, αποκλείει τα 2/3 των προσφερόμενων 

επενδυτικών ευκαιριών.
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Ο αντικειμενικός στόχος της διαφοροποίησης του κινδύνου, είναι η μείωση 

του συνολικού κινδύνου που ενέχει ένα χαρτοφυλάκιο χρεογράφων. Ταυτόχρονα, 

βέβαια, υπάρχει πάντα η προσδοκία για υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις.

Οσον αφορά το διεθνή χαρακτήρα της διαφοροποίησης, αξίζει να 

επισημανθεί το γεγονός ότι, η προσθήκη «ξένων» χρεογράφων, ακόμη και αν αυτά 

συνοδεύονται από κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν των «εγχώριων» χρεογράφων, 

συνεχίζει να μειώνει το συνολικό κίνδυνο, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι, οι 

συσχετίσεις με την τοπική αγορά, κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα [9].

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους συμπεράσματα είναι δυνατό να 

διεξαχθούν για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, δεν είναι ξεκάθαρο το αν οφέλη της 

ίδιας τάξης και του ίδιου μεγέθους, όσον αφορά τη διαφοροποίηση, είναι δυνατό να 

υπάρξουν, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου, οι διαχειριστές κεφαλαίων επιλέξουν 

μερικά μόνο χρεόγραφα, από λίγες αγορές. Για παράδειγμα, το ερώτημα που 

τίθεται, είναι εάν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει συνολικά 

πενήντα (50) «ξένα» και «τοπικά» χρεόγραφα, εγκυμονεί λιγότερους κινδύνους από 

ένα χαρτοφυλάκιο πενήντα (50) χρεογράφων, που ανήκουν στην τοπική αγορά. Η 

απάντηση είναι καταφατική. Το Σχήμα 3.5, απεικονίζει το συνολικό κίνδυνο δύο
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διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων, ενός «διεθνούς» και ενός «εγχώριου», ως 

συνάρτηση του αριθμού των χρεογράφων που περιέχουν.

Στην καμπύλη, στο επάνω μέρος του σχήματος (US stocks), το σημείο 100%, 

αντιπροσωπεύει τον τυπικό κίνδυνο ενός μόνο χρεογράφου της αγοράς των Η.Π.Α.. 

Οταν περισσότερα χρεόγραφα αρχίζουν να προστίθενται στο συγκεκριμένο 

χαρτοφυλάκιο, τα οποία επιλέγονται τυχαία, τότε ο συνολικός κίνδυνος, 

εκφρασμένος σε όρους τυπικής απόκλισης ή διακύμανσης, αρχίζει να μειώνεται με 

ταχύ ρυθμό. Ύστερα από την προσθήκη 40 ή 50 μετοχών, η επιπλέον προσθήκη 

περισσότερων εγχώριων χρεογράφων, μειώνει ελάχιστα το επίπεδο κινδύνου που 

έχει ήδη διαμορφωθεί. Ετσι, η καμπύλη που εκφράζει τη συνάρτηση κινδύνου ως 

προς τον αριθμό των χρεογράφων ενός χαρτοφυλακίου, τείνει ασυμπτωτικά, σε ένα 

ύψος κινδύνου, που ανέρχεται σε ποσοστό, περίπου ίσο με το 30% του τυπικού 

κινδύνου που αντιστοιχεί σε χαρτοφυλάκιο ενός μόνο χρεογράφου.

Η προσθήκη «ξένων» χρεογράφων, σε ένα αμιγώς «εγχώριο» χαρτοφυλάκιο, 

μειώνει τον κίνδυνο πολύ πιο γρήγορα, όπως αποδεικνύεται από την πορεία της 

δεύτερης καμπύλης, του ίδιου σχήματος (international stocks) (Σχήμα 3.5). 

Πράγματι, με έναν αριθμό 40 χρεογράφων, ισοκατανεμημένων μεταξύ των κύριων 

χρηματιστηριακών αγορών της Ευρώπης και των Η.Π.Α., ο κίνδυνος για τον 

Αμερικανό επενδυτή, είναι μικρότερος και από το μισό του ύψους του κινδύνου που 

αντιστοιχεί και χαρακτηρίζει ένα αποκλειστικά «εγχώριο» χαρτοφυλάκιο, 

ισοδύναμου μεγέθους. Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι, σε κάθε περίπτωση, η 

διεθνής διαφοροποίηση οδηγεί σε μία καλύτερη και ταχύτερη μείωση του 

κινδύνου, ακόμη και για χαρτοφυλάκια με περιορισμένο αριθμό χρεογράφων. [3]
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Σχήμα 3.5: Διεθνής Διαφοραποίησί)

Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι, η διεθνής διαφοροποίηση είναι 

δυνατό να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο που ενέχουν οι αποδόσεις ενός 

χαρτοφυλακίου. Πράγματι, η τυπική απόκλιση ενός διεθνώς διαφοροποιημένου 

χαρτοφυλακίου, ανέρχεται σε ‘ένα ποσοστό της τάξης του 11.7% του κινδύνου που 

αντιστοιχεί σε μεμονωμένα χρεόγραφα.

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.5, τα οφέλη από τη διεθνή 

διαφοροποίηση, είναι μεγαλύτερα και σημαντικότερα από αυτά που είναι δυνατό 

να επιτευχθούν, απλώς, με την προσθήκη περισσότερων «εγχώριων» μετοχών, σε 

ένα χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, ένα διεθνώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, 

εμφανίζεται να ενέχει λιγότερο από το μισό επίπεδο κινδύνου ενός πλήρως 

διαφοροποιημένου «εγχώριου» και σύμφωνα με τα δεδομένα του Σχήματος 3.5, 

αμερικανικού χαρτοφυλακίου [3].
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3.3.5 NOMlCMXTIKOC KINJxYNOC

Ενα επιχείρημα που υιοθετείται συχνά και αφορά τη διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου, σχετίζεται με το νομισματικό κίνδυνο και συγκεκριμένα με τον 

κίνδυνο συναλλαγματικής διακύμανσης, ο οποίος υποστηρίζεται ότι είναι δυνατό 

να αντισταθμίσει τα οφέλη από τη μείωση του κινδύνου που ενέχουν τα 

χρεόγραφα.

Είναι γεγονός, πράγματι, ότι, οι νομισματικές διακυμάνσεις επηρεάζουν τόσο 

την απόδοση όσο και τη μεταβλητότητα κάθε επένδυσης που πραγματοποιείται σε 

«ξένο» νόμισμα. Πολλές φορές, μάλιστα, είναι δυνατό η επίδραση αυτή, στην 

απόδοση της επένδυσης, να ξεπεράσει την ανάλογη συμβολή που έχουν τα κέρδη 

κεφαλαίου, ιδιαίτερα όταν τέτοιου είδους συσχετίσεις και συγκρίσεις 

πραγματοποιούνται σε ένα βραχυπρόθεσμα ορίζοντα.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι, οι νομισματικές 

διακυμάνσεις δεν υπήρξαν ποτέ το κύριο συστατικό της συνολικής απόδοσης, σε 

ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και για έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό 

ορίζοντα. Η διαπίστωση αυτή, προκύπτει από το γεγονός ότι, η υποτίμηση του ενός 

νομίσματος, συχνά αντισταθμίζεται από την υπερτίμηση κάποιου άλλου, που
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επίσης συμμετέχει, έμμεσα με τη μορφή των χρεογράφων δηλαδή, στο ίδιο 

χαρτοφυλάκιο και καθώς οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι τόσο δύσκολο να 

προβλεφθούν, συνήθως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνεισφορά της 

αβεβαιότητας, που αυτές εγκυμονούν στο συνολικό κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου και 

όχι στο πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Εμπειρικές μελέτες μαρτυρούν ότι, ο νομισματικός κίνδυνος όπως αυτός 

μετρείται και εκφράζεται με την τυπική απόκλιση των συναλλαγματικών 

διακυμάνσεων, είναι μικρότερος από τον κίνδυνο των αντίστοιχων, σε εθνικό 

επίπεδο, χρηματιστηριακών αγορών. Από την άλλη μεριά, όμως, ο νομισματικός 

κίνδυνος είναι συχνά μεγαλύτερος από τον κίνδυνο, σε τοπικό νόμισμα, της 

αντίστοιχης αγοράς ομολόγων. Η σύγκριση αυτή, οδηγεί λοιπόν στην εύλογη 

απορία: Μήπως ο νομισματικός κίνδυνος είναι τόσο μεγάλος, ώστε οι επενδυτές θα 

έπρεπε, τελικά, να αποφεύγουν την επιλογή «ξένων» χρεογράφων στα 

χαρτοφυλάκιά τους;

Η απάντηση είναι αρνητική και οι αιτίες για το λόγο αυτό, είναι πολλές.

> Πρώτον, ο κίνδυνος της αγοράς και ο νομισματικός κίνδυνος δεν είναι 

συνιστώσες του κινδύνου που μπορούν να προστεθούν. Αυτό, θα συνέβαινε μόνο αν 

υπήρχε τέλεια συσχέτιση μεταξύ τους. Ωστόσο, στην πράξη, υπάρχει μόνο μία 

ασθενής και κάποιες φορές αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους. Ετσι, αν για 

παράδειγμα, σβ είναι ο κίνδυνος της αγοράς, σε τοπικό νόμισμα, σΡ είναι η
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μεταβλητότητα της αντίστοιχης συναλλαγματικής ισοτιμίας, σ είναι ο συνολικός 

κίνδυνος, σε όρους αμερικανικού δολαρίου και R ο συντελεστής συσχέτισης 

μεταξύ των δύο συνιστωσών κινδύνου, μπορεί να γραφεί ότι:

σ2 -σΒ2 + σ/ +2 RoDaF

Τότε, συνεπάγεται ότι: σ < σ0 + σρ

καθώς ισχύει ότι: R < 1

Για να διαφωτιστεί περισσότερο, το σημείο αυτό, σκόπιμο θεωρείται να 

επανεξεταστεί ο Πίνακας 2.4 και συγκεκριμένα οι δύο τελευταίες στήλες του, οι 

οποίες δίνουν τον κίνδυνο της κάθε αγοράς, εκφρασμένο σε όρους αμερικανικού 

δολαρίου (στήλη 5) και σε όρους «τοπικού» νομίσματος (στήλη 6). Η διαφορά 

μεταξύ των δύο, αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά του νομισματικού κινδύνου στο 

συνολικό κίνδυνο της εκάστοτε αγοράς. Μιλώντας γενικά και σε ένα παγκόσμιο 

επίπεδο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καλύπτει το 15% 

του συνολικού κινδύνου που σχετίζεται με τις χρηματιστηριακές αγορές. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα, ενδεικτικά αναφέρεται ότι η γαλλική χρηματιστηριακή 

αγορά, εμφανίζει κίνδυνο της τάξης του 21.7%, όταν αυτός μετρείται σε όρους 

τοπικού νομίσματος και 24.6%, όταν μετρείται σε όρους αμερικανικού δολαρίου. Η 

συνεισφορά του νομισματικού κινδύνου είναι ίση ακριβώς με τη διαφορά αυτή του 

2.9%.
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> Δεύτερον, ο συναλλαγματικός κίνδυνος μιας επένδυσης, είναι δυνατόν 

να αντισταθμιστεί με κατάλληλα προθεσμιακά συμβόλαια ή ακόμη και με 

δανεισμό σε ξένο νόμισμα, για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης. 

Ασφαλώς, θα υπάρχει ένα κόστος για την αντιστάθμιση αυτή του κινδύνου, το 

οποίο όμως, με τη σειρά του, αντισταθμίζεται από τον κίνδυνο που τελικά 

απομακρύνει από το χαρτοφυλάκιο.

>> Τρίτον, η συνεισφορά του νομισματικού κινδύνου, θα πρέπει να 

μετρείται και να εκτιμάται για το συνολικό χαρτοφυλάκιο, παρά για τις επιμέρους 

αγορές και τα χρεόγραφά του. Ο λόγος είναι ότι, μέρος του κινδύνου αυτού, 

διαφοροποιείται και τελικά απομακρύνεται, καθώς ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

νομισμάτων αντιπροσωπεύονται συνήθως στο ίδιο χαρτοφυλάκιο.

Η συνεισφορά του νομισματικού κινδύνου στο συνολικό κίνδυνο ενός 

χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό ποσοστό ξένων χρεογράφων, 

έστω 5%, δεν είναι σημαντική. Η συνεισφορά αυτού του κινδύνου, είναι 

μεγαλύτερη αν ο επενδυτής διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της παγκόσμιας αγοράς και 

συνεπώς διαθέτει ένα μεγάλο μερίδιο «ξένων» χρεογράφων. Τότε, ίσως έχει 

μεγαλύτερη αξία ο οποιοσδήποτε προβληματισμός σχετικά με τις βέλτιστες 

πολιτικές αντιστάθμισης του νομισματικού κινδύνου [1].
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Η διερεύνηση της ανεξαρτησίας των αποδόσεων των μετοχών, σε σχέση με 

τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, μέσα στην ίδια οικονομία, αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και πρόσφατες μελέτες 

(Kanas, 2000), αφορά τη μετάδοση της αστάθειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

στις αποδόσεις των μετοχών [10].

Ο Kanas (2000), μελέτησε έξι βιομηχανικές χώρες (Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, 

Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Καναδά) και εξέτασε τη σύνδεση μεταξύ των 

αποδόσεων των μετοχών και των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, για 

κάθε μία από τις χώρες αυτές. Τα κίνητρα για τέτοιου είδους μελέτες, εστιάζονται 

στα ακόλουθα σημεία:

> Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι ροές των διεθνών κεφαλαίων, 

παρουσιάζουν μία ετήσια αύξηση της τάξης του 34%, γεγονός που αντανακλά 

μια αυξημένη κινητικότητα στις διεθνείς επενδύσεις. Η μετακίνηση 

κεφαλαίων από χώρα σε χώρα, δημιουργεί με τη σειρά της, αυξημένη ζήτηση 

και προσφορά ορισμένων νομισμάτων, οδηγώντας τελικά, σε κάποιο βαθμό 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών και των 

συναλλαγματικών διακυμάνσεων των νομισμάτων αυτών.

> Αν οι αυξημένες μεταβλητότητες στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις είναι 

δυνατό να επηρεάσουν τις μεταβλητότητες των αποδόσεων των μετοχών, τότε
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αυξάνεται ο μη-συστηματικός κίνδυνος σε ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο και κατά 

συνέπεια μειώνονται τα οφέλη από τη διαφοροποίηση για τους επενδυτές.

> Η κατανόηση του μηχανισμού σύνδεσης μεταξύ των μεταβλητοτήτων των 

αποδόσεων των μετοχών και των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, ίσως 

διευκολύνουν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να χειριστούν καλύτερα την 

έκθεση τους στο συναλλαγματικό κίνδυνο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 

μεταβλητότητες των δύο μεγεθών, συνδέονται. Οι μεταβλητότητες και κατά 

συνέπεια η αστάθεια, κινούνται από τις αποδόσεις των μετοχών προς αυτές των 

συναλλαγματικών μεταβολών, για όλες τις χώρες εκτός της Γερμανίας. Επίσης, 

διαπιστώθηκε συμμετρία, με την έννοια ότι, η επίδραση των άσχημων νέων των για 

τις συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι ίδια με αυτή των καλών νέων.

Η σύνδεση των μεταβλητοτήτων των δύο μεγεθών, ενισχύθηκε μετά το 

«κραχ» του Οκτωβρίου του 1987, ίσως γιατί οι διεθνείς κεφαλαιαγορές άρχισαν να 

ολοκληρώνονται περισσότερο από την περίοδο αυτή και μετά. Τέλος, το 

αντίστροφο φαινόμενο, δηλαδή αυτό της μετάδοσης της αστάθειας από τις 

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις αποδόσεις των μετοχών, 

ανιχνεύθηκε σε ασήμαντο βαθμό.
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3.4 CXGCH KINA.YNOY - ATIOA.OCHC

3.4.1 Α,ΙΑφΟΡΟΠΟίΗΟΗ XAPTOCpYAAKlOY ΚΑΙ CXGCH 

KINA,YNOY-AnOA,OCHC

Είναι γεγονός ότι, είναι έντονο το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί σχετικά με 

τα οφέλη της διεθνούς διαφοροποίηση που αφορούν τη μείωση του κινδύνου. 

Ωστόσο, δεν αποτελεί και το μοναδικό κίνητρο που θα οδηγήσει στην επιλογή της 

σύστασης ενός «διεθνούς» χαρτοφυλακίου [2].

Πράγματι, η μείωση, απλώς και μόνο, του κινδύνου, θα μπορούσε εύκολα να 

επιτευχθεί με την πραγματοποίηση ενός μέρους των επενδύσεων σε επιλογές που 

θα ήταν απαλλαγμένες από κίνδυνο, όπως για παράδειγμα, με την κατάλληλη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα και μετοχές. Ομως, στην περίπτωση αυτή, 

η εισαγωγή χρεογράφων ελάχιστου ή και μηδενικού κινδύνου, στο χαρτοφυλάκιο, 

εκτός από τη μείωση του συνολικού κινδύνου, συνεπάγεται και τη μείωση των
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αναμενόμενων αποδόσεων, όπως άλλωστε υπαγορεύει και το Μοντέλο Αποτίμησης 

Περιουσιακών Στοιχείων (CAPΜ). Σε μία αποτελεσματική αγορά, η μείωση στο 

επίπεδο του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου με την προσθήκη χρεογράφων 

χαμηλότερου κινδύνου, συνεπάγεται την ταυτόχρονη μείωση στο επίπεδο των 

αναμενόμενων αποδόσεων [2].

Η διεθνής διαφοροποίηση, ωστόσο, δε συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση 

στις προσδοκώμενες αποδόσεις. Μειώνει τον κίνδυνο, διότι κατορθώνει και 

απομακρύνει τον μη-συστηματικό κίνδυνο (μεταβλητότητα), χωρίς να θυσιάζει την 

αναμενόμενη απόδοση.

Η αυστηρή προσήλωση ενός επενδυτή στην εγχώρια, στην τοπική αγορά και ο 

αποκλεισμός κάθε έννοιας διεθνούς διαφοροποίησης, ισοδυναμεί, ως ένα βαθμό, με 

τη συμπεριφορά ενός επενδυτή που αγνοεί, σε μία τοπική χρηματιστηριακή αγορά, 

όλους τους βιομηχανικούς κλάδους που είναι εγγεγραμμένοι και οι μετοχές τους 

συναλλάσσονται σε αυτήν και περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε έναν από 

αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, ο ίδιος ο επενδυτής, υφίσταται έναν περιττό και μη 

αναγκαίο κίνδυνο. Αν οι μετοχές των άλλων κλάδων, χαρακτηρίζονται από την ίδια 

αναμενόμενη απόδοση, ο επενδυτής θα ήταν προτιμότερο να διαφοροποιηθεί στους 

κλάδους αυτούς, διότι έτσι μειώνεται ο κίνδυνος-με την έννοια της αβεβαιότητας, 

χωρίς να επηρεάζονται καθόλου οι αποδόσεις [1].
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To επιχείρημα, είναι το ίδιο όπως και η φιλοσοφία, όσον αφορά το ζήτημα των 

επενδύσεων σε «ξένες» κεφαλαιαγορές ακόμη και αν οι αγορές αυτές δεν 

αναμένεται να έχουν καλύτερες, από την «τοπική» αγορά, αποδόσεις. Οι επενδύσεις 

αυτές, πραγματοποιούνται με το σκεπτικό ότι, λόγω των χαμηλών συσχετίσεων 

μεταξύ των εθνικών αγορών, είναι πιθανό σε περίπτωση που η τοπική αγορά θα 

παρουσιάσει πτωτική πορεία, κάποια ή κάποιες από τις «ξένες» αγορές θα 

σημειώσουν άνοδο, με αποτέλεσμα, να αντισταθμίζεται ο κίνδυνος που συνοδεύει 

και χαρακτηρίζει την τοπική αγορά .

Ασφαλώς, οποιαδήποτε στιγμή, είναι δυνατόν οι αποδόσεις των «ξένων» 

χρεογράφων και κατά συνέπεια του χαρτοφυλακίου που τα περιλαμβάνει, να είναι 

χαμηλότερες από αυτές της «τοπικής» αγοράς, αλλά γεγονός είναι ότι ακόμη και 

στη περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος της απώλειας είναι, κατά μέσο όρο, χαμηλότερος.

Ενα δεύτερο επιχείρημα που συχνά προτάσσεται σχετικά με τη 

διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου είναι ότι, στατιστικά πια, σε ένα διευρυμένο 

επενδυτικό ορίζοντα που αγκαλιάζει μεγάλο αριθμό αγορών, οι πιθανότητες για 

κερδοφόρες επενδύσεις, αυξάνονται θεαματικά. Υψηλότερες αποδόσεις, είναι 

δυνατό να προκόψουν από οικονομίες που αναπτύσσονται και εξελίσσονται 

ταχύτατα, από κερδοφόρες επιχειρήσεις διάσπαρτες σε διάφορές χώρες ή απλώς 

από οφέλη λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Οι ευκαιρίες που 

αναδεικνύονται είναι πολλές και οι προκλήσεις για αυξημένες αποδόσεις και για 

ισοστάθμιση του κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο ενδύσεων, ακόμη μεγαλύτερες.
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Η διεθνής διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων, παρέχει ουσιαστικά την 

ευκαιρία για μία καλύτερη ισοστάθμιση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης, σε 

σύγκριση με την περίπτωση εκείνη του περιορισμού των επενδυτικών επιλογών 

στην «τοπική» αγορά.

Αυτό σημαίνει ότι, μία τέτοια επέκταση, είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

υψηλότερες αποδόσεις, για το ίδιο επίπεδο κινδύνου ή σε χαμηλότερο κίνδυνο για το 

ίδιο επίπεδο αναμενόμενων αποδόσεων. Αυτή η σχέση απορρέει, εξάλλου, από το 

βασικό, τον κλασσικό κανόνα διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου: «Οσο ευρύτερη είναι 

η διαφοροποίηω], τόσο πιο σταθερές είναι οι αποδόσεις και τόσο περισσότερο διάχυτος 

είναι ο κίνδυνος».

Μέσω της διεθνούς διαφοροποίησης, δηλαδή της διαφοροποίησης μεταξύ 

κρατών, των οποίων οι οικονομικοί κύκλοι δε βρίσκονται σε «φάση», οι επενδυτές 

είναι σε θέση να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη μεταβλητότητα των αποδόσεων 

τους. Με άλλα λόγια, ο κίνδυνος που είναι συστηματικός στα πλαίσια μιας εθνικής, 

μιας τοπικής οικονομίας, μπορεί να είναι μη-συστηματικός, όταν εξετάζεται και 

ερμηνεύεται στα πλαίσια μιας παγκόσμιας οικονομίας. Για παράδειγμα, μια 

πετρελαιακή κρίση που μπορεί να πλήξει κάποιες οικονομίες, βοηθά ταυτόχρονα 

τις χώρες που εξάγουν το πετρέλαιο [3].

Η πιθανότητα να επιτευχθεί μία καλύτερη σχέση κινδύνου-απόδοσης, μέσα 

από την κατεύθυνση της διεθνούς διαφοροποίησης, υποστηρίζεται και από τα 

δεδομένα του Σχήματος 3.6, όπου αποδίδονται τα δεδομένα ετήσιων αποδόσεων και 

τυπικών αποκλίσεων αυτών, για έναν αριθμό ανεπτυγμένων και αναδυόμενων 

αγορών, στη δεκαετία 1981-1990. Αξίζει να γίνουν οι ακόλουθες επισημάνσεις:
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=f Ιστορικά, οι επιμέρους εθνικές κεφαλαιαγορές, παρουσιάζουν μεγάλες 

διαφορές, τόσο στον κίνδυνο όσο και στις αποδόσεις τους. Τα μεγέθη αυτά, 

κινούνται, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ένα πραγματικά μεγάλο εύρος τιμών.

> Οι αναδυόμενες αγορές, εμφανίζουν υψηλότερες αποδόσεις αλλά και 

υψηλότερους κινδύνους, σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες αγορές.

Ο δείκτης EAFE, που περιλαμβάνει τις χώρες της Ευρώπης, της Αυστραλίας 

και της Απω Ανατολής, είκοσι (20) συνολικά, χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα 

επίπεδα κινδύνου, σε σχέση με τις περισσότερες από τις επιμέρους χώρες που 

τον απαρτίζουν.

Σχήμα 3.6: Ετήσιες Αποδόσεις και Τυτπκές Αποκλίσεις Αυτών. στη Δεκαετία 1981-1990

EXHIBIT 16.2 Ten-Year Annualized Returns and Standard Deviation of Returns 
1981-1990
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Εμπειρικές έρευνες έχουν ήδη αποκαλύψει και αποκαλύπτουν συνεχώς τα 

σημαντικά οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων.

Οι Solnik και Lessard, μεταξύ άλλων απέδειξαν ότι, η επίδραση που δέχονται 

οι αποδόσεις των χρεογράφων από εθνικούς-τοπικούς παράγοντες, είναι πολύ 

μεγαλύτερη και σπουδαιότερη από την αντίστοιχη επίδραση που είναι δυνατό να 

δεχτούν από κάποιους διεθνείς παράγοντες παγκόσμιας εμβέλειας, που επίσης 

είναι δυνατό να τις επηρεάσουν. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι, οι 

διαφορές στη δομή των βιομηχανικών κλάδων και στην πορεία του 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, είναι σε θέση να ερμηνεύσουν ένα μικρό μόνο μέρος 

των χαμηλών συσχετίσεων μεταξύ των αποδόσεων των εθνικών χρηματιστηριακών 

αγορών [11],

Η πιο πιθανή ερμηνεία για το χαμηλό βαθμό συσχέτισης των διεθνών 

αποδόσεων είναι ότι, οι τοπικές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές, οι 

αλλαγές σε θεσμικά και νομικά πλαίσια, καθώς και κάποιες απρόσμενες 

οικονομικές εξελίξεις σε εθνικό-τοπικό επίπεδο, προκαλούν μεγάλες 

διακυμάνσεις που αφορούν όμως την εκάστοτε χώρα και έχουν τοπικό χαρακτήρα.
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3.4.2 Α,ΙλφΟΡΟΠΟίΗΟΗ XXPTOCf>Y\XKlOY KAI

MAKPonPoeeCMGC προοπτικβο

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα οφέλη από την επέκταση και διεύρυνση των 

επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο, διακρίνονται σε αυτά που αφορούν τον κίνδυνο και 

σε αυτά που αναφέρονται στην απόδοση και διαφέρουν μεταξύ τους, όπως άλλωστε 

είναι και αναμενόμενο.

Ο κίνδυνος διαχέεται, διαφοροποιείται αλλά και περιορίζεται. Οι χαμηλές 

τιμές των συντελεστών συσχέτισης (/?</), μεταξύ των διαφόρων εθνικών αγορών, 

καθιστούν τη συνολική μεταβλητότητα ενός χαρτοφυλακίου, μικρότερη από τη 

μέση τιμή των μεταβλητοτήτων των επιμέρους συστατικών του χαρτοφυλακίου. Η 

μείωση αυτή του κινδύνου, λόγω της διεθνούς διάστασης του χαρτοφυλακίου, είναι 

εμφανής και αποδεδειγμένη, ανεξάρτητα από την οπτική γωνία της χώρας που 

εξετάζεται και κατά συνέπεια ανεξάρτητα από το νόμισμα που θεωρείται ως βάση 

αναφοράς για την αξιολόγηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

Ωστόσο, όσον αφορά την απόδοση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, 

αυτή ισούται ακριβώς με τη μέση τιμή των αποδόσεων των επιμέρους συστατικών- 

χρεογράφων του χαρτοφυλακίου. Εξ’ ορισμού, η απόδοση του παγκόσμιου δείκτη
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είναι η μέση τιμή των αποδόσεων των επιμέρους εθνικών κεφαλαιαγορών. Δηλαδή, 

θα υπάρχουν πάντα, κάποιες χώρες που ξεπερνούν την απόδοση του παγκόσμιου 

δείκτη και άλλες που σημειώνουν αποδόσεις κατώτερες από αυτήν. Η επισήμανση 

αυτή, οδηγεί στις δικές της προεκτάσεις.

Πάντοτε θα υπάρχουν επενδυτές, για τους οποίους η διεθνής διαφοροποίηση 

θα ηχεί ως μία ελκυστική επενδυτική πρόταση, τόσο από την άποψη του κινδύνου 

όσο και από την άποψη της απόδοσης, ιδίως όταν η «τοπική» αγορά τους, σημειώνει 

αποδόσεις κάτω από τη μέση τιμή της παγκόσμιας αγοράς. Ωστόσο, θα υπάρχουν 

και οι επενδυτές, των οποίων οι «τοπικές» αγορές υπερβαίνουν τις μέσες αποδόσεις 

και οι οποίοι στην περίπτωση αυτή, ωφελούνται μόνο από τη μείωση του κινδύνου 

που παρέχει ένα «παθητικό» διεθνές χαρτοφυλάκιο, όπως αυτό του παγκόσμιου 

δείκτη.

Το γεγονός ότι, οι εθνικές κεφαλαιαγορές παρουσιάζουν διαφορετικές 

αποδόσεις μακροπρόθεσμα, δεν προκαλεί έκπληξη και δικαιώνει μάλιστα την 

επιλογή μιας «ενεργητικής» στρατηγικής βέλτιστης διάθεσης των επενδυτικών 

πόρων. Η απόδοση των χρηματιστηριακών αγορών, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 

ερμηνεύεται από την πορεία εθνικών οικονομικών παραγόντων. Η διαφορά στις 

αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών, όπως για παράδειγμα, μεταξύ αυτών της 

Αμερικής και της Ασίας, είναι δυνατό να αποδοθεί σε διαφορετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης των αντίστοιχων οικονομιών. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, από το 

1960 έως το 1984, το πραγματικό ΑΕΠ ακολούθησε μία αύξηση με ρυθμό 3.4% στις
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Η.Π.Α., σε σύγκριση με μία τιμή της τάξης του 4% σε άλλες βιομηχανικές χώρες. 

Κατά την ίδια περίοδο, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν 7.5% στην Ιαπωνία. 

Διαφορές τέτοιου είδους, θα υπάρχουν πάντα, καθώς η δυναμική των πραγμάτων 

εξελίσσεται και οι ισορροπίες συχνά αλλάζουν.

Η πορεία των κεφαλαιαγορών, συνδέεται με πολλά επιμέρους στοιχεία των 

εθνικών οικονομιών και καθώς αυτά εξελίσσονται, επηρεάζουν και την πορεία των 

εθνικών χρηματιστηρίων. Στοιχεία, όπως, ο βαθμός κοινωνικοποίησης της 

Οικονομίας, η ακαμψία ή η ευελιξία στα ζητήματα της ανεργίας και των 

πληρωμών, είναι δυνατό να επηρεάσουν της πορεία των δεικτών των εθνικών 

κεφαλαιαγορών.

Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι, δεν υπάρχουν κανενός είδους 

εγγυήσεις ότι το παρελθόν θα επαναληφθεί. Αν συνέβαινε αυτό, τότε θα ήταν 

εύκολο οι επενδυτές, με γνώμονα την πορεία των αγορών στο παρελθόν, να 

επέλεγαν ως την άριστη στρατηγική επιλογή, τις αγορές με τις καλύτερες 

αποδόσεις ή ακόμη, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, να επικεντρωθούν 

αποκλειστικά και μόνο στα ελκυστικότερα χρεόγραφα στις αγορές αυτές.

Καθώς οι μελλοντικές προβλέψεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα, 

η καλύτερη στρατηγική, φαίνεται ότι είναι αυτή, που στοχεύει στη διάχυση του
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κινδύνου μέσω της διεθνούς διαφοροποίησης, σε αγορές με παρόμοιες 

αναμενόμενες αποδόσεις. Αν, λοιπόν, οι επενδυτές και οι διαχειριστές κεφαλαίων, 

πιστεύουν ότι διαθέτουν κάποιες ικανότητες να προβλέπουν το μέλλον, σκόπιμο 

είναι να στραφούν σε ενεργητικές επενδυτικές στρατηγικές, οι οποίες θα μπορούν να 

δρέψουν τους καρπούς και τα οφέλη από τη μείωση του κινδύνου, στοχεύοντας 

ταυτόχρονα σε αγορές που πιστεύουν ότι θα σημειώσουν άνοδο και αποφεύγοντας 

αγορές που φαίνονται διφορούμενες για τους στόχους τους [2].

Κάποιες αναδυόμενες οικονομίες, προσφέρουν ελκυστικές επενδυτικές 

ευκαιρίες. Οι συνιστώσες του τοπικού κινδύνου (μεταβλητότητα, ρευστότητα, 

πολιτική διάσταση του κινδύνου), είναι υψηλότερες αλά το ίδιο ισχύει και για τα 

αναμενόμενα κέρδη. Μεταξύ των ταχύτατα αναπτυσσόμενων οικονομιών και των 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών τους, οι επενδυτές χαρτοφυλακίου σκόπιμο είναι αν 

εξετάσουν τις περιπτώσεις των αγορών της Ταϊλάνδης, της Χιλής, της Κίνας, της 

Ινδίας, των Φιλιππινών και πολλών άλλων ασιατικών χωρών, καθώς και χωρών της 

Λατινικής Αμερικής και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και αν οι χρηματιστηριακές αγορές των 

ανεπτυγμένων χωρών, παρουσιάσουν αυξημένες συσχετίσεις στο μέλλον, 

μειώνοντας τα δυνητικά οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης, αναδύονται νέες 

αγορές. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μπορούν να γίνουν η Ιαπωνία του 1970 

και 1980 [3].

Οι αναδυόμενες αγορές, έχουν συνδεθεί ιστορικά, με επενδύσεις μεγάλων 

αποδόσεων, αλλά και υψηλών κινδύνων. Πρόκειται για αγορές χωρών, με ασταθείς, 

συνήθως, οικονομικές και πολιτικές προοπτικές, οι οποίες προσφέρουν το 

μεγαλύτερο βαθμό διαφοροποίησης και τις υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις 

και για το λόγο αυτό, σκόπιμο είναι, οι επενδυτές να στρέφονται στις αγορές αυτές
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έχοντας μία μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι έναν βραχυπρόθεσμο επενδυτικό 

ορίζοντα [1,3,5,12]

Το Σχήμα 3.7, απεικονίζει τη σχέση κινδύνου-απόδοσης, για ορισμένες από 

τις αναδυόμενες αγορές και για την περίοδο 1986-1991. Η σχετική 

κεφαλαιοποίηση κάθε αγοράς, δηλαδή η συνολική αξία των μετοχών που 

συναλλάσσονται στην αγορά, δηλώνεται από το εμβαδόν του κύκλου και 

αποδεικνύει ότι οι αγορές αυτές ανταμείβουν γενναιόδωρα τους επενδυτές τους. 

Ετήσια κέρδη της τάξης του 50% με 70% και περισσότερο, είναι συνήθη μεγέθη 

για τις αγορές αυτές. Η ροή ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές, 

έχει αυξηθεί από το 1989, από μία τάξη μεγέθους μικρότερη των 10 δις δολαρίων το 

χρόνο, σε ένα ύψος μεταξύ των 60 και 80 δις δολαρίων ετήσιων ποσών. Οι υψηλές 

αποδόσεις που πιθανότατα αναμένουν τους επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές, 

συνδέονται με κινδύνους που συχνά «κόβουν την ανάσα».
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Σχήμα 3.7: Κίνδυνος και Απόδοω/ για τις Αναδοόμενες Αγορές
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Οι αναδοόμενες αγορές, είναι μικρές αγορές που αντιπροσωπεύουν στο σύνολό 

τους, λιγότερο από το 10% της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης. Συνεπώς, υπόκεινται 

στα συνήθη προβλήματα αστάθειας και έλλειψης ρευστότητας, που συνδέονται με 

τις μικρές αγορές. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν ασυνήθιστους κινδύνους: σχετικά 

ασταθείς κυβερνήσεις, μεγάλη πιθανότητα για εθνικοποιήσεις των επιχειρήσεων, 

μικρότερη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την απειλή μιας απότομης 

μεταβολής των τιμών των αγορών. Για παράδειγμα, το Φεβρουάριο του 1990, λόγω 

κυβερνητικών μέτρων για «πάγωμα» των περισσοτέρων προσωπικών τραπεζικών 

λογαριασμών, το χρηματιστήριο του Σάο Πάολο, σημείωσε πτώση της τάξης 

του70% , μέσα σε λίγες ημέρες. Παρόμοια, η κεφαλαιαγορά της Ταϊβάν, σημείωσε 

άνοδο που ξεπέρασε το 1000%, από τον Ιανουάριο του 1987 μέχρι το Φεβρουάριο
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του 1990, οπότε και σημείωσε την υψηλότερη τιμή απόδοσης του, ακολουθώντας 

στη συνέχεια πτώση της τάξης του 80%, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Το 

χρηματιστήριο της Ινδίας, έχει επίσης να επιδείξει μία παρόμοια πορεία, με τον 

δείκτη του χρηματιστήριο της Βομβάης να σημειώνει άνοδο της τάξης του 458%, 

μεταξύ του Ιουνίου 1991 και του Απριλίου 1992, ακολουθώντας όμως μία πτώση 

κατά 30%, τον Απρίλιο και το Μάιο του ίδιου έτους, μέσα στο γενικότερο κλίμα 

ευφορίας που συνοδέυσε την πορεία προς τη φιλελευθεροποίηση.

Παρά το μεγάλο κίνδυνο που εγκυμονούν οι επενδύσεις στις αναδυόμενες 

αγορές, αυτές, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε μείωση του κινδύνου σε ένα 

χαρτοφυλάκιο που τις περιλαμβάνει, λόγω των χαμηλών συσχετίσεων με τις 

αποδόσεις των άλλων, των ώριμων κυρίως αγορών, οδηγώντας έτσι στο 

συμπέρασμα ότι, το μεγαλύτερο μέρος το κινδύνου τους είναι, ως προς τη φύση 

του, μη συστηματικός κίνδυνος .

Το γεγονός ότι, οι περισσότερες από τις αναδυόμενες αγορές, τόσο ως 

σύνολο όσο και ως ανεξάρτητες αγορές, παρουσιάζουν χαμηλές συσχετίσεις με τις 

ανεπτυγμένες και ώριμες αγορές, σημαίνει ότι, ο συνδυασμός τους προσφέρει 

πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για οφέλη από τη διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου που τις περιέχει.
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Ενα σημείο που αξίζει να επισημανθεί, αφορά το χρονικό ορίζοντα των 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ των 

αγορών. Ετσι, για παράδειγμα, τα μηνιαία δεδομένα παρουσιάζουν την τάση να 

υποτιμούν τις μακροπρόθεσμες συσχετίσεις των αναδυόμενων με τις ανεπτυγμένες 

αγορές. Μελέτες έχουν δείξει ότι, οι συσχετίσεις μεταξύ των αγορών αυτών, είναι 

πολύ υψηλότερες όταν οι υπολογισμοί γίνονται με βάση ετήσια και όχι μηνιαία 

δεδομένα. Τα αποτελέσματα ερευνών, δείχνουν ότι, λόγω προβλημάτων που 

εντοπίζονται στην κινητικότητα των κεφαλαίων από και προς τις αναδυόμενες 

αγορές, γεγονότα που επηρεάζουν τις αποδόσεις των ανεπτυγμένων αγορών, 

τείνουν να επηρεάζουν τις αποδόσεις των αναδυόμενων αγορών, με κάποια σχετική 

καθυστέρηση. Καθώς όμως, τα εμπόδια και οι φραγμοί στη ροή των κεφαλαίων, 

συνήθως εντοπίζονται σε κυβερνητικούς περιορισμούς ή στην έλλειψη 

ρευστότητας στην αγορά, μειώνονται, οι χαμηλές μηνιαίες συσχετίσεις μεταξύ των 

ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων αγορών, είναι πιθανό να αυξάνονται στο 

μέλλον και να επηρεάζουν αυξητικά το βαθμό συσχέτισης των αγορών. Τέτοιου 

είδους μεταβολές, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα όταν σε αυτές, 

πρόκειται να στηριχθούν συμπεράσματα που αφορούν τόσο τους ακαδημαϊκούς και 

τους επιχειρηματικούς κύκλους όσο και τους θεσμικούς ή απλούς ιδιώτες 

επενδυτές και τους επηρεάζουν στις μελλοντικές τους κρίσεις και αποφάσεις.
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To ζήτημα της αλληλεξάρτησης μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών των 

κυριότερων κεφαλαιαγορών του κόσμου, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί, 

αντικείμενο ευρύτατης έρευνας και έντονου προβληματισμού, ιδιαίτερα τις τρεις 

τελευταίες δεκαετίες.

Ιδιαίτερη αξία έχουν κάποιες παλαιότερες μελέτες καθώς, παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές προσπαθούν να προσεγγίσουν το 

ζήτημα της διεθνούς διαφοροποίησης και να ανιχνεύσουν τα οφέλη και τους 

προβληματισμούς, σε περιόδους όπου οι οικονομικοί κανόνες και οι πολιτικές σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ήταν ακόμη πολύ διαφορετικές. Οι αγορές ήταν 

τμηματοποιημένες, η απελευθέρωση του εμπορίου ήταν ακόμη στα πρώτα της 

στάδια και η προοπτική της ολοκλήρωση των αγορών αρκετά μακρινή. Σήμερα, 

πολλά από τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, ίσως να έχουν ξεπεραστεί ή να 

θεωρούνται ως δεδομένα. Ωστόσο, η αξία τους έγκειται στο ότι έθεσαν τις
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θεωρητικές βάσεις και έδωσαν τα πρώτα ερεθίσματα για μελλοντικές σκέψεις και 

προβληματισμούς.

Από τις παλαιότερες και πλέον ιστορικά αποδεκτές έρευνες που αποτέλεσαν 

τα θεμέλια για την περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των διεθνών 

αγορών, είναι αυτές των Grubel (1968), Levy και Sarnal (1970), Ripley (1971), 

Lessard (1976). Οι ερευνητές αυτοί, στρέφονται στις κεφαλαιαγορές των 

ανεπτυγμένων χωρών. Τα αποτελέσματα συγκλίνουν στην διαπίστωση χαμηλού 

βαθμού συσχέτισης. Οι έρευνες αυτές, αποδεικνύουν μικρή ή και ανύπαρκτη 

συσχέτιση μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών, βασιζόμενες κυρίως σε 

εβδομαδιαία ή και μηνιαία δεδομένα των δεκαετιών 1960 και 1970 και εστιάζοντας 

στη διερεύνηση των απλών συσχετίσεων και στη χρήση μεθοδολογιών που είχαν 

ως επίκεντρο την ανάλυση παλινδρόμησης [13,14,15,11].

Τα συμπεράσματα των ερευνών της εποχής αυτής, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία, έχουν να επιδείξουν τμη ματοπο ιημένες αγορές με πολλές 

δυνατότητες για μείωση του κινδύνου και για αύξηση των μέσων κερδών, που 

απορρέουν από τη διεθνή διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων. Η τμη ματοποίηση 

αυτή των αγορών και η έλλειψη συγχρονισμού στις κινήσεις των τιμών τους, 

ερμηνεύεται μέσα από την επιβολή φραγμών στη διεθνή μετακίνηση και ροή των 

κεφαλαίων, την επιβολή συναλλαγματικών περιορισμών και ελέγχων, τη μη- 

απελευθέρωση του εμπορίου, καθώς και τη χάραξη διαφορετικών πολιτικών 

γραμμών και κατευθύνσεων. Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν το
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διαφορετικό φορολογικό καθεστώς μεταξύ των διαφόρων χωρών σε ότι αφορά τις 

διεθνείς κεφαλαιακές επενδύσεις, η έλλειψη σωστής, ολοκληρωμένης και 

αμερόληπτης πληροφόρησης σχετικά με τα χρεόγραφα των διεθνών αγορών, 

καθώς τέλος και η εκδήλωση προτιμήσεων και μεροληπτικών τάσεων των 

επενδυτών απέναντι στις ποικίλες, διεθνείς, μικρές και μεγάλες αγορές.

Διατυπώθηκαν, ωστόσο και απόψεις που θεώρησαν ότι οι χαμηλές 

συσχετίσεις είναι συμβατές με την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών, στην 

περίπτωση εκείνη όπου αυτές μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι το αποτέλεσμα των 

διαφορών που υπάρχουν σε πραγματικούς οικονομικούς παράγοντες, μεταξύ των 

αντίστοιχων χωρών, οι οποίοι αυτοί παράγοντες, με τη σειρά τους, επιδρούν στις 

κεφαλαιαγορές και στην εξέλιξη τους [16].
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Θα αποτελούσε πραγματικά μία σημαντική παράληψη για τη μελέτη των 

σχέσεων των διεθνών κεφαλαιαγορών, η έλλειψη οποιασδήποτε διερεύνησης 

σχετικής με τη χρονική σταθερότητα των τιμών των συντελεστών συσχέτισης 

αυτών.

Η σταθερότητα στη μήτρα των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των διεθνών 

αγορών, συνιστά αναγκαία συνθήκη, ώστε οι διεθνείς επενδύσεις να θεωρηθούν εκ 

των προτέρων κερδοφόρες. Συγκεκριμένα, αν οι διεθνείς συσχετίσεις αποδειχθεί 

ότι χαρακτηρίζονται από σημαντική αστάθεια και οι τιμές τους με την πάροδο του 

χρόνου μεταβάλλονται τυχαία και χωρίς να παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένη 

τάση, τότε τα οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης ίσως να είναι λιγότερο 

σημαντικά από ότι είχαν, αρχικά, εκτιμηθεί.[17].

Η χρονική αστάθεια της δομής των συσχετίσεων, συνεπάγεται τη συνεχή 

μετακίνηση και αλλαγή του αποτελεσματικού συνόρου. Η δυνατότητα της εκ των 

προτέρων πρόβλεψης και επιλογής της βέλτιστης επενδυτικής στρατηγικής 

καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη για τους επενδυτές, στην περίπτωση της ασταθούς, 

χρονικά, συμπεριφοράς, καθώς αυτοί, αναγκάζονται να έχουν χαράξει και μία 

δεύτερη και τρίτη εναλλακτική στρατηγική. Δηλαδή, ουσιαστικά, η αστάθεια στη 

μήτρα των συντελεστών συσχέτισης, αυξάνει τον αριθμό των πιθανών 

αποτελεσμάτων. Ετσι, ακόμη και αν οι επενδυτές είναι σε θέση να κάνουν σωστές
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εκτιμήσεις και προβλέψεις για το μέλλον, επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος, 

χρόνο και ανησυχία για την πραγματοποίηση περισσότερων προβλέψεων, λόγω 

ακριβώς αυτής της χρονικής αστάθειας.

Η εξακρίβωση της ύπαρξης διαχρονικής σταθερότητας στη μήτρα των 

συντελεστών συσχέτισης των δεικτών των χρηματιστηριακών αγορών, σε 

συνδυασμό με τη διαπίστωση χαμηλών συσχενσεων, δημιουργούν προσδοκίες στους 

επενδυτές για αυξημένα οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων 

τους. Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθεί στο σημείο αυτό, το γεγονός ότι, η 

βιβλιογραφία, η σχετική με τη διαχρονική σταθερότητα των σχέσεων των 

κεφαλαιαγορών, δεν οδηγεί σε μονοσήμαντα αποτελέσματα και συμπεράσματα. Οι 

απόψεις διίστανται. Τα συμπεράσματα ποικίλουν.

Η γνώση της δομής των σχέσεων μεταξύ των διεθνών κεφαλαιαγορών, είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς λόγους. Οι ανεξάρτητοι επενδυτές είναι 

προφανές ότι ενδιαφέρονται να γνωρίζουν το βαθμό συσχέτισης των αγορών, διότι 

αυτός δίνει τα κίνητρα για πιθανή διαφοροποίηση. Οι οικονομολόγοι 

ενδιαφέρονται, διότι αυτές οι συσχετίσεις επηρεάζουν τη ροή των κεφαλαίων, 

καθώς και τις επενδυτικές αλλά και τις καταναλωτικές αποφάσεις. Οι θεωρητικοί 

των κεφαλαιαγορών, τέλος, ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση των σχέσεων, διότι 

τέτοιου είδους πληροφορίες είναι δυνατό να απαντούν σε προβληματισμούς 

σχετικά με το αν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές είναι τμηματοποιημένες.
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Οι περισσότερες μελέτες με το συγκεκριμένο αντικείμενο (Hiliiard, 

Maldonado-Saunders, Makridakis- Wheelwright, Panton-Lessig-Joy, Watson),

καταλήγουν σε συμπεράσματα γύρω από το κεντρικό ζήτημα της στασιμότητας και 

της σταθερότητας των σχέσεων των κεφαλαιαγορών, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικές χώρες και χρονικές περιόδους για τα δείγματα 

τους και ποικίλα και διαφορετικά, μεταξύ τους, χρονικά διαστήματα για την 

εξακρίβωση των σταθερών συσχετίσεων τους. Κατά συνέπεια, παρουσιάζονται 

αλληλοσυγκρουόμενα και αντίρροπα αποτελέσματα, άλλα από τα οποία 

υποστηρίζουν τη σταθερότητα και άλλα που έχουν καταγράψει το μοντέλο του 

τυχαίου περιπάτου, για τις διαχρονικές σχέσεις των μεγάλων διεθνών 

χρηματιστηριακών αγορών [17,18,19,20,21].

Για παράδειγμα, ο Hiliiard (1979) και οι Maldonado-Saunders (1981), δεν 

κατέληξαν σε αποδείξεις ικανές να υποστηρίξουν διαχρονικά σταθερές 

συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών των χρηματιστηριακών αγορών που μελέτησαν.

ψ Εφαρμόζοντας spectral analysis, σε ημερήσια δεδομένα για το χρονικό διάστημα 

1973-1974 (7 Ιουλίου 1973- 30 Απριλίου 1974), ο Hiliiard δεν εντόπισε σχέσεις 

υστέρησης ή προήγησης μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών των 

ανεπτυγμένων χωρών που εξέτασε (Αμστερνταμ, Παρίσι, Λονδίνο, Μιλάνο, 

Φραγκφούρτη, Ν. Υόρκη, Σίδνεϋ, Τόκιο, Τορόντο και Ζυρίχη) [17].
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κύριος στόχος της έρευνας του Hilliard, ήταν 

η εξέταση της δομής των σχέσεων των χρηματιστηριακών δεικτών των 

διεθνών αγορών, κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας χρηματοοικονομικής 

κρίσης και συγκεκριμένα της πετρελαιακής κρίσης του 1973, όπου το 

εμπάργκο του Οκτωβρίου του 1973 θα έπρεπε να λειτουργήσει ως η κοινή 

εξωτερική μεταβλητή, ικανή να προκαλέσει την ταυτόχρονη μεταβολή και 

πορεία των δεικτών των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών.

Πολλά είναι τα συμπεράσματα που είναι δυνατό να εξαχθούν από τη 

έρευνα των αγορών αυτών. Δεν είναι δυνατό λοιπόν, να υιοθετηθεί η άποψη 

ότι, ένας παράγοντας, οσοδήποτε σημαντικός, είναι δυνατό να επηρεάσει σε 

ένα ευρύ παγκόσμιο επίπεδο, όλες τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τουλάχιστον τις 

σημαντικότερες. Εάν υπήρχαν έντονες ενδείξεις για μία τέτοια ενιαία 

συμπεριφορά, τότε οι αγορές που ο Hilliard μελέτησε, θα έπρεπε να 

εμφανίζουν πιο έντονη και σημαντική σύζευξη, καθώς η παράμετρος που 

εισήγαγε αφορούσε όλες τις αγορές και υπήρξε ένα ισχυρό γεγονός, με 

παγκόσμιες επιδράσεις, επιρροές και προεκτάσεις. Στο πλαίσιο του μοντέλου 

της αγοράς, το συμπέρασμα αυτό, ισοδυναμεί με μία δήλωση της μορφής ότι, 

πολλές χώρες δεν εμφανίζουν συστηματικό κίνδυνο σε σχέση με έναν 

παράγοντα διεθνούς εμβέλειας που αφορά την παγκόσμια αγορά, δηλαδή έχουν 

μηδενικό συντελεστή «βήτα» ή ένα μεγάλο μέγεθος μη-συστηματικού κινδύνου.
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A Oi Maldonado και Saunders (1981), χρησιμοποίησαν την τεχνική Box-Jenkins 

καθώς και μη-παραμετρικούς ελέγχους, για να εξετάσουν μηνιαία δεδομένα των 

χρηματιστηριακών αγορών πέντε χωρών. Συγκεκριμένα, μελέτησαν τη 

συσχέτιση της κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α., με αυτές των αγορών της 

Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ιαπωνίας και του Καναδά, για την περίοδο 1957- 

1978. Ο αριθμός των χωρών που επιλέχθηκαν είναι μικρός, αλλά κριτήριο 

υπήρξε τόσο η διερεύνηση και το μέγεθος των συγκεκριμένων κεφαλαιαγορών 

όσο και το γεγονός ότι, οι αντίστοιχες οικονομίες τους θεωρήθηκαν αρκετά 

ολοκληρωμένες με αυτή των Η.Π.Α., τόσο λόγω της ελεύθερης διακίνησης του 

εμπορίου όσο και λόγω άλλων «διεθνών» παραγόντων, όπως της ελεύθερης 

ροής κεφαλαίων και της σύμπνοιας στους πολιτικούς και οικονομικούς 

στόχους [18],
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω αυτών των «κοινών» παραγόντων διεθνούς 

χαρακτήρα που χαρακτηρίζουν τις αγορές αυτές και με δεδομένα τα 

αποτελέσματα ερευνών που έχουν αποδείξει την επίδραση κοινών- σε όλες τις 

αγορές, «παγκόσμιων» παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν τις 

αποδόσεις τους ταυτόχρονα με τους τοπικούς παράγοντες, αναμενόταν η 

ύπαρξη κάποιου βαθμού σταθερότητας στις συσχετίσεις των 

χρηματιστηριακών αυτών αγορών.

Καθώς τα παγκόσμια δεδομένα άλλαζαν και σε μεγάλο βαθμό, συνέκλιναν, 

μέσα στην περίοδο που μελετήθηκε (1957-1978), αναμενόταν οι αποδόσεις
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μεταξύ των διαφορετικών αγορών να μεταβάλλονταν μαζί, ακολουθώντας τις 

ίδιες κατευθύνσεις και οδηγώντας τελικά, σε υψηλές και σχετικά σταθερές, 

χρονικά, συσχετίσεις. Ωστόσο, τα εμπειρικά αποτελέσματα δεν επαλήθευσαν 

τη θεωρητική αυτή τοποθέτηση, δημιουργώντας πραγματικά έκπληξη και 

οδηγώντας σε σοβαρούς προβληματισμούς, σχετικά με τα πραγματικά οφέλη 

της διεθνούς διαφοροποίησης.

Στο στενά βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (μέχρι και δύο τετράμηνα), ανιχνεύθηκε 

μία σχετικά προβλέψιμη σχέση για τις συσχετίσεις, διαπίστωση πολύ χρήσιμη 

για τους επενδυτές με βραχυπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές. Ωστόσο, για 

χρόνο μεγαλύτερο από αυτό των δύο τετραμήνων, οι συσχετίσεις είναι γενικά 

ασταθείς. Για ετήσιο και διετή χρονικό ορίζοντα, δεν είναι δυνατό να 

απορριφθεί η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου .

4- Οι Makridakis-Wheehvright (1974), χρησιμοποίησαν ανάλυση τυπικής 

συσχέτισης και ανάλυση κύριων παραγόντων (principal component analysis), σε 

μία μελέτη 14 χρηματιστηριακών δεικτών, περιλαμβάνοντας σε αυτές τρεις 

από την αμερικανική κεφαλαιαγορά (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Καναδάς, 

Αυστραλία, Ιαπωνία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Σουηδία, Ελβετία, NYSE Index, 

ASE Index, DJIA). Μελετήθηκε μία χρονική περίοδος 32 μηνών (01:05:1968- 

09:07:1970), για ημερήσιες τιμές των χρηματιστηριακών δεικτών και σε ένα 

πλαίσιο πολλών διαστάσεων που περιελάμβαναν διεθνή, εθνικά και πολιτικά
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γεγονότα. Τα αποτελέσματα δεν υποστήριξαν την ύπαρξη χρονικά σταθερών 

συσχετίσεων μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών που εξετάστηκαν [19].

Οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης ήταν μικρότερες της μονάδας (<1), για 

όλες τις χρονικές περιόδους που εξετάστηκαν, αλλά δεν παρέμειναν σταθερές 

στο χρόνο, ικανοποιώντας έτσι μόνο την αναγκαία και όχι την ικανή συνθήκη 

για την εξασφάλιση κερδών από τη διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων. 

Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να υπάρξει κανενός είδους πρόβλεψη για τις 

σχέσεις μεταξύ των αγορών. Ο συνδυασμός των παραπάνω διαπιστώσεων 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, τελικά τα οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση 

των χαρτοφυλακίων δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν στην πράξη, ακόμη και 

αν η θεωρία τα δικαιώνει και τα υποστηρίζει.

Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα και η διαμετρικά 

αντίθετη άποψη, η οποία συνηγορεί στην ύπαρξη διαχρονικής σταθερότητας στις 

συσχετίσεις των διεθνών κεφαλαιαγορών. Μερικοί από τους πιο γνωστούς 

ερευνητές και υποστηρικτές της παραπάνω άποψης, είναι οι Panton-Lessig-Joy 

(1976), ο Watson (1978, 1980), οι Philippatos - Christofi - Christofi (1983), οι Meric - 

Meric (1989, 1996), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αγορές είναι δυνατό 

να έχουν σχέση, η οποία, μάλιστα, να διατηρείται μέσα στο χρόνο 

[20,21,22,23,24,25].
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>■ Oi Panlon-Lessig-Joy (1976), εφάρμοσαν ανάλυση συστάδων (cluster analysis), 

για εβδομαδιαία δεδομένα της περιόδου 1963-1973 και για 12 συνολικά χώρες 

(Αυστραλίας, Καναδάς, Ολλανδία, Ελβετία, π. Δ. Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, 

Αυστρία, Ιταλία, Ιαπωνία, Η.Π.Α,) με στόχο τη διερεύνηση της δομής της 

διεθνούς κεφαλαιαγοράς, της ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ των εξεταζόμενων 

αγορών και τέλος την εξακρίβωση ή μη, της διαχρονικής σταθερότητας στις 

συσχετίσεις και τις δομές των σχέσεων. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικής 

σταθερότητας στις συσχετίσεις των αγορών που μελετήθηκαν, για διάστημα 

ενός έτους και τριών ετών, ενώ ασθενέστερη ήταν η σταθερότητα για την 

περίπτωση των πέντε ετών.

Οσον αφορά τα δομικά χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός πυρήνα 

διεθνών αγορών, που παρουσίασαν μεταξύ τους ομοιότητες πολύ μεγαλύτερες 

από αυτές που τυχόν έχουν με άλλες αγορές.

Συγκεκριμένα, οι αγορές αυτές, Η.Π.Α., Καναδάς, Ολλανδία, Ελβετία, πρώην Δ. 

Γερμανία, και σε μικρότερο βαθμό το Βέλγιο, σε γενικές γραμμές, 

χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες αγορές και ανοικτές στη ροή των διεθνών 

κεφαλαίων. Διαπιστώθηκε επίσης, η ισχυρή σύνδεση της αγοράς των Η.Π.Α. με 

αυτή του Καναδά, γεγονός που επαληθεύτηκε πολλές φορές και σε 

μεταγενέστερες μελέτες και αποδόθηκε, σε κάθε περίπτωση, στην ισχυρή 

οικονομική και εμπορική, αμφίδρομη σχέση μεταξύ των αντίστοιχων χωρών. 

Αποδείχθηκαν, επίσης, λιγότερο ισχυροί αλλά ωστόσο ανιχνεύσιμοι δεσμοί 

μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου, Γερμανίας και Ολλανδίας, Αγγλίας και Αυστραλίας. 

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι οι αγορές της Αυστρίας και της Ιταλίας, παρουσιάζουν

too
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τις λιγότερες ομοιότητες με τις άλλες αγορές, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με 

δεδομένα δέκα ετών [20].

> Ο Watson(1978, 1980), διερεύνησε τη στασιμότητα των συντελεστών 

συσχέτισης των μηνιαίων αποδόσεων των χρηματιστηριακών αγορών οκτώ 

χωρών (Αγγλία, Αυστραλία, Γερμανία, Δανία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Νέα 

Ζηλανδία), σε μία περίοδο οκτώ ετών, από τον Ιανουάριο του 1970 έως το 

Δεκέμβριο του 1977.

Ο Watson εφάρμοσε ανάλυση παλινδρόμησης και ανάλυση συσχέτισης, σε 

μηνιαία δεδομένα οκτώ κεφαλαιαγορών, για τη χρονική περίοδο 1970-1977, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, οι συσχετίσεις των διεθνών αυτών 

χρηματιστηριακών αγορών, μπορούν να θεωρηθούν διαχρονικά σταθερές, για 

περιόδους ενός, δύο και τεσσάρων ετών. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με 

τις χαμηλές τιμές των συντελεστών συσχέτισης (<1), σηματοδοτεί ευκαιρίες 

για οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση, τουλάχιστον για το διάστημα που 

μελετάται αν όχι και για το μέλλον, καθώς εξασφαλίζει τις δύο ικανές και 

αναγκαίες συνθήκες, δηλαδή, τη χαμηλή συσχέτιση και τη χρονική 

σταθερότητα, ώστε η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου να θεωρηθεί 

επιτυχής και ικανή να επιφέρει σημαντικά κέρδη στους επενδυτές, 

τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα μελέτης [21].
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> Oi Philippatos - Christofi - Christofi (1983), εφάρμοσαν την τεχνική Box- 

Jenkins και την ανάλυση κύριων παραγόντων(ρηηαραΙ component analysis) και 

χρησιμοποίησαν μηνιαία δεδομένα για να προσδιορίσουν τη διαχρονικά 

σταθερή σχέση μεταξύ των κεφαλαιαγορών 14 βιομηχανοποιημένων χωρών, για 

την περίοδο 1959-1978.

Ο όρος βιομηχανοποιημένες χώρες, χρησιμοποιείται συνήθως στα διεθνή 

οικονομικά, ως αναφορά στις 14 ανεπτυγμένες χώρες των οποίων οι οικονομίες 

παρουσιάζουν μεγάλη ολοκλήρωση μέσα από το εμπόριο, την κίνηση 

κεφαλαίων και τους παρεμφερείς οικονομικούς στόχους. Σε αυτές, αποδίδεται 

ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών, 

μεταξύ των 24 χωρών του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις χώρες 

αυτές, χαρακτηρίζονται από χρηματιστήρια μεγάλου όγκου συναλλαγών και 

υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι χώρες αυτές είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, 

η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, οι Η.Π.Α., η Ιταλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η 

Αγγλία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ολλανδία.

Τα εμπειρικά δεδομένα της περιόδου αυτής, υποστηρίζουν την υπόθεση 

της συμπεριφοράς στην πορεία των κεφαλαιαγορών και την ύπαρξη χρονικά 

σταθερών σχέσεων, μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών που εξετάστηκαν. 

Η υπόθεση της σταθερής δομής στις σχέσεις των χρηματιστηριακών αγορών 

του δείγματος, δεν μπορεί να απορριφθεί για επενδυτικό ορίζοντα μεγαλύτερο 

των δύο ετών, ενώ για έναν επενδυτικό ορίζοντα βραχύτερης περιόδου, δεν 

υπάρχουν ξεκάθαρες αποδείξεις και προκύπτουν συγκεχυμένα αποτελέσματα 

[22].
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>· Oi Meric - Meric (1989), χρησιμοποίησαν στατιστικούς ελέγχους για την 

περίοδο 1973-1987 και για 17 χώρες, για να εξετάσουν τη χρονική σταθερότητα 

και την εποχικότητα στις σχέσεις των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών. 

Διαπιστώθηκε ότι όσο μακρύτερη είναι χρονική περίοδος, τόσο μεγαλύτερος 

είναι ο βαθμός σταθερότητας στις σχέσεις των διεθνών κεφαλαιαγορών. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι, αυτή η συμπόρευση των κεφαλαιαγορών, είναι 

σταθερή στην περίοδο Σεπτεμβρίου-Μαΐου αλλά σχετικά ασταθής στην 

υπόλοιπη περίοδο, δηλαδή αυτή του Μαΐου-Σεπτεμβρίου [23].

> Οι ίδιοι ερευνητές (Meric-Meric, 1996), μελέτησαν και πάλι την ύπαρξη 

διαχρονικής σταθερότητας στον τρόπο με τον οποίο συμπορεύονται και 

συσχετίζονται οι διεθνείς αγορές, έχοντας όμως ως επίκεντρο της έρευνας 

τους, αυτή τη φορά, το "κραχ" του Οκτωβρίου του 1987. Εδειξαν ότι, παρά το 

γεγονός, ότι οι μακροπρόθεσμες σχέσεις των διεθνών αγορών που μελέτησαν 

στην προηγούμενη έρευνα τους, υπήρξαν σχετικά σταθερές, πριν το 1987, 

άλλαξαν σημαντικά μετά το 1987 [24].

Μελέτησαν την παράλληλη πορεία 18 διεθνών αγορών, προσθέτοντας στο 

προηγούμενο δείγμα τους και την αγοράς της Δανίας, για τη χρονική περίοδο 

1973-1993. Την περίοδο αυτή, των 21 ετών, τη διαίρεσαν σε τρεις ίσες 

διαδοχικές περιόδους των επτά ετών και χρησιμοποίησαν το στατιστικό 

μοντέλο Box Μ, προκειμένου να ελέγξουν τη διαχρονική σταθερότητα της 

μήτρας των συντελεστών συσχέτισης των 18 αγορών. Στην πρόσφατη αυτή 

μελέτη, διερεύνησαν την ύπαρξη τυχόν αλλαγών, στον τρόπο με τον οποίο οι 

αγορές συμπορεύονται και για τρεις υποπεριόδους, στις οποίες χώρισαν το
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συνολικό δείγμα. Επιλέχθηκαν μηνιαία δεδομένα, καθώς είναι δυνατό να 

παρατηρηθούν μεμονωμένα περιστατικά σχέσεων υστέρησης-προήγησης, όταν 

χρησιμοποιούνται ημερήσια δεδομένα και τα οποία περιστατικά είναι δυνατό 

να σκιάσουν και να αλλοιώσουν την πραγματική εικόνα της δομής των διεθνών 

σχέσεων, που αποτελούν το στόχο της συγκεκριμένης μελέτης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι, οι μήτρες των συντελεστών 

συσχέτισης των περιόδων 1973-1979 και 1980-1986 δε διέφεραν σημαντικά 

μεταξύ τους, οι αντίστοιχες μήτρες των περιόδων 1980-1986 και 1987-1993 

παρουσίαζαν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές.
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Με την πρόσφατη απελευθέρωση της χρηματοοικονομικής αγοράς, τη 

βελτίωση και την εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες και στην τεχνολογία της 

πληροφορίας, καθώς επίσης και με τις αυξημένες εγγραφές των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων σε περισσότερες από μία χρηματιστηριακές αγορές, κατά τη 

δεκαετία του 1980, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές έχουν προχωρήσει ένα ακόμη βήμα 

προς την ολοκλήρωση τους, μέσα στην τελευταία, κυρίως, δεκαετία. Οι πρόσφατες 

εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορίας, συνετέλεσαν όχι μόνο στην 

αξιόπιστη και χαμηλού κόστους μετάδοση της πληροφορίας αλλά και στη μείωση 

του κόστους των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Μέσα λοιπόν, στη 

νέα τάξη πραγμάτων που σταδιακά διαμορφώνεται και μέσα στα πλαίσια που μόλις 

σκιαγραφήθηκαν, είναι δυνατόν οι σχέσεις μεταξύ των διεθνών χρηματιστηρίων να 

εμφανιστούν περισσότερο συστηματικές και περισσότερο αλληλένδετες, καθώς οι 

εθνικές κεφαλαιαγορές αποκρίνονται πια τόσο σε εγχώριες όσο και σε εξωτερικές 

δυνάμεις, με έναν ταχύτερο ρυθμό και με έναν πιο έγκυρο και έγκαιρο τρόπο.
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Επιπλέον, οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, ίσως τώρα είναι 

περισσότερο αποτελεσματικές, όσον αφορά το ζήτημα της πληροφόρησης, σε 

σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται το 

γενικότερο οικονομικό και πολιτικό σκηνικό, το οποίο φαίνεται να διαμορφώνεται 

μέσα σε ένα κλίμα έντονου συντονισμού στη χάραξη των πολιτικών μεταξύ των 

βιομηχανοποιημένων χωρών, σε ότι αφορά ζητήματα της απελευθέρωσης του 

εμπορίου αλλά και της ροής των διεθνών κεφαλαίων, συμβάλλοντας έτσι, σε 

μεγαλύτερες ομοιότητες στις οικονομικές συνθήκες και εξελίξεις των κρατών 

αυτών, οι οποίες συνήθως αντανακλώνται, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, στους 

αντίστοιχους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Η παγκοσμιοποίηση των διεθνών κεφαλαιαγορών, οδήγησε σε έναν αριθμό 

ερευνών που καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με 

θέμα τις σχέσεις μεταξύ των διεθνών αγορών τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, πρόσφατες μελέτες των Jaffe και Westerfield 

(1985), των Ειιη και Shim (1989) των Hamao -Masulis και Ng (1990), και των Hess 

και Kilduff (1991), εξέτασαν ημερήσια δεδομένα των χρηματιστηριακών δεικτών, 

στη δεκαετία του 1980 και κατέληξαν στην ύπαρξη βραχυπρόθεσμων σχέσεων 

μεταξύ των εθνικών κεφαλαιαγορών, με την αγορά των Η.Π.Α. να ηγείται άλλων 

κύριων κεφαλαιαγορών [26,27,28,29,30,31].

106



CYCXeriC6IC TCON JueONCDN XPHMX~riGTHPlXKCDN XTOPCON

Παρατηρούνται, ωστόσο, αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα που πολλοί 

συγγραφείς απέδωσαν στη διαφοροποίηση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. 

Είναι πολύ πιθανό, για παράδειγμα, οι ημερήσιες αποδόσεις να περιέχουν μεγάλο 

θόρυβο για να μπορούν να ταυτοποιήσουν όποιες συσχετίσεις (εξαίρεση, η μελέτη 

των Ειιη και Shim), ενώ χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 

(εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια), είναι δυνατό, αυτά να «φουσκώνουν» τις 

παρατηρούμενες συσχετίσεις, εξομαλύνοντας περισσότερο τις αποδόσεις των 

κεφαλαιαγορών. Οι Smith el al. εφαρμόζουν τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger σε 

κινητό δείγμα 150 εβδομάδων, προτείνοντας ότι έτσι παρακάμπτεται το παραπάνω 

πρόβλημα. Δεν είναι σαφής, λοιπόν, η ερμηνεία των υψηλών ή χαμηλών 

συσχετίσεων και οι επιπτώσεις τους στη διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων 

[32].

> Οι Jaffe και Westerfield, εξέτασαν ημερήσια δεδομένα πέντε χωρών 

(Η.Π.Α., Αγγλία, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία), με στόχο τη διερεύνηση των 

αποδόσεων τους για τον εντοπισμό τυχόν ανωμαλιών σε αυτές, ανωμαλιών 

συνδεδεμένων με τις αποδόσεις σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας {week 

end effect). Επειδή τέτοιου είδους ανωμαλίες καταγράφηκαν αρχικά στην 

αμερικανική αγορά, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η ύπαρξη παρόμοιων 

φαινομένων και σε άλλες αγορές. Συγκεκριμένα, εκεί έχουν παρατηρηθεί 

ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις την Παρασκευή και ασυνήθιστα χαμηλές τη 

Δευτέρα. Ο εντοπισμός παρόμοιων φαινομένων, θα αποτελούσε απόδειξη ότι η 

έκφραση αυτή της εποχικότητας στον ορίζοντα της μιας εβδομάδας, είναι ένα 

γενικό, παγκόσμιο φαινόμενο και όχι απλώς ένα ζήτημα που συνδέεται με
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θέματα θεσμικών διευθετήσεων, στην αγορά των Η.Π.Α. και τα οποία 

αντανακλώνται με κάποια σχετική καθυστέρηση στις ξένες αγορές.

Πράγματι, εντοπίστηκαν τέτοιου είδους ανωμαλίες σε όλες τις 

εξεταζόμενες χώρες. Οι χαμηλότερες τιμές των αποδόσεων για τις 

χρηματιστηριακές αγορές της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, εντοπίστηκαν να 

συμβαίνουν την Τρίτη και όχι τη Δευτέρα, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στην 

αγορά των Η.Π.Α..

Υπάρχει μία σημαντική ανεξάρτητη και ως ένα βαθμό εποχικότητα, στην 

κατανομή των αποδόσεων, σε κάθε χώρα, εφόσον απομονωθεί η όποια κοινή 

επίδραση των Η.Π.Α.. Οι επενδυτές, λοιπόν, των χωρών αυτών, αντιμετωπίζουν 

και αυτοί ανωμαλίες που συνδέονται με το week end effect, ανεξάρτητες ωστόσο 

από τα αντίστοιχα φαινόμενα της αμερικανικής αγοράς. Η διαφορά ωρών, λόγω 

γεωγραφικής θέσης και απόστασης δεν είναι ικανή να ερμηνεύσει την 

εποχικότητα στην ιαπωνική αγορά, ωστόσο, μπορεί να ερμηνεύσει μέρος της 

παρατηρούμενης εποχικότητας στην αγορά της Αυστραλίας. Το γεγονός αυτό 

σημαίνει ότι το week end effect της Αυστραλίας, είναι δυνατό, ως ένα βαθμό, να 

θεωρηθεί η αντανάκλαση του αντιστοίχου week end effect της αμερικανικής 

αγοράς, λόγω διαφοράς ωρών, καθώς η Αυστραλία «προηγείται» στην ώρα κατά 

15 ώρες τις Η.Π.Α. [26].
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> Ot Eun και Shim (1989), διερεύνησαν τη διεθνή μετάδοση των κινήσεων 

και της πορείας των χρηματιστηριακών αγορών, υπολογίζοντας ένα σύστημα 

αυτοπαλινδρόμησης εννέα αγορών (VAR system). Πρόκειται για τις 

μεγαλύτερες διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, από άποψη κεφαλαιοποίησης 

(Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Καναδάς, Μ. Βρετανία, 

Χονγκ-Κονγκ), για το χρονικό διάστημα 1980-1985. Χρησιμοποιήθηκαν ως 

δεδομένα οι ημερήσιες αποδόσεις, ώστε να καλυφθούν πιθανές αλληλεπιδράσεις 

που μπορεί να διαρκέσουν μόνο λίγες ημέρες και οι οποίες είναι πιθανό να 

αποκρυφθούν αν χρησιμοποιηθούν εβδομαδιαία ή μηνιαία δεδομένα [27].

Ανιχνεύθηκαν σημαντικές και πολύπλευρές αλληλεπιδράσεις, μεταξύ των 

εθνικών κεφαλαιαγορών. Οι αλλαγές στην αγορά των Η.Π.Α., μεταφέρονται 

ταχύτατα, σχεδόν ραγδαία, στις άλλες αγορές, ενώ καμία από τις άλλες αγορές 

δεν επηρεάζει και δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσει την πορεία της 

χρηματιστηριακής αγοράς των Η.Π.Α. Οι αγορές που ετοιμάζονται να 

κλείσουν ή είναι ήδη κλειστές όταν η αγορά των Η.Π.Α. ανοίγει, αντιδρούν με 

καθυστέρηση μιας ημέρας στις μεταβολές της αμερικανικής αγοράς. Η ύπαρξη 

μιας καθυστέρησης το πολύ δύο ημερών στην ανάλυση που έγινε, υποστηρίζει 

την ύπαρξη αποτελεσματικών διεθνών κεφαλαιαγορών, γεγονός που σημαίνει 

ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν ασυνήθιστα υψηλά κέρδη με την 

πραγματοποίηση επενδύσεων σε μία συγκεκριμένη αγορά, με βάση τις 

εξελίξεις που παρατηρούνται σε άλλες αγορές και κάνοντας τις κατάλληλες 

προβλέψεις. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι συσχετίσεις ανά ζεύγη των 

χωρών που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, τείνουν να είναι
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υψηλότερες από τις συσχετίσεις χωρών που ανήκουν σε διαφορετικές 

περιοχές. Για παράδειγμα, οι αγορές των Η.Π.Α. -Καναδά, εμφανίζουν την 

υψηλότερες συσχέτιση και ακολουθεί το ζεύγος Γερμανία-Ελβετία, ενώ οι 

συντελεστές συσχέτισης ζευγών όπως Καναδά-Ιαπωνία και Γαλλία-Χονγκ 

Κονγκ, τείνουν στο μηδέν.

Το μοντέλο αυτό των συσχετίσεων, είναι δυνατόν επίσης, να αντανακλά το 

βαθμό της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών, καθώς όσο πιο 

ολοκληρωμένες είναι δύο οικονομίες τόσο πιο ισχυρές είναι οι συσχετίσεις 

στην πορεία των αγορών τους, γεγονός που είναι πιθανό να ερμηνεύσει την 

ασυνήθιστα υψηλή συσχέτιση των αγορών Η.Π.Α. -Καναδά.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι, μετά την αγορά των Η.Π.Α., οι 

κεφαλαιαγορές με τη μεγαλύτερη επίδραση είναι αυτές της Ελβετίας και της 

Αγγλίας. Η αγορά της Ελβετίας, μάλιστα, εμφανίζεται να έχει τις μεγαλύτερες 

αλληλεπιδράσεις, καθώς επηρεάζει και επηρεάζεται από τις άλλες αγορές, 

αντανακλώντας ως ένα βαθμό, την υψηλή οικονομική ολοκλήρωση της 

ελβετικής με την παγκόσμια οικονομία. Τέλος, σε ότι αφορά το ρόλο της 

Ιαπωνίας, αυτή φαίνεται ως «ακόλουθος» των διεθνών αγορών, παρά το γεγονός 

ότι είναι συγκρίσιμη σε όρους κεφαλαιοποίησης με την αγορά των Η.Π.Α.. Οι 

μεταβολές της δεν ερμηνεύουν τις διακυμάνσεις σε άλλες αγορές, ενώ 

δέχονται σημαντικές επιδράσεις από αυτές.
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> Ον Hamao -Masulis και Ng (1990), εξέτασαν καν κατέγραψαν τη 

βραχυπρόθεσμη αλληλεξάρτηση της μεταβολής των τιμών αλλά καν της 

μετάδοσης της αστάθειας του επνπέδου των τνμών, μεταξύ τρνών μεγάλων, 

δνεθνών κεφαλαναγορών, του Τόκνο, του Λονδίνου καν της Νέας Υόρκης. Στην 

ανάλυση αυτή, χρησνμοπονήθηκαν ημερήσια δεδομένα τρνών ετών (1:04:1985- 

31:03:1988) καν εφαρμόστηκαν μοντέλα GARCH. Τα φαννόμενα μετάδοσης της 

αστάθενας, φανερώνουν μία σαφή ασυμμετρία καν καταγράφηκαν από την 

αγορά της Ν. Υόρκης προς αυτήν του Τόκνο, από την αγορά του Λονδίνου προς 

την αγορά του Τόκνο καν από την αγορά της Ν. Υόρκης προς αυτή του 

Λονδίνου, χωρίς να παρατηρηθεί μετάδοση προς άλλες κατευθύνσενς, γνα την 

περίοδο πρνν το «κραχ» του Οκτωβρίου του 1987. Σημενώνεταν ότν, όταν 

λαμβάνεταν υπόψη η περίοδος μετά το «κραχ» του 1987, ον παραπάνω 

επνδράσενς φαίνονταν εντονότερες, ωστόσο, τα βασνκά συμπεράσματα καν 

αποτελέσματα της έρευνας, παραμένουν τα ίδνα. Η αγορά της Ιαπωνίας, 

εκφραζόμενη από το δείκτη Nikkei 225, είναν η πνο ευαίσθητη στη μετάδοση 

αστάθενας σε σχέση με τνς άλλες αγορές, ενώ ον άλλες δύο αγορές 

παρουσνάζουν μία μέτρνα ή καν ελάχνστη, μηδεννκή, ευανσθησία στην αστάθενα 

των ξένων κεφαλαναγορών [28].

> Ον Hess και Dilduff (1991), ερεύνησαν την ύπαρξη σχέσεων αντνότητας, 

μεταξύ των δνεθνών κεφαλαναγορών. Εξετάστηκαν ημερήσια δεδομένα της 

χροννκής περνόδου 198701989, γνα τνς αγορές της Ν. Υόρκης, του Λονδίνου, 

του Τόκνο, του Τορόντο, της Φρανκφούρτης καν του Χονγκ Κονγκ, ενώ γνα 

τους ελέγχους αντνότητας, χρησνμοπονήθηκε μία τροποπονημένη από τον
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Geweke, μορφή του κλασσικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger. Ο έλεγχος 

των σχέσεων των έξι αγορών, πραγματοποιήθηκε με το διαχωρισμό των 

αγορών σε ομάδες των πέντε, σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς και τη 

μελέτη της αλληλεπίδρασης της εκάστοτε έκτης αγοράς με την ομάδα των 

πέντε.

Τα αποτελέσματα δείχνουν αιτιότητα απλής κατεύθυνσης (η αγορά X, 

επηρεάζει τη αγορά Υ, ενώ δεν ανιχνεύεται ούτε η αντίστροφη σχέση αλλά 

ούτε και σχέση ταυτόχρονης αλληλεπίδρασης), από κάθε ομάδα των πέντε 

αγορών στη εκάστοτε αγορά που υπολείπεται. Ωστόσο, εκτός από τη γενική 

αυτή τάση, Δε θα πρέπει να αγνοηθεί η αποτυχία των αγορών του Τόκιο και του 

Λονδίνου, να επηρεάσουν τις αντίστοιχες ομάδες τους, γιατί η συμπεριφορά 

αυτή έχει τις δικές της προεκτάσεις. Ενα άλλο στοιχεία που αποδεικνύεται 

είναι το γεγονός ότι διαπιστώνεται μία σημαντική διαφορά μεταξύ των 

αποτελεσμάτων που αφορούν τις περιόδους πριν και μετά το κραχ του 1987. 

Ωστόσο, επιση μαίνεται ότι, τα μοντέλα αιτιότητας στις σχέσεις μεταξύ των 

αγορών, διεθνώς, δεν είναι τόσο απλά όσο ίσως συνέβαινε στο παρελθόν. Ο 

τρόπος που οι αγορές συνδέονται μεταξύ τους και τα μοντέλα αιτιότητας που 

ακολουθούν, είναι δυνατό να αλλάζουν μέσα στο χρόνο, αποδυναμώνοντας το 

ρόλο των προβλέψεων. Κατά συνέπεια, η χρήση των δεδομένων του παρόντος 

για την πραγματοποίηση προβλέψεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

μέλλον, δε συνίσταται [29].
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Οι μελέτες που προαναφέρθηκαν εξετάζουν κυρίως βραχυπρόθεσμες 

συσχετίσεις των αγορών και επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο 

διαφορετικές αγορές συνδέονται, δέχονται και μεταδίδουν την πληροφορία. 

Ωστόσο, είναι δυνατό να υπάρχουν και μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ των 

εθνικών κεφαλαιαγορών. Η ολοένα αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση και ο 

συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των χωρών, είναι δυνατό να συμβάλλουν 

έμμεσα στη σύνδεση των χρηματιστηρίων, μακροπρόθεσμα. Η πορεία, εξάλλου, 

των χρηματιστηριακών δεικτών είναι δυνατό να αντανακλά μεταβολές στο εθνικό 

εισόδημα των χωρών. Κατά συνέπεια, η συμπόρευση του εθνικού εισοδήματος και 

των προσδοκιών μεταξύ των χωρών, είναι δυνατό, έμμεσα , να συνδέουν τα 

χρηματιστήρια των αντίστοιχων χωρών. Επίσης, η ευκολία με την οποία πια, 

διακινούνται τα διεθνή κεφάλαια, επιδρά στις σχέσεις των εθνικών επιτοκίων, τα 

οποία φαίνεται ότι τείνουν να εξισωθούν μεταξύ των χωρών, υποκινώντας τη 

συνδιακύμανση των κεφαλαιαγορών, μακροπρόθεσμα [33].

Η διερεύνηση μακροπρόθεσμων των δυναμικών σχέσεων μεταξύ των διεθνών 

αγορών, είναι σημαντική για δύο λόγους .

4- Πρώτον, φωτίζει πτυχές της διεθνούς διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Η 

παραδοσιακή προσέγγιση, συνιστά, τον υπολογισμό των συντελεστών 

συσχέτισης και της μήτρας διακύμανσης-συνδιακύμανσης των 

χρηματιστηριακών δεικτών, των αγορών που εξετάζονται. Οι χαμηλές ή και 

αρνητικές συσχετίσεις θεωρείται ότι, αποτελούν απόδειξη για τα δυνητικά
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μελλοντικά οφέλη από τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων. Η ύπαρξη 

μακροπρόθεσμων σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των αγορών, σημαίνει 

ότι, οι χρηματιστηριακοί δείκτες βρίσκονται σε τέλεια συσχέτιση, σε 

μακροχρόνιους επενδυτικούς ορίζοντες και παρόλο που είναι δυνατό να 

επιτευχθούν κάποια οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση, βραχυπρόθεσμα, δεν 

είναι πιθανό να συμβεί το ίδιο, μακροπρόθεσμα.

♦ Δεύτερον, αυτή η διερεύνηση συνδέει τη συνολοκλήρωση με την 

αποτελεσματικότητα των αγορών. Αν μία σειρά χρηματιστηριακών δεικτών 

συνολοκληρώνεται, τότε είναι δυνατό να απορριφθεί η υπόθεση της 

αποτελεσματικής αγοράς, καθώς η μία σειρά δεικτών, είναι δυνατό, να 

χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της πορείας των τιμών της άλλης. Σε 

αποτελεσματικές αγορές, δε θα πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις δύο ή 

περισσοτέρων ημερών, διότι διαφορετικά, η αποτελεσματικότητα 

αμφισβητείται και εμφανίζονται ευκαιρίες για κερδοσκοπία.

Η μελέτη των Leachman, Francis και Marcolt, ανήκει σίγουρα σε αυτές με τον 

πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα διερεύνησης των διεθνών αγορών, καθώς καλύπτει 

μία περίοδο 40 ετών(01:01:1950-30:07:1990). Αφορά τις αγορές των Η.Π.Α., της 

Αγγλίας του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας. Τα 

αποτελέσματα τους αποδεικνύουν συνολοκλήρωση των αγορών, στο συγκεκριμένο 

διάστημα μελέτη;. Επίσης, διαπιστώνεται μία ολοένα και μεγαλύτερη ολοκλήρωση 

των αγορών και κατά συνέπεια μείωση των ωφελειών από τη διεθνή
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διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων. Χρησιμοποιείται η μέθοδος των Engle και 

Granger, ώστε να εξεταστουν τόσο οι βραχυπρόθεσμες συσχετίσεις των αγορών 

όσο και οι μακροπρόθεσμες σχέσεις τους.

Χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα, ώστε να αποφευχθούν λανθασμένα 

συμπεράσματα, που είναι πιθανό να αοφείλονται στην έλλειψη συγχρονισμού στις 

ώρες συναλλαγών, καθώς αυτές δε συμπίπτουν για όλες τις αγορές. Επίσης, η 

χρήση μηνιαίων δεδομένων, θεωρείται πιο ενδεδειγμένη για τη μελέτη των 

μακροπρόθεσμων σχέσεων. Αν διαπιστωθεί ότι οι αλλαγές στη μία αγορά, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των μεταβολών της άλλης ή των άλλων 

αγορών, η χρήση μηνιαίων δεδομένων, αποκλείει την περίπτωση να αποδοθεί η 

αιτιότητα αυτή, στα προβλήματα στη ροή της πληροφορίας, δηλαδή σε 

αναποτελεσματικότητα των αγορών.

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενδεχόμενες μεταβολές στις σχέσεις των 

αγορών, με την πάροδο του χρόνου, το δείγμα διαιρέθηκε σε δύο υποπεριόδους: 

01:1950-03:1973 και 04:1973-07:1990. Πλήθος συνδυασμών των αγορών ελέγχθηκε 

για συνολοκλήρωση σε κάθε υποπερίοδο και εφαρμόστηκαν τα μοντέλα 

διόρθωσης-σφάλματος, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Κατά την περίοδο 01:1950-03:1973, ο βιομηχανοποιημένος κόσμος, 

προσχωρούσε σε ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, σύμφωνα με 

τη συμφωνία του Brelton Woods. Επιπλέον, οι περιορισμοί στη διακίνηση των 

διεθνών κεφαλαίων, που επιβάλλονταν από τις εκάστοτε χώρες, απομονώνοντας 

ουσιαστικά, τις εθνικές κεφαλαιαγορές. Κατά συνέπεια, η περίοδος αυτή, δεν
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επιδεικνύει σχέσεις συνολοκλήρωσης ή μακροπρόθεσμης ισορροπίας μεταξύ των 

χωρών που εξετάστηκαν.

Κατά την περίοδο 04:1973-07:1990, το καθεστώς των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, καταρρίφθηκε. Οι περιορισμοί στη διακίνηση 

κεφαλαίων περιορίστηκαν ή και άρθηκαν πλήρως, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ 

τα νέα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πιο πρόσφατα η τεχνολογία της 

πληροφορίας, εισήρθαν δυναμικά στο προσκήνιο. Κατά συνέπεια, άρχισαν να 

εντοπίζονται σχέσεις συνολοκλήρωσης μεταξύ των αγορών [34].

Μία μελέτη, η οποία διαφέρει από τις προαναφερόμενες, είναι αυτή των 

Hassan και Naka (1996), οι οποίοι αφενός μεν μελέτησαν τις μακροπρόθεσμες 

σχέσεις των αγορών και δεν περιορίστηκαν σε βραχυπρόθεσμες συγκρίσεις και 

συσχετίσεις και αφετέρου ασχολήθηκαν με δεσμούς αγορών και σχέσεις 

υστέρησης-προήγησης σε πολλαπλά επίπεδα και δε στάθηκαν μόνο στη 

διερεύνηση αγορών ανά ζεύγη των δύο, όπως κατά παράδοση, συνέβαινε σε 

προηγούμενες μελέτες [35].

> Η έρευνα Hassan και Naka (1996), αφορά τις δυναμικές συσχετίσεις μεταξύ 

των αγορών των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας, για 

δεδομένα ημερήσιων τιμών και για το διάστημα 01:04:1984-31:03:1991. Ενα 

μοντέλο διόρθωσης-σφάλματος (Vector Error Correction Model),
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χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση τόσο των βραχυχρόνιων όσο και των 

μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των τεσσάρων αυτών κεφαλαιαγορών. Τα 

αποτελέσματα αποδεικνύουν, πραγματικά, την ύπαρξη των σχέσεων αυτών. Η 

αγορά των Η.Π.Α. ηγείται και καθοδηγεί τις άλλες αγορές βραχυπρόθεσμα για 

την περίοδο πριν και μετά το «κραχ» του Οκτωβρίου του 1987, ενώ ο ηγετικός 

αυτός ρόλος της, αποδεικνύεται επίσης, μακροπρόθεσμα, για όλη την περίοδο 

μελέτης. Η ύπαρξη συνολοκλήρωσης, μακροπρόθεσμα, μεταξύ των τεσσάρων 

αγορών, περιορίζει τα οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση, για επενδυτές με 

μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Ωστόσο, καθώς οι χρηματιστηριακοί δείκτες των Η.Π.Α -Ιαπωνίας-Γερμανίας 

και Ιαπωνίας - Αγγλίας- Γερμανίας, δε συνολοκληρώνονται μεταξύ τους, αυτές 

οι αγορές μπορούν να αποδώσουν οφέλη λόγω διεθνούς διαφοροποίησης, στο 

μακροπρόθεσμο μέλλον.

Τέλος, οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης που πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις 

ομάδες τριών δεικτών η καθεμία, οδήγησαν σε διάσταση αποτελεσμάτων, 

καθώς διαπιστώθηκε ύπαρξη αλλά και απουσία σχέσεων συνολοκλήρωσης. 

Κατά συνέπεια, δε μπορούν να εξαχθούν μονοσήμαντα αποτελέσματα για την 

αποτελεσματικότητα των αγορών, γεγονός που σημαίνει ότι, θα πρέπει να 

επανεξεταστεί η χρήση και η αξιοπιστία των ελέγχων συνολοκλήρωσης για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την αποτελεσματικότητα των 

αγορών [35].
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Η δυναμική σχέση μεταξύ δύο διεθνών αγορών, εξετάζεται συχνά, χωρίς να 

ελεγχθεί αν υπάρχουν τυχόν επιδράσεις, κοινές και για τις δύο αγορές, από μία 

τρίτη αγορά, οι οποίες να είναι ικανές ίσως, να σκιάσουν και να θαμπώσουν την 

πραγματική κατεύθυνση και δυναμική, των σχέσεων, των δύο πρώτων αγορών. Για 

παράδειγμα, η σχέση μεταξύ των αγορών της Ιαπωνίας και της Αγγλίας εξετάζεται 

συχνά, χωρίς να απομονώνεται η έμμεση επίδραση της αμερικανικής αγοράς, 

καθώς είναι δυνατό, τόσο η συμπεριφορά της αγγλικής όσο και της ιαπωνικής 

αγοράς να είναι η αντίδραση τους στις συνθήκες της αγοράς των Η.Π.Α..

Ωστόσο, αν η αγορά της Αγγλίας (σε χρόνο 0) αντιδρά πριν από την αγορά της 

Ιαπωνίας (σε χρόνο 1), στις μεταβολές που συμβαίνουν στην αμερικανική αγορά 

(σε χρόνο 0), φαινομενικά η αγορά της Ιαπωνίας, φαίνεται να αντιδρά και να 

αποκρίνεται στις συνθήκες της αγγλικής αγοράς. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό, 

εύκολα, να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, η αγγλική αγορά ηγείται της ιαπωνικής, 

ενώ στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι η αγορά των Η.Π.Α. που ασκεί την 

επίδραση της στην αγορά της Ιαπωνίας. Συνεπώς, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 

αν η επίδραση της αμερικανικής αγοράς δεν ελεγχθεί κατάλληλα, και δεν 

απομονωθεί, είναι δυνατό να εξαχθούν παραπλανητικά αποτελέσματα που θα 

οδηγήσουν σε λανθασμένες εκτιμήσεις.
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Oi Wu και Su κατόρθωσαν να απομονώσουν, στο δείγμα των αγορών που 

μελέτησαν, την επίδραση μιας τρίτης αγοράς και συγκεκριμένα της αμερικανικής, 

στη σχέση ενός ζεύγους δυο άλλων αγορών, καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα.

>· Οι Wu και Su (1998), χρησιμοποιούν μία μέθοδο ελέγχου πολλαπλών 

υποθέσεων, για να εξετάσουν τις δυναμικές σχέσεις, χαρακτήρα, μεταξύ των 

διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας, του Χονγκ 

Κονγκ και της Αγγλίας. Χρησιμοποιούνται ημερήσια δεδομένα και καλύπτεται η 

περίοδος μεταξύ 04:01:1982-31:12:1991. Η διαδικασία ελέγχου που 

εφαρμόζεται, εξετάζει, συστηματικά, όλες τις σχετικές υποθέσεις για τις 

σχέσεις μεταξύ των αγορών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, για την καλύτερη 

κατανόηση του μηχανισμού μετάδοσης των μεταβολών μεταξύ δύο αγορών, 

ελέγχονται οι ακόλουθες υποθέσεις [36]:

• Η,: χj λ χ2: ανεξαρτησία των αγορών

• Η2: χ, χ2: ταυτόχρονη εξέλιξη των αγορών

• Η3: χ,=>χ2 : η αγορά χ,καθοδηγεί και επηρεάζει την αγορά χ2

• η;. χ2=>χρ η αγορά χ2 καθοδηγεί και επηρεάζει την αγορά χ, 

. Η4: χ,<=>χ2: Οι αγορές χ, και χ2 επηρεάζουν η μία την άλλη

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να απομονωθεί η πιθανή και έμμεση επίδραση 

μιας τρίτης αγοράς, στη βραχυχρόνια σχέση μεταξύ δύο συγκεκριμένων
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αγορών που εξετάζονται, ένα δεδομένο που αποτελεί πρωτοτυπία της 

συγκεκριμένης έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, υπάρχουν 

ισχυρές συνδέσεις και δεσμοί μεταξύ των τεσσάρων διεθνών αγορών που 

εξετάζονται και οι δεσμοί αυτοί φαίνεται ότι, ενισχύονται και δυναμώνουν 

μετά το 1987. Επίσης, όσον αφορά τους συντελεστές συσχέτισης των 

αποδόσεων των αγορών, αυτοί φαίνεται να είναι υψηλότεροι τα τελευταία 

χρόνια.

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η ασυμμετρία στην επίδραση που ασκούν 

οι αποδόσεις της μιας αγοράς στις αποδόσεις της άλλης, καθώς αποδεικνύεται 

ότι οι αποδόσεις των μεγάλων αγορών ηγούνται και καθοδηγούν τις αποδόσεις 

των μικρότερων. Οσον αφορά αμφιλεγόμενο ρόλο της αγοράς της Ιαπωνίας, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται ότι η αγορά αυτή, ασκεί σημαντική 

επίδραση στις άλλες αγορές, αφού απομονωθεί η έμμεση επίδραση της 

αμερικανικής κεφαλαιαγοράς προς τις αγορές αυτές.

Τέλος, έχουν αποδειχθεί δομικές αλλαγές και μετατοπίσεις στη δυναμική 

των διεθνών αγορών. Οι σχέσεις υστέρησης-προήγησης φαίνεται ότι αλλάζουν 

με το χρόνο. Συγκεκριμένα, οι αγορές της Ιαπωνίας και του Χονγκ Κονγκ, 

πρόσφατα άρχισαν να διαδραματίζουν έναν μεγαλύτερο και σημαντικότερο 

ρόλο στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά, σε σύγκριση με τη δυναμική τους στο 

παρελθόν. Τέτοιου είδους διαπιστώσεις, αντανακλούν, ουσιαστικά, τις μεγάλες 

εξελίξεις στην παγκόσμια Οικονομία, καθώς η Ιαπωνία και οι αναδυόμενες 

αγορές, εμφανίζουν μεγαλύτερη οικονομική ισχύ την, τελευταία δεκαετία, σε 

σχέση με την απόδοση και τη θέση τους στο παρελθόν.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μακροχρόνιοι δεσμοί μεταξύ των 

κεφαλαιαγορών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Τα εμπειρικά αποτελέσματα στο 

πεδίο αυτό, είναι αρκετά περιορισμένα.

♦ Ο Hilliard (1979), μελέτησε τα ημερήσια δεδομένα για το χρονικό διάστημα 

1973-1974 (7 Ιουλίου 1973- 30 Απριλίου 1974), και για τις χρηματιστηριακές 

αγορές του Αμστερνταμ, του Παρίσιου, του Λονδίνου, του Μιλάνο, της 

Φραγκφούρτης, της Ν. Υόρκης, του Σίδνεϋ, του Τόκιο, του Τορόντο και της Ζυρίχης). 

Ο Hilliard, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, στο βαθμό που οι αγορές στην ίδια 

ήπειρο συνδέονται, οι τιμές τους μετακινούνται ταυτόχρονα, λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη και τις διαφορές ώρας, που υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Οσον 

αφορά τη σχέση μεταξύ αγορών σε διαφορετικές; ηπείρους, οι περισσότερες δε
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φαίνονται να συνδέονται στενά με εξαίρεση μόνο τη σχέση Ν. Υόρκης - 

Αμστερνταμ και κατά συνέπεια, η περαιτέρω διερεύνηση για σχέσεις 

υστέρησης-προήγησης, δεν κρίνεται σκόπιμη, καθώς αυτή δεν έχει νόημα [17].

Διαπιστώθηκε ότι, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν 

και δίνουν το στίγμα τους στις αγορές της ίδιας ηπείρου. Γενικότερα, έχει 

αποδειχθεί ότι, πιθανές αιτίες για τη συνδιακύμανση των χρηματιστηριακών 

δεικτών μεταξύ διαφορετικών χωρών, είναι δυνατό να εστιαστούν στα 

ακόλουθα σημεία:

> Χώρες, των οποίων το εισόδημα τείνει να ακολουθεί την ίδια πορεία, 

δημιουργούν προσδοκίες και κατά συνέπεια, οι χρηματιστηριακές τους 

τιμές συνδέονται έμμεσα.

y Κυρίαρχα χρηματοοικονομικά κέντρα, βοηθούν τη ροή και τη διακίνηση 

κεφαλαίων σε μία περιοχή, μειώνουν τις διαφορές στο ύψος των επιτοκίων 

και προκαλούν τη συνδιακύμανση των χρηματιστηριακών δεικτών.

> Οι πολυεθνικές εταιρίες που αντιπροσωπεύονται σε δύο δείκτες είναι 

δυνατό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των χρηματιστηριακών τιμών, 

λαμβάνοντας ωστόσο, πάντα υπόψη και τους φραγμούς που είναι δυνατό να 

προβληθούν στη διακίνηση των κεφαλαίων.
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Οι αγορές της B. Αμερικής, χωρίς αμφιβολία, είναι ισχυρά συνδεδεμένες, 

λόγω κυρίως της δυναμικής παρουσίας του χρηματιστηρίου της Ν.Υόρκης, που 

λειτουργεί ως χρηματοοικονομικό κέντρο για την περιοχή της Β. Αμερικής, 

λόγω της ομοιότητας των προσδοκιών, όσον αφορά το ύψος του εισοδήματος 

τους στους κατοίκους των Η.Π.Α. και του Καναδά, καθώς τέλος και λόγω της 

έλλειψης φραγμών και εμποδίων στη διακίνηση κεφαλαίων.

Οσον αφορά τις αγορές της Ευρώπης, η συνδιακύμανση που 

παρατηρήθηκε, είναι δυνατό να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό, στις εισοδηματικές 

προσδοκίες των κατοίκων των διαφορετικών αγορών. Απόκλιση στην 

παραπάνω γενίκευση, αποτελεί η συμπεριφορά και ο ρόλος του χρηματιστηρίου 

του Μιλάνο, όπου ο αντίστοιχος δείκτης, ελάχιστα μόνο συνδέεται με τους 

δείκτες των άλλων ευρωπαϊκών αγορών, η ιδιαίτερη αυτή συμπεριφορά της 

συγκεκριμένης αγοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι, έχει επίσης επισημανθεί από 

τους, οι οποίοι χαρακτήρισαν την αγορά της Ιταλίας και της Αυστρίας, αυτές 

με τη μεγαλύτερη ανομοιότητα στο σύνολο των αγορών που και αυτοί 

μελέτησαν και οι οποίες ως ένα μεγάλο ποσοστό, είναι ακριβώς ίδιες και 

αλληλεπικαλύπτουν το δείγμα του Hilliard.

Η συμπεριφορά του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, είναι επίσης 

ενδιαφέρουσα. Μία πρώτη εντύπωση, θα υποστήριζε τη στενή σύνδεση του με 

άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό όμως, για την περίοδο μελέτης του Hilliard, 

δεν παρατηρήθηκε, καθώς η σύζευξη Λονδίνου-Ευρώπης, δεν ήταν τόσο στενή
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όσο οι σχέσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η συμπεριφορά αυτή, θα μπορούσε 

να αποδοθεί σε προβλήματα στη διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ Αγγλίας - 

Ευρώπης, οι οποίες αποδίδονται στην αγγλική κυβέρνηση.

Οσον αφορά τις πιο απομονωμένες, γεωγραφικά, χρηματιστηριακές 

αγορές, αυτές του Τόκιο και του Σίδνεϋ, δεν εμφανίζουν στενή σύνδεση ούτε 

μεταξύ τους ούτε με άλλα χρηματιστήρια. Φαίνεται ότι, η εισροή κεφαλαίων 

από μη τοπικούς κατοίκους και οι περιορισμοί στην εκροή κεφαλαίων που 

επιβάλλονταν στους τοπικούς πολίτες των χωρών, ενίσχυσαν την απομόνωση 

των χωρών αυτών. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος του 

χρηματιστηρίου του Αμστερνταμ. Η αγορά αυτή, συνδέεται στενά με την 

αγορά της Ν. Υόρκης και θεωρείται επίσης, μία πολύ σημαντική αγορά στα 

πλαίσια των ευρωπαϊκών ορίων. Εμφανίζει μία ιδιαίτερα στενή σχέση, τόσο με 

το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης όσο και με αυτό του Παρισιού. Τον 

ιδιόμορφο ρόλο του χρηματιστηρίου του Αμστερνταμ παρατήρησε και ο Ripley 

[15]. Το χρηματιστήριο του Αμστερνταμ, λειτουργεί σε μία ανεπτυγμένη 

αγορά, ανοικτή στη διακίνηση διεθνών κεφαλαίων. Σχεδόν το μισό του 

συνολικού ύψους του turnover της χρηματιστηριακής αυτής αγοράς, αποδίδεται 

σε «διεθνείς επιχειρήσεις», όπως η Unilever και η Philips, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει το διεθνή χαρακτήρα του συγκεκριμένου χρηματιστηρίου.
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♦ Αξίζει να σημειωθεί, καθώς έχει προηγηθεί η αναφορά στις σχέσεις του 

χρηματιστηρίου του Λονδίνου με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές ότι, οι Taylor 

και Tonks (1989), δέκα χρόνια μετά την έρευνα του Hilliard, μελέτησαν τις 

συνέπειες; της άρσης των συναλλαγματικών περιορισμών που δρομολογήθηκε 

από τη βρετανική κυβέρνηση. Μελέτησαν τη σχέση των χρηματιστηριακών 

δεικτών της Αγγλίας με αυτούς της π.Δ.Γερμανίας, της Ολλανδίας, της 

Ιαπωνίας και των Η.Π.Α., χρησιμοποιώντας μηνιαία δεδομένα και μελετώντας 

την περίοδο 01:1973-06:1986 και εφαρμόζοντας το θεώρημα των Engle και 

Granger, για την αιτιότητα. Διαπίστωσαν ότι, μετά την άρση των περιορισμών, 

το χρηματιστήριο της Αγγλίας συνολοκληρώθηκε με άλλα μεγάλα 

χρηματιστήρια, όπως αυτά της π.Δ. Γερμανίας, της Ολλανδίας και της 

Ιαπωνίας, προφανώς διότι το νέο, πιο χαλαρό καθεστώς, ευνόησε ευκαιρίες για 

κερδοσκοπίας, που πριν το 1979, ήταν ανεκμετάλλευτες, καθώς οι αγορές ήταν 

περισσότερο τμηματοποιημένες και συνεπώς περισσότερο ασυσχέτιστες. 

Καθώς, δε, η συνολοκλήρωση δύο αγορών, συνεπάγεται ότι, τουλάχιστον μία 

είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της 

άλλης, τα αποτελέσματα οδηγούν στην αναποτελεσματικότητα των αγορών, 

που μελετήθηκαν, τέλος, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, συμφωνούν με αυτά 

των Grubel, Ripley και των Panlon-Lessig-Joy, τα οποία καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι, τα οφέλη από τη διαφοροποίηση μειώνονται, 

μακροπρόθεσμα, καθώς οι συνδιακυμάνσεις μεταξύ των αγορών, 

μακροπρόθεσμα, είναι υψηλότερες από ότι βραχυπρόθεσμα [37].
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4 Ωστόσο, η μελέτη των ίδιων αγορών, συνεχίστηκε στο πέρασμα του 

χρόνου, όπως άλλωστε συνεχίζουν να παραμένουν και οι προβληματισμοί. Ετσι, 

το έτος 2000, οι Asimakopoulos, Goddard και Siriopoulos, μελέτησαν και πάλι 

τρεις ευρωπαϊκές αγορές σε συνδυασμό με την αγορά των Η.Π.Α.. 

Χρησιμοποίησαν spectral analysis, για να εξετάσουν τις σχέσεις μεταξύ των 

ημερήσιων αποδόσεων ενός αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη και τριών 

ευρωπαϊκών (FTSE 100, DAX 30, CAC 40). Διαπιστώθηκε ισχυρή 

αλληλεξάρτηση, μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς και μία σχέση 

υστέρησης-προήγησης μεταξύ των ΗΠ.Α. και κάθε μίας από τις ευρωπαϊκές 

αγορές, η οποία αποδίδεται κυρίως στο μη συγχρονισμό των ωρών συναλλαγής 

[38].

4 Οι Elyasiani- Perera- Puri, θέτουν το ίδιο ερώτημα και διερευνούν τα 

ενδεχόμενα ανεξαρτησίας ή της ανάπτυξης δυναμικών σχέσεων για τη μακρινή 

αγοράς της Σρι Λάνκα, η οποία είναι μία αναδυόμενη αγορά, με πολλές και 

ενθαρρυντικές προοπτικές για το μέλλον, με κεφαλαιαγορές των οποίων οι 

αντίστοιχες χώρες υπήρξαν από τους κυριότερους εμπορικούς συνεργάτες της 

Σρι Λάνκα. Εξετάστηκαν οι σχέσεις με τις αγορές της ευρύτερης γεωγραφικής 

περιοχής, δηλαδή αυτές της Ταϊβάν, Σιγκαπούρης, Ιαπωνίας, Νόνας Κορέας, 

Χονγκ Κονγκ, Ινδίας και Η.Π.Α., για την περίοδο 1989-1994 και 

χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου για τους υπολογισμούς οι ημερήσιες 

Ωμές των αποδόσεων [39].

Οι τιμές των ημερήσιων αποδόσεων που χρησιμοποιούνται ως δεδομένα 

εισόδου, προτιμούνται σε σχέση με τιμές χαμηλότερης συχνότητας
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υπολογισμού, όπως είναι για παράδειγμα, οι εβδομαδιαίες και οι μηνιαίες 

αποδόσεις, καθώς οι αποδόσεις που αναφέρονται σε μακρύτερους χρονικούς 

ορίζοντες, είναι δυνατό να καλύπτουν παροδικές ή βραχυπρόθεσμες 

αποκρίσεις της αγοράς, οι οποίες διαρκούν μόνο για λίγες ημέρες.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, δεν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ της Σρι 

Λάνκα και των άλλων αγορών της περιοχής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 

ισχυροί εμπορικοί δεσμοί μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 

ότι, ούτε η αγορά των Η.Π.Α. αλά ούτε καμία από τις ασιατικές αγορές, 

φαίνεται να επιδρούν σημαντικά, στην πορεία και στη συμπεριφορά της 

κεφαλαιαγοράς της Σρι Λάνκα.

Η αναδυόμενη αυτή αγορά, εμφανίζεται ελάχιστα ολοκληρωμένη με τις 

μεγαλύτερες και ισχυρότερες οικονομίες της περιοχής της αλλά και με αυτή 

των Η.Π.Α.. Παρουσιάζει χαμηλή επίδραση με τις αγορές των κυριοτέρων 

εμπορικών συνεργατών της και λειτουργεί απομονωμένα και σύμφωνα με τη 

δική της δυναμική και τους δικούς της κανόνες. Ούτε η γειτνίαση και η 

γεωγραφική προσέγγιση με τις ασιατικές αγορές, ούτε το μέγεθος της 

αμερικανικής κεφαλαιαγοράς και οι εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες αυτές, 

στάθηκαν αρκετά για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης 

κεφαλαιαγοράς.
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Βέβαια, για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών, δεν πρέπει να 

λησμονούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών. 

Μερικά από αυτά είναι:

το μικρό μέγεθος των αγορών αυτών, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον των 

μεγάλων διεθνών θεσμικών επενδυτών να είναι, συχνά, περιορισμένο

το κόστος των συναλλαγών

η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά

ο μεγάλος βαθμός συγκεντρωσιμότητας των επενδυτών σε λίγες μετοχές μεγάλης 

κεφαλαιοποίησης (blue chips)

συνδυασμός των παραπάνω, όπως για παράδειγμα, η μεγάλη 

συγκεντρωσιμότητας για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω έλλειψης 

ρευστότητας

Πράγματι, η αγορά της Σρι Λάνκα, χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

ρευστότητας και από υψηλή συγκέντρωση της κεφαλαιοποίησης σε μετοχές 

blue chips. Οι περισσότεροι τοπικοί επενδυτές, διατηρούν τις μετοχές αυτές για 

μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να τις συναλλάσσουν, λόγω της αντίληψης και 

της εντύπωσης που διατηρούν ότι δε θα μπορέσουν να τις αγοράσουν αργότερα, 

αν το επιθυμήσουν. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα και με την αντίληψη αυτή να 

επικρατεί, οι ξένοι επενδυτές δεν μπορούν γρήγορα να κινούν τα κεφάλαια 

τους μέσα και έξω από την αγορά, κάθε φορά που κερδοφόρες ευκαιρίες 

παρουσιάζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο βαθμός αλληλεξάρτησης, ακόμη και μεταξύ των 

άλλων χωρών της ομάδας αυτής, δεν είναι σημαντικός. Συγκεκριμένα, η
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Κορέα, το Χονγκ Κονγκ και η Ινδία, δεν παρουσιάζουν αλληλεξάρτηση με 

άλλες αγορές. Οι αγορές της Σιγκαπούρης, της Ταϊβάν, της Ιαπωνίας και των 

Η.Π.Α., εμφανίζουν μία συμπεριφορά παρόμοια με αυτή της Σρι Λάνκα, 

δείχνοντας μία εσωστρέφεια και δεχόμενες επιδράσεις από το ίδιο τους το 

παρελθόν και τις αποδόσεις του, παρά επιδράσεις από άλλες χώρες, ακόμη και 

αν με τις χώρες αυτές διατηρούν εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς. Από 

τις αγορές της ομάδας αυτής, μόνο η Ιαπωνία φαίνεται ότι επηρεάζεται από τις 

αλλαγές που συμβαίνουν στην κεφαλαιαγορά των Η.Π.Α., χωρίς όμως να 

συμβαίνει και να καταγράφεται και η αντίθετη τάση, δηλαδή αυτή της 

επίδρασης της Ιαπωνίας στην αμερικανική κεφαλαιαγορά

Ακολουθώντας λοιπόν, τη δική της ανεξάρτητη πορεία και καταργώντας 

τους φραγμούς εισόδου και απελευθερώνοντας τη ροή ξένων κεφαλαίων, η 

αγορά της Σρι Λάνκα, παρέχει ευκαιρίες για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, 

τουλάχιστον σε συνδυασμό με τις αγορές που αναφέρθηκαν και εξετάστηκαν, 

ιδιαίτερα δε αν λυθούν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει και 

αυξηθεί και το μέγεθος της. Μία πιθανή ερμηνεία της ανεξάρτητης 

συμπεριφοράς και πορείας της κεφαλαιαγοράς της Σρι Λάνκα, είναι ότι η 

αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί με τις παγκόσμιες αγορές και αυτή η έλλειψη 

ολοκλήρωσης, της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει ευκαιρίες για 

διαφοροποίηση των διεθνών χαρτοφυλακίων.
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Η χρηματιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου του 1987, έθεσε πολλά 

ερωτηματικά στους αναλυτές: οι αιτίες που τη δημιούργησαν, οι επιπτώσεις στην 

προσπάθεια της διεθνούς ολοκλήρωσης των χρηματιστηριακών αγορών, η 

ταχύτητα με την οποία οι τιμές αντέδρασαν στην κρίση αυτή, η εξέλιξη της κρίσης 

όσον αφορά το από πού ξεκίνησε και που κατέληξε και πιο πρόσφατα, οι 

συσχετίσεις των χρηματιστηριακών αγορών πριν και μετά την κρίση, με 

σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και τον έλεγχο 

της αποτελεσματικότητας των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών [40,41,42,43,44].
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Στο πρώτο ερώτημα, οι απαντήσεις που δόθηκαν, χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, μικροοικονομικής και μακροοικονομικής (ρύσεως. Στην πρώτη 

κατηγορία, μεταξύ άλλων, οι Arbel et al. (1988), αναλύοντας την επενδυτική 

συμπεριφορά, κατέληξαν σε ορισμένες μεταβλητές που οδήγησαν στη μεγάλη 

πτώση, μεταξύ των οποίων η απόδοση των τιμών το τελευταίο δωδεκάμηνο, ο 

λόγος Ρ/Ε, η εσωτερική αξία της μετοχής, το μέγεθος των επιχειρήσεων κ.ά.. 

Επίσης, παρατήρησαν ότι, οι εξυπηρετούμενες συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ενίσχυσαν την ικανότητα της αγοράς να ολοκληρώσει την 

προσαρμογή των τιμών σε τρεις μόνο ημέρες. Σαν άλλη πιθανή αιτία της κρίσης, 

αναφέρθηκαν επίσης οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες των επενδυτών και 

διαχειριστών ή οι υπερτιμημένες τιμές και τα υπέρογκα κέρδη της πενταετίας 

1982-1987. Στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή, τις αιτίες μακροοικονομικής φύσεως, 

η απάντηση αφορούσε τα ελλείμματα του δημόσιου προϋπολογισμού και του 

Ισοζυγίου Πληρωμών όσον αφορά, τουλάχιστον, την αγορά των Η.Π.Α..

Μία δεύτερη προσπάθεια ανάλυσης της κρίσης, αναφέρεται στην εξέλιξη 

της, από αγορά σε αγορά. Υποστηρίχθηκε η άποψη ότι, το «κραχ» «γεννήθηκε» στις 

Ασιατικές αγορές, μετά ακολούθησαν η Ευρώπη και οι Η.Π.Α. και τελευταία η 

Ιαπωνία. Αντίθετα, οι Malliaris και Urrutia (1992), κατέληξαν σε διαφορετικά 

συμπεράσματα και συγκεκριμένα στο ότι καμία υστέρηση ή προήγηση δεν 

παρατηρήθηκε στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα το «κραχ» να «γεννήθηκε» 

ταυτόχρονα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Μία άλλη άποψη που επίσης 

διατυπώνεται, υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι, η κατάρρευση του Οκτωβρίου,

13 J



CVCXGT7G6/C TCDN JUGONCDN XPHMXI^ICTHPIXKCDN XTOPCON

ξεκίνησε στις Η.Π.Α. και μεταδόθηκε στις Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, με μία 

κάποια χρονική καθυστέρηση.

Απάντηση στο τελευταίο ερώτημα της κρίσης του Οκτωβρίου του 1987, 

δηλαδή αυτό που αφορά τις συσχετίσεις των χρηματιστηριακών αγορών, δόθηκε 

από τη μελέτη της αλληλεξάρτησης των διεθνών χρηματιστηρίων. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, οι Dwyer και Hafer (1988), μελετώντας τις ημερήσιες αποδόσεις 

6 μήνες γύρω από την κρίση του Οκτωβρίου 1987, αναφέρουν κάποια σύνδεση στις 

μεταβολές των τιμών των μεγάλων αγορών Η.Π.Α., Αγγλίας, Ιαπωνίας και 

Γερμανίας, δε βρίσκουν όμως στατιστική σημαντικότητα στις συσχετίσεις των 

επιπέδων των τιμών μεταξύ των αγορών αυτών.
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«ΚΡΑΧ» -TOY OKITCOBPIOY TOY 1987

Η παγκοσμιοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οδήγησε σε 

ισχυρισμούς ότι, η συμπεριφορά των εθνικών κεφαλαιαγορών, διεθνώς, το 1987, 

επηρεάστηκε περισσότερο από κάθε άλλη φορά από τα διεθνή γεγονότα. Ετσι, 

διατυπώθηκε και η άποψη ότι «...αυτό που θεωρήθηκε αυστΐ]ρά και αποκλειστικά ως 

μία κατάρρευσΐ] της Wall Street, ήταν το αποτέλεσμα της συνολικής επίδρασΐ]ς μιας 

σειράς εξελίξεων που συνέβη σαν ταυτόχρονα σε πολλά άλλα χρηματοοικονομικά 

κέντρα».

Από τις πιο σημαντικές, δημοφιλείς και καθιερωμένες πλέον ως «ιστορικές» 

μελέτες που αφορούν τη συσχέτιση των διεθνών κεφαλαιαγορών, πριν και μετά το 

«κραχ» του Οκτωβρίου του 1987, είναι αυτές των Arshanapalli και Doukas (1993), 

Malliaris και Urmtia, (1992) και οι Smith-Brocalo και Rogers (1993) και ο Dheeriya 

(1993), [45,46,32,47].

♦ Οι Arshanapalli και Doukas (1993), εξέτασαν τους δεσμούς και τις δυναμικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ πέντε κεφαλαιαγορών (Η.Π.Α., Ιαπωνία, Γαλλία, 

Αγγλία, Γερμανία), χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα για το χρονικό
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διάστημα 1980:01-1990:05, εφαρμόζοντας συζευγμένη ολοκλήρωση και 

μοντέλα διόρθωσης-σφάλματος και ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Engle 

και Granger.

Τα αποτελέσματα της έρευνας τους απέδειξαν ότι, ο βαθμός συμπόρευσης 

των διεθνών αυτών αγορών, αυξήθηκε σημαντικά μετά το «κραχ» του 1987. Οι 

αγορές της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας, συνολοκληρώνονται με 

αυτή των Η.Π.Α., ενώ δε συμβαίνει το ίδιο με τη χρηματιστηριακή αγορά του 

Τόκιο, για την μετά το «κραχ» περίοδο. Οσον αφορά την περίοδο πριν το 

«κραχ», τα αποτελέσματα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα, καθώς δείχνουν τις 

αγορές της Γαλλίας, της Ιαπωνίας και της Αγγλίας να είναι ασθενώς 

ολοκληρωμένες με αυτή των Η.Π.Α.. Εξαιρείται η αγορά της Γερμανίας.

Κατά την περίοδο μετά το «κραχ», η χρηματιστηριακή αγορά των Η.Π.Α., 

εκδήλωσε σημαντικές επιδράσεις στη γαλλική, αγγλική και γερμανική αγορά, 

χωρίς, ωστόσο, να διαπιστωθεί η αντίθετη δράση. Δεν αποδείχθηκε κανενός 

είδους αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγορών των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, 

καθώς και των αγορών της Γαλλίας, Γερμανίας και Αγγλίας, κατά την περίοδο 

πριν και μετά το «κραχ». Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, η πορεία της αγοράς της 

Ιαπωνίας απομακρύνθηκε και κατά κάποιο τρόπο απομονώθηκε από τις άλλες 

αγορές, μετά το «κραχ» του Οκτωβρίου του1987.
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♦ Oi Malliaris και Urrutia, (1992), εξέτασαν σχέσεις αιτιότητας μεταξύ έξι 

χρηματιστηριακών αγορών, χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα, για το 

διάστημα 01:05:1987-31:03:1988. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες που 

εξετάστηκαν, ήταν συγκεκριμένα ο S&P 500 για την αγορά της Ν. Υόρκης, ο 

Nikkei 225 για την αγορά του Τόκιο, ο FT-300 για την αγορά του Λονδίνου, ο 

Hang Seng για το Χονγκ Κονγκ, ο Straitis Times για τη Σιγκαπούρη και ο Ali 

Ordinaries για την Αυστραλία.

Διεξάχθηκαν έλεγχοι αιτιότητας απλής και διπλής κατεύθυνσης, σύμφωνα 

με τη μεθοδολογία Granger. Δε βρέθηκαν σχέσεις υστέρησης-προήγησης για 

την περίοδο πριν και μετά το «κραχ» του 1987. Ωστόσο, εντοπίστηκαν 

σημαντικές σχέσεις αλληλεξάρτησης και σχέσεις αιτιότητας απλής 

κατεύθυνσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου του «κραχ», καθώς και μετά από 

αυτήν. Τέλος, όσον αφορά τις εκτιμήσεις για το «κραχ», υποστηρίζεται η 

άποψη ότι, πρόκειται μάλλον για μία διεθνή κρίση των παγκόσμιων 

κεφαλαιαγορών, η οποία, καθώς φαίνεται, ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα σε 

όλες μαζί τις αγορές.

Τα εμπειρικά αποτελέσματα, δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του μήνα που 

εκδηλώθηκε το «κραχ», το Τόκιο δεν ηγείται καμίας αγοράς εκτός από τη 

Σιγκαπούρη και είναι, επίσης, η μοναδική κεφαλαιαγορά που έπεται της Ν. 

Υόρκης. Καμιά άλλη αγορά δεν ηγείται ούτε έπεται αυτής της Ν. Υόρκης. Η 

Ν. Υόρκη, δείχνει επίσης να κινείται και να προχωρά ταυτόχρονα με την 

αγορά του Λονδίνου και του Χονγκ Κονγκ, παρουσιάζοντας σχέσεις
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ανάδρασης (feedback, x,<->x2) με αυτές. To Λονδίνο κατευθύνει την αγορά του 

Χονγκ Κονγκ και το Χονγκ Κονγκ, με τη σειρά του, κατευθύνει τις άλλες 

Ασιατικές αγορές. Τα αποτελέσματα αυτά, αποδεικνύουν τον παθητικό ρόλο 

του Τόκιο αλά δεν κατορθώνουν να επιβεβαιώσουν τον ηγετικό ρόλο που 

αποδίδεται, από άλλους ερευνητές, στην αγορά της Ν. Υόρκης καθώς και στις 

Ασιατικές αγορές-με εξαίρεση την αγορά της Ιαπωνίας, κατά τη διάρκεια του 

το «κραχ», τον Οκτώβριο του 1987.

Αντίθετα, οι έλεγχοι ταυτόχρονης αιτιότητας, δηλαδή οι έλεγχοι που 

εξετάζουν τις υποθέσεις (χ,<=>χ2 και χι<-*χ2), όπου χ,, χζ δύο τυχαίες 

κεφαλαιαγορές, δηλώνουν μία αυξημένη ταυτόχρονη αιτιότητα κατά τη 

διάρκεια του μήνα που εκδηλώθηκε το «κραχ», γεγονός που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι, το «κραχ» ξεκίνησε πιθανόν ταυτόχρονα σε όλες τις αγορές.

ψ Οι Stnith-Brocato και Rogers (1993), εφαρμόζουν ελέγχους αιτιότητας, στις 

αγορές των Η.Π.Α., της Αγγλίας, της Ιαπωνίας και της π.Δ.Γερμανίας, για τη 

χρονική περίοδο 1979-1991, ώστε να ελέγξουν την ύπαρξη παγκόσμιων δεσμών 

μεταξύ των μεγάλων αυτών αγορών. Βρίσκουν ότι η αγορά των Η.Π.Α. μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη των αγορών του Λονδίνου και του Τόκιο, 

αλλά μόνο για την εβδομάδα της κρίσης του Οκτωβρίου 1987, και ακόμη ότι, η 

«σύνδεση» αυτή των αγορών είναι πολύ βραχυχρόνια. Υπάρχει η εξαίρεση της 

Γερμανίας. Υποστηρίζεται, επίσης ότι, το «κραχ» δημιούργησε αστάθειες 

στην αγορά των Η.Π.Α., η οποία στη συνέχεια, μεταδόθηκε στις άλλες 

μεγάλες διεθνείς αγορές. Για τις περιόδους εκτός από αυτή του «κραχ» του
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Οκτωβρίου του 1987, δε διαπιστώνεται η αιτιότητα κατά Granger, από αγορά σε 

αγορά. Για το μεγαλύτερο κομμάτι της περιόδου που εξέτασαν, οι αιφνιδιασμοί 

- σοκ, δε μεταφέρονται από τη μία αγορά στην άλλη, με εξαίρεση την περίοδο 

του Οκτωβρίου του 1987, καθιστώντας έτσι εφικτά τα οφέλη της διεθνούς 

διαφοροποίησης.

+ Ο Dheeriya (1993), εφαρμόζει ελέγχους αιτιότητας, ακολουθώντας την 

εκδοχή των Geweke, που αποτελεί μία επέκταση της μεθόδου του Granger και 

μελετά τις σχέσεις 17 χρηματιστηριακών δεικτών (Αυστραλίας, Αυστρίας, 

Βελγίου, Καναδά. Δανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, 

Ολλανδίας, Νορβηγίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Αγγλίας και Η.Π.Α.) 

Μελετήθηκε η επίδραση του "κραχ" του 1987, σε δύο υποπεριόδους: πριν και 

μετά το "κραχ".

Στην περίοδο, πριν από το "κραχ", οι χρηματιστηριακοί δείκτες όλων των 

χωρών που μελετήθηκαν, με εξαίρεση αυτούς της Αυστραλίας, της Σουηδίας, 

της Αγγλίας και των Η.Π.Α. επηρεάζονται από όλους τους υπόλοιπους δείκτες. 

Οι δείκτες των αγορών της Αυστραλίας, της Αγγλίας και των Η.Π.Α., 

επηρεάζουν τους άλλους δείκτες σημαντικά, πιθανώς λόγω της σημασίας των 

χρηματιστηριακών δεικτών της Αγγλίας και των Η.Π.Α., σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η αγορά της Αυστραλίας επηρεάζει τις άλλες αγορές, ίσως επειδή 

ξεκινά νωρίτερα το άνοιγμα της από τις άλλες αγορές, λαμβάνοντας πάντα 

υπόψη τη διαφορά της ώρας μεταξύ των διεθνών αγορών.
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Στην περίοδο μετά το "κραχ", οι αγορές της Αγγλίας και των Η.Π.Α., 

συνεχίζουν και πάλι να επηρεάζουν τις άλλες χρηματιστηριακές αγορές. 

Ωστόσο, στην περίοδο αυτή, έχει αυξηθεί και η επίδραση που ασκούν οι 

αγορές του Καναδά, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Ελβετίας, στις άλλες 

αγορές. Οι αγορές της Σουηδίας και της Ολλανδίας φαίνονται αδρανείς ως 

προς την πορεία και τη συμπεριφορά των άλλων αγορών, ίσως λόγω του μικρού 

μεγέθους των αγορών αυτών.

Οι αγορές φαίνεται να αντιδρούν τόσο στην τρέχουσα όσο και στην 

προηγούμενη ιστορία των άλλων αγορών, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

ύπαρξη ολοκλήρωσης. Διαπιστώνεται επίσης και μία αλλαγή στις σχέσεις και 

τις εξαρτήσεις των κυριότερων διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, μεταξύ 

των περιόδων πριν και μετά το "κραχ".

Οι αγορές της Ιαπωνίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας δε φαίνεται να 

επηρεάζουν τη συνολική πορεία των χρηματιστηριακών αγορών, σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Ισως η σημασία ους να περιορίστηκε, ίσως πάλι οι θεσμικές 

διευθετήσεις να περιόρισαν το ρόλο τους, εμποδίζοντας την κυριαρχία τους 

στις διεθνείς αγορές. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, ίσως να 

μην είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, μπορούν 

όμως να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών.
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Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι, στις περιπτώσεις που προηγήθηκαν, 

χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία των Engle και Granger, στην παραδοσιακή της 

εκδοχή ή σε κάποια τροποποιημένη μορφή της. Πρόσφατες εξελίξεις στη θεωρία 

της συνολοκλήρωσης, σημειώθηκαν από τους Engle και Granger (1987), οι οποίοι 

πρότειναν νέες μεθόδους ελέγχου των δεσμών μεταξύ των διεθνών αγορών. 

Πρόκειται για μία μεθοδολογία, που υιοθετήθηκε από πλήθος ερευνητών και 

εφαρμόστηκε και για τη μελέτη των συσχετίσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών με τα διεθνή χρηματιστήρια και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη μία 

αναλυτικότερη παρουσίαση της, στη συνέχεια.
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3.10 Η ΜβθΟΛΟλΟΠλ 6NCLG ΚΑΙ GRANGGR

3.10.1 eeiCKrcoriKec nxPXTHPHCeic

Για να δικαιολογηθεί η διεθνής διαφοροποίηση, πρέπει οι εθνικές 

κεφαλαιαγορές να διαμορφώνουν ανεξάρτητα τις τιμές τους. Εάν οι αγορές 

κινούνται σε μία μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, τότε, γενικά, οι ευκαιρίες για 

διαφοροποίηση, μειώνονται. Η αποδοχή της υπόθεσης της συνολοκλήρωσης 

μεταξύ δύο κεφαλαιαγορών, σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα, οι αποδόσεις των 

αγορών αυτών, θα είναι υψηλά συσχετιζόμενες, ακόμη και αν αποκλίνουν 

βραχυπρόθεσμα. Επίσης, η μελέτη της συνολοκλήρωσης δύο χρηματιστηριακών 

αγορών, προσφέρεται και σαν μία άλλη ερμηνεία της αποτελεσματικότητας των 

αγορών, στην ασθενή της μορφή.

Αυτό, όμως, παραβιάζει την ασθενή μορφή της αποτελεσματικής αγοράς. Οι 

Keim, και Stambaugh, καθώς και οι Campbell και Ηαιηαο, παρουσιάζουν
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αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι, κάποιες μεταβλητές θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των αποδόσεων. Ετσι, ο έλεγχος για την 

ύπαρξη συνολοκλήρωσης μπορεί, επίσης, να ερμηνευθεί και σαν έλεγχος της 

ασθενούς μορφής της αποτελεσματικής αγοράς [48,49].

Η συνολοκλήρωση είναι μία σχετικά νέα στατιστική έννοια, η οποία 

εισήχθηκε από τον Granger και ορίζεται ως μία ιδιότητα που χαρακτηρίζει τα 

δεδομένα μη-στάσιμων χρονοσειρών. Γενικά, δύο μεταβλητές θεωρούνται 

συνολοκληρωμένες, όταν ένας γραμμικός συνδυασμός τους είναι στάσιμος, ακόμη και 

αν κάθε μία μεταβλητή είναι μη-στάσιμη. Η έλλειψη συ χολοκλήρωσης σημαίνει ότι, 

αυτές οι μεταβλητές δε συνδέονται μακροχρόνια και είναι δυνατό να κινούνται 

ανεξάρτητα και αυθαίρετα η κάθε μία, μακριά από την άλλη. Οσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα των αγορών, η συνολοκλήρωση συνεπάγεται ότι, οι δείκτες 

των εθνικών χρηματιστηριακών αγορών συνδέονται ακόμη και αν αυτοί είναι μη- 

στάσιμοι.
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3.10.2 μ6θολολογ/α exerxoY

Για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης, ακολουθούνται 4 βήματα.

• Πρώτα, ελέγχεται η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας (τάξη ολοκλήρωσης), σε κάθε 

χρηματιστηριακό δείκτη. Στο στάδιο αυτό, ακολουθείται η ανάλυση Dickey- 

Fuller και Augmented Dickey-Fuller (ADF), μέσω της σχέσης:

ADF: Αχ,= α+βΤ+pxl_,+ZyiAxt_,+ul

όπου Axt=xt-Xt-i, xt, είναι ο χρηματιστηριακός δείκτης της αγοράς που 

εξετάζεται και ut , είναι τα κατάλοιπα. Για τον έλεγχο DF, τα γ, θεωρούνται 

ίσα με το μηδέν. Στην περίπτωση αυτή, η υπόθεση μηδέν της μοναδιαίας 

ρίζας, είναι Ηο: ρ=0.

Ο έλεγχος της στασιμότητας των επιπέδων των χρηματιστηριακών 

δεικτών, αποτελεί το κεντρικό ενδιαφέρον για τη διεθνή διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίων. Επίσης, αποτελεί μία προϋπόθεση για τα υποδείγματα που 

εξετάζουν τη διεθνή αποτελεσματικότητα μεταξύ των χρηματιστηριακών 

αγορών. Συγκεκριμένα, η μη-στασιμότητα των χρηματιστηριακών δεικτών, 

οδηγεί σε αμφιβολίες ως προς τη συνέπεια των εκτιμούμενων τυπικών
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σφαλμάτων τέτοιων υποδειγμάτων. Από την άλλη, η πρακτική των πρώτων 

διαφορών, ώστε οι σειρές να γίνουν στάσιμες, αφαιρεί σημαντική 

πληροφορία όσον αφορά την ύπαρξη μακροχρόνιας τάσης, μεταξύ των μη- 

στάσιμων χρονοσειρών των χρηματιστηριακών δεικτών.

• Το δεύτερο βήμα, συνίσταται στη μελέτη για συνολοκλήρωση δύο 

χρηματιστηριακών αγορών. Δύο σειρές συνολοκληρώνονται, όταν είναι μη- 

στάσιμες και υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός τους, xt - 0yt, που είναι 

στάσιμος. Αν απορριφθεί η υπόθεση της μη-συνολοκλήρωσης (μηδενική 

υπόθεση) μεταξύ δύο αγορών, τότε οι αγορές αυτές σχετίζονται μακροχρόνια. 

Μία άλλη συνέπεια του ελέγχου αυτού, αναφέρεται στην 

αποτελεσματικότητα των αγορών.

Γενικά, οι τιμές δύο αποτελεσματικών αγορών, δεν μπορούν να είναι 

σύνολο κληρωμένες. Πράγματι, αν οι τιμές δύο αγορών xt και yt, είναι 

συνολοκληρωμένες, η μεταβολή xt-xt-i θα μπορούσε, μερικώς, να προβλεφθεί 

από το γραμμικό συνδυασμό τους (xt - δγι,), της προηγούμενης περιόδου.

• Οι Engle και Granger, πρότειναν διάφορους ελέγχους, ωστόσο, προτιμότερος

είναι ο έλεγχος ADF. Ο έλεγχος αυτός, αποτελεί το τρίτο βήμα της 

διαδικασίας αυτής.

Τέλος, το τέταρτο βήμα, είναι η εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης- 

σφάλματος. Εάν δύο χρονοσειρές είναι μη-στάσιμες και συνολοκληρώνονται, 

τότε, σύμφωνα με τοvqEngle και Granger, μπορούν να εκφρασθούν από ένα
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υπόδειγμα διόρθωσης-σφάλματος, το οποίο, χρησιμοποιήθηκε για να ελέγξει 

τη δυναμική αλληλεπίδραση στις κινήσεις των τιμών των αγορών.

Αχ = a.+ZbAyt_,+u, +ZciAxl_1+dlzt_I+e„

Ay,= ζ+ZyAy^+u, +IciAx,_,+d2z,_1+e2!

όπου / dl + d2/ ^ 0 και ζμ είναι τα εκτιμημένα κατάλοιπα από την εξίσωση 

συνολοκλήρωσης: zt =Xt-dyt,

Σε ένα τέτοιο υπόδειγμα, η αλλαγή στην xt, οφείλεται σε μία βραχυχρόνια 

επίδραση από μία μεταβολή της yt και από το σφάλμα της τελευταίας περιόδου, 

ζμ, το οποίο παριστάνει τη μακροχρόνια προσαρμογή σε παρελθοντικές 

καταστάσεις ανισορροπίας. Ετσι, το υπόδειγμα διόρθωσης -σφάλματος, 

μπορεί/ είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία ύπαρξης 

μακροχρόνιων σχέσεων καθώς επίσης και στη μελέτη της διαδικασίας 

προσαρμογής μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών. Κατά συνέπεια, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο της υπόθεσης της αποτελεσματικής 

αγοράς μεταξύ δύο χρηματιστηριακών αγορών. Ενας μεγάλος συντελεστής, ζμ, 

πράγματι, μπορεί να ερμηνευθεί ως παραβίαση της υπόθεσης της ασθενούς 

μορφής της αποτελεσματικής αγοράς μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών, 

με την έννοια ότι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια προβλέψεων 

των μεταβολών των χρηματιστηριακών δεικτών. Αυτό, όμως, έρχεται σε 

αντίθεση με την υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών.
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Εάν μερικοί συντελεστές γί, είναι στατιστικά σημαντικοί, τότε οι 

μεταβολές της μιας σειράς μπορούν να εξηγηθούν από τις παρελθούσες 

μεταβολές της άλλης σειράς. Ωστόσο, ακόμη και ένα όλοι οι παραπάνω 

συντελεστές δεν είναι στατιστικά σημαντικοί, ένας σημαντικός συντελεστής 

d, σημαίνει ότι, οι σειρές xt, και yt, έχουν κοινή τάση.
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3.11 XXXHXGlxPTHCH TOY XPHMXTlCTHPlOY XllCDN 

XGHNCDN MG TIC JXIGONGIC XrOPGC

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, διανύει μία περίοδο όπου γίνεται μίο 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού και περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργίας της, μί 

ενίσχυση των θεσμικών και λειτουργικών πλαισίων, στις περιπτώσεις που αυτέ 

κρίνεται απαραίτητο. Η γεωγραφική της θέση, τόσο λόγω της παρουσίας της στο 

σταυροδρόμι Ανατολής -Δύσης, όσο και διότι αποτελεί την περισσότερο 

ανεπτυγμένη αγορά στο χώρο των Βαλκανίων, καθώς και η προοπτική τη( 

ευρωπαϊκής εισόδου, συνιστούν βασικές αιτίες για την προσέλκυση τοι 

ενδιαφέροντος των Ελλήνων και κυρίως των ξένων επενδυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίου 

των επενδυτών αυτών, αποτελεί ένα κριτήριο μείζονος σημασίας για την εκάστοτι 

επιλογή των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς και το γεγονός ότι η επιτυχία κα 

τα οφέλη της διαφοροποίησης είναι στενά συνυφασμένα με τη χαμηλή συσχέτιστ
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των αγορών που συνθέτουν το εκάστοτε χαρτοφυλάκιο, κρίνεται σκόπιμη η μελέτη 

των σχέσεων και των συσχετίσεων της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, με 

τις διεθνείς αγορές, μικρές και μεγάλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσον 

αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο, μέχρι πρόσφατα ήταν στραμμένο κυρίως προς 

τη μελέτη της εποχικότητας και της αποτελεσματικότητας του. Οι μελέτες που 

αφορούν τις συσχετίσεις και τους δεσμού; της ελληνικής αγοράς με τις άλλες 

αγορές, υπήρξαν περιορισμένες σε αριθμό. Χαρακτηριστικά, αναφέρονται οι 

ακόλουθες περιπτώσεις ερευνών:

> Στο άρθρο των Συριοπουλου και Βενέτη (1996), εξετάζεται η συμπεριφορά 

μεταξύ δέκα ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας και του 

Καναδά, για την περίοδο 1974:01-1994:03, επιμένοντας στη σχέση του ΧΑΑ 

τόσο με τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια, όσο και με τις Ευρωπαϊκές 

αναδυόμενες αγορές. Κεντρικό σημείο αποτελεί το κραχ του Οκτωβρίου του 

1987 και η επίδραση του στις αλληλεξαρτήσεις των παραπάνω 

χρηματιστηρίων. Ακόμη, μέσω των υποδειγμάτων διόρθωσης-σφάλματος, 

ερευνάται η επίδραση της μιας αγοράς στην άλλη [50],
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To δείγμα χωρίστηκε σε δύο περιόδους, μία πριν το κραχ του 1987 και μία 

μετά το κραχ: α) Ιανουάριος 1974 - Σεπτέμβριος 1987 και β) Νοέμβριος 1987- 

Μάρτιος 1994.

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνολοκλήρωσης, για να εξεταστούν οι 

δεσμοί και οι δυναμικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 13 χρηματιστηρίων, διεθνών 

ανεπτυγμένων και ευρωπαϊκών αναδυόμενων αγορών. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε 

στη διερεύνηση των σχέσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με τις άλλες 

αναδυόμενες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές.

Διάφοροι συγγραφείς για την προ της κρίσης περίοδο, βρήκαν ισχυρούς 

δεσμούς μεταξύ των διεθνών χρηματιστηρίων. Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης μελέτης συμφωνούν με πρόσφατα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα Arshanapalli και Doukas 1993, όσον αφοριχ τη μετά την κρίση 

του 1987 περίοδο και προεκτείνουν τα συμπεράσματα και μεταξύ των 

μικρότερων ευρωπαϊκών αγορών. Ακόμη, επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα 

άλλων ερευνών περί της μη-στασιμότητας των επιπέδων των εθνικών 

χρηματιστηριακών δεικτών για την εξεταζόμενη περίοδο. Η υπόθεση της 

στασιμότητας, ωστόσο, προαπαιτείται για την εκτίμηση υποδειγμάτων που 

μελετούν τη διεθνή διαφοροποίηση ή αποτελεσματικότητα των αγορών.

Επίσης, επιβεβαιώνεται η άποψη ότι, τα μεγάλα γεγονότα, όπως η κρίση 

του Οκτωβρίου του 1987 ή οι οικονομικές μεταβολές, όπως η ολοκλήρωση των

14S



CYCxei~IC6IC TCDN AJGONCDN XPHMX-riCTHPlKKCDN ATOPCON

αγορών, έχουν ως αποτέλεσμα τα χρηματιστήρια να συσχετίζονται σχετικά 

περισσότερο μεταξύ τους από ότι τις περιόδους πριν τα γεγονότα και τις 

μεταρρυθμίσεις αυτές (Arshanapalli και Donkas).

Οσον αφορά, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, παρατηρείται ότι η μηδενική 

υπόθεση της μη-συνολοκλήρωσης δεν μπορεί να απορριφθεί τόσο με τα 

μεγάλα χρηματιστήρια, όσο και με τις αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές, για/ 

στην περίοδο πριν το κραχ του 1987. Για τη μετά το κραχ του 1987 περίοδο, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η αγορά των Αθηνών συνολοκληρώνεται με τις 

άλλες ευρωπαϊκές αγορές της Ισπανίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας, Αυστρίας, καθώς 

και με την ανεπτυγμένη χρηματιστηριακή αγορά της Γερμανίας, αν και οριακά 

μόνο με την τελευταία. Κατά συνέπεια, βρέθηκε ότι μεταξύ των μικρών 

ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών, αναπτύχθηκαν ιδιαίτεροι δεσμοί, 

μετά την κρίση του Οκτωβρίου του 1987, εμφανίζοντας τις αγορές αυτές 

ακατάλληλες για διαφοροποίηση. Δεν είναι άσχετο, άλλωστε, το γεγονός ότι 

από το 1986 άρχισε η ραγδαία εξέλιξη του Χρηματιστηρίου των Αθηνών και η 

εναρμόνιση του με την Ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά επιταχύνεται 

συνεχώς. Το ίδιο όμως, δεν παρατηρείται με τα άλλα μεγάλα χρηματιστήρια 

και το χρηματιστήριο των Αθηνών. Το τελευταίο αυτό αποτέλεσμα, ενισχύει 

την άποψη ότι η αναδυόμενη ελληνική κεφαλαιαγορά προσφέρεται για διεθνή 

διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου.
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Ο όρος «ισορροπία», στη θεωρία της συνολοκλήρωσης, σημαίνει ότι δύο 

σειρές (στη συγκεκριμένη περίπτωση, δύο χρηματιστηριακοί δείκτες, δύο 

αγορές) κρατούν μία σταθερή σχέση σε όλο το δείγμα μελέτης. Δε σημαίνει, 

όμως, ότι δεν υπάρχουν υπό-περίοδοι όπου αυτή η σχέση δεν υφίσταται. 

Ακόμη, αφού η συνολοκλήρωση συνεπάγεται αιτιότητα, πρέπει να ειπωθεί ότι 

οι αγορές παραβιάζουν την υπόθεση της ασθενούς μορφής της 

αποτελεσματικής αγοράς, αφού η μία αγορά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί 

για την πρόβλεψη της άλλης. Τέλος, στην περίπτωση της απόρριψης της 

συνολοκλήρωσης μεταξύ δύο αγορών, συνεπάγεται ότι υπάρχουν σημαντικές 

μακροχρόνιες διαφορές, ώστε η διεθνής διαφοροποίηση να ευνοείται.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν επιρροές και επιδράσεις 

μεταξύ των χρηματιστηρίων της Ελλάδας με αυτά της Ισπανίας και Ιταλίας, 

γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί η μία αγορά να χρησιμοποιηθεί για την 

πρόβλεψη των μεταβολών των τιμών της άλλης, δηλαδή οι αγορές αυτές είναι 

αποτελεσματικές τουλάχιστον όσον αφορά την ασθενή μορφή 

αποτελεσματικότητας. Αντίθετα, υπάρχουν επιδράσεις, μεταξύ της Ελλάδας 

και των χρηματιστηριακών αγορών της Ιρλανδίας και της Αυστρίας.

Αντίθετα, σημαντικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα για τις αγορές 

Ιρλανδίας -Ελλάδας και Αυστρίας- Ελλάδας, δείχνοντας την επιρροή του 

χρηματιστηρίου Αθηνών στα χρηματιστήρια αυτά, στην περίοδο μετά το κραχ 

του 1987. Βέβαια, το αποτέλεσμα/ αποτελέσματα αυτά δεν είναι άμεσα
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ερμηνεύσιμα. Πράγματι, δεν μπορούν να υποστηριχθούν κάποιοι εμπορικοί, 

οικονομικοί ή άλλοι δεσμοί, μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας ή Ιρλανδίας, ώστε 

το παραπάνω εμπειρικό εύρημα να ερμηνευθεί.

Μία πρώτη συνέπεια του αποτελέσματος της αποδοχής της μηδενικής 

υπόθεσης της μη-συνολοκλήρωσης μεταξύ του Χρηματιστηρίου των Αθηνών 

με τα μεγάλα διεθνή και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι ότι, η ελληνική 

κεφαλαιαγορά δεν επηρεάζει τα μεγάλα χρηματιστήρια-αναμενόμενο και 

λογικό αποτέλεσμα. Ομως, μία άλλη ερμηνεία, είναι ότι, η ελληνική 

κεφαλαιαγορά προσφέρει μία ενδιαφέρουσα επιλογή για διεθνή 

διαφοροποίηση. Ενα άλλο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί, είναι ότι, η 

ελληνική κεφαλαιαγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί με τις άλλες μεγάλες 

διεθνείς αγορές.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι η διεθνής 

διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου στην Ελληνική κεφαλαιαγορά από άλλες 

μικρές Ευρωπαϊκές, ενθαρρύνεται λιγότερο για τη μετά από το κραχ του 1987 

περίοδο, ενώ θα μπορούσε να αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή για τη 

διαφοροποίηση διεθνών χαρτοφυλακίων.

>· Μια από τις πιο πρόσφατες μελέτες, με αντικείμενο τη συσχέτιση το 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με τα ξένα χρηματιστήρια, είναι αυτή των 

Niarchos, Tse, Wu Young (1999), οι οποίοι έστιασαν την έρευνα τους στη 

μελέτη της σχέσης της ελληνικής με την αμερικανική χρηματιστηριακή
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αγορά, διερευνώντας την ενδεχόμενη μετάδοση της πληροφορίας από τη μια 

αγορά στην άλλη. Συγκεκριμένα, μελέτησαν το μέρος εκείνο στη 

μεταβλητότητα της μιας αγοράς, που είναι δυνατό να ερμηνευθεί από αλλαγές 

στη μεταβλητότητα της άλλης αγοράς και πόσο γρήγορα γίνεται η μετάδοση 

της πληροφορίας και των μετατοπίσεων αυτών, από τη μία αγορά στην άλλη

[51].

Χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα, για τη χρονική περίοδο 01:1993- 

09:1997, των αντίστοιχων χρηματιστηριακών δεικτών και εφαρμόστηκε 

μοντέλο της ομάδαςΟΑΙΙΟΗ, ικανό να διερευνήσει τη διάχυση και τη 

μετάδοση φαινομένων αστάθειας, τόσο σε επίπεδο μέσων τιμών, όσο και σε 

επίπεδο διακυμάνσεων των αποδόσεων. Επίσης, διεξάχθηκαν έλεγχοι 

συνολοκλήρωσης, για τη διερεύνηση μακροπρόθεσμων συσχετίσεων και 

δεσμών, μεταξύ των δυο αγορών.

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σύνδεση των αγορών, όσον αφορά τα 

φαινόμενα μετάδοσης ή και συσχετισμού των αποδόσεων τους. Οι έλεγχοι 

συνολοκλήρωσης δεν εντόπισαν κάποια τάση συμπόρευσης των δυο αγορών, 

δίνοντας την εικόνα για αυτές ότι, δεν συνολοκληρώνονται μεταξύ τους, ούτε 

σε βραχυπρόθεσμο ούτε σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Οι 

διαπιστώσεις αυτές, έρχονται σε αντίθεση με άλλες έρευνες με αντικείμενο τη 

σχέση της ελληνικής με την αμερικανική αγορά και κυρίως όσον αφορά την 

επίδραση της τελευταίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
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Αξίζει να επισημανθεί ότι, η μελέτη της μετάδοσης της πληροφορίας από 

τη μία χρηματιστηριακή αγορά στην άλλη, μέσω της διερεύνησης του τρόπου 

εξέλιξης των αποδόσεων ή μέσω της μετάδοσης φαινομένων αστάθειας, 

αποτέλεσε επίσης, αντικείμενο μελέτης.

Σε προηγούμενη αναφορά, στην παρούσα εργασία, έχουν καταγραφεί 

έρευνες, όπως αυτή των Ηαηιαο, Masulis, και Ng (1990), οι οποίοι εντόπισαν 

φαινόμενα μετάδοσης της αστάθειας από την αγορά της Ν.Υόρκης προς αυτή 

του Τόκιο και του Λονδίνου, από την αγορά του Λονδίνου σε αυτή του Τόκιο, 

αλλά όχι από το Τόκιο προς τις άλλες αγορές, για την περίοδο πριν το "κραχ" 

του 1987. Υπάρχει επίσης, η κατάθεση των Wu και Su, οι οποίοι διαπιστώνουν 

ότι η κατεύθυνση των σχέσεων υστέρησης-προήγησης και των φαινομένων 

μετάδοσης της πληροφορίας από αγορά σε αγορά, είναι δυνατό να αλλάζουν 

μέσα στο χρόνο.

Παρά το γεγονός ωστόσο, ότι η μετάδοση της πληροφορίας έχει 

διερευνηθεί για μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα, λίγες είναι οι γνώσεις και 

οι μαρτυρίες για την αλληλεπίδραση μεταξύ "ώριμων" και "αναδυόμενων" 

αγορών.

Οι αναδυόμενες αγορές, τυπικά είναι μικρότερες, με περιορισμένη 

ρευστότητα και μεγαλύτερη μεταβλητότητα, σε σχέση με τις μεγάλες, διεθνείς 

αγορές. Επίσης, θεωρείται ότι είναι και λιγότερο αποτελεσματικές, γεγονός 

που είναι δυνατό να οφείλεται σε παράγοντες όπως οι χαμηλής ποιότητας, μη 

αξιόπιστη πληροφόρηση, στα υψηλά κόστη συναλλαγής, καθώς και τα
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χαμηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού, λόγω της ύπαρξη φραγμών στις διεθνείς 

επενδύσεις. Επίσης, η δομή των βιομηχανικών κλάδων, που εντοπίζεται στις 

αναδυόμενες αγορές, συχνά διαφέρει από αυτή στις ανεπτυγμένες, παράγοντες, 

λοιπόν, όπως αυτοί που προαναφέρθηκαν, καθώς και πολλοί άλλοι ακόμη, 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση χαμηλών συσχετίσεων μεταξύ των δυο αγορών 

που εξετάστηκαν, της ελληνικής και της αμερικανικής.

Τέλος, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, προχωρούν ένα βήμα 

παραπέρα και δηλώνουν ότι παρά το γεγονός ότι, συντελείται μία ολοένα και 

μεγαλύτερη απελευθέρωση στη διακίνηση των κεφαλαίων και παρά το γεγονός 

ότι η τεχνολογία της πληροφορίας, επιτρέπει την καλύτερη διάδοση της και 

τη μείωση του κόστους συναλλαγής, οι οικονομικές δομές και διαρθρώσεις, τα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τα πολιτικά συστήματα και τα λειτουργικά 

πλαίσια, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο αυτών αγορών, ιδιαίτερα 

μάλιστα, καθώς αυτές ανήκουν και σε διαφορετικές ηπείρους. Παρά το γεγονός 

ότι η Ελλάδα, διατηρεί ουσιαστικές και επιτυχείς εμπορικές σχέσεις με τις 

Η.Π.Α., οι οικονομικές και κοινωνικές δομές είναι μάλλον πολύ διαφορετικές 

και προκαλούν διαφορές και ανισότητες στις δυο χρηματιστηριακές αγορές. 

Ωστόσο, αυτή η χαμηλή συσχέτιση, είναι δυνατό να παρέχει ευκαιρίες για 

διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου [51].

Μία στατιστικά σημαντική, ωστόσο μικρή σχέση αιτιότητας, από την 

αμερικανική προς την ελληνική αγορά, διαπιστώνουν οι Milionis, Moschos και 

Xanthakis(1998), καθώς και μία ασθενή, ωστόσο στατιστικά σημαντική, συσχέτιση 

μεταξύ των χρηματιστηρίων του Λονδίνου και της Αθήνας.

154



cYcxemceic tcon ajgoncdn χρημχύίοτηριχκ(ον xtopcon

> Ot Milionis, Moschos και Xanthakis(1998), εξετάζουν την επίδραση των 

δεικτών Standard &Poor 500 Financial Times (100), Στο Γενικό Δείκτη Τιμών 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το οποίο και θεωρείται ως μια 

αναδυόμενη αγορά, Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, βασίστηκε στο 

μοντέλο Box Jenkins. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μία σχέση 

αιτιότητας, μικρή αλλά στατιστικά σημαντική, με κατεύθυνση από τον δείκτη 

S&P 500 προς το Γενικό Δείκτη Τιμών, επίσης διαπιστώθηκε μία ασθενής 

συσχέτιση, μεταξύ των FT 100 και του Γενικού Δείκτη Τιμών. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι, η σχέση αιτιότητας αυτή, αποδίδεται έμμεσα στην 

επίδραση του στο, μέσω του. Δηλαδή ουσιαστικά, θεωρείται ότι ένα μέρος της 

επίδρασης της αγγλικής στην ελληνική αγορά, αντανακλά την επίδραση της 

αμερικανικής αγοράς στην αγορά του Λονδίνου.

Τέλος, η αγορά της Αθήνας, χαρακτηρίστηκε ως αποτελεσματική, όσον 

αφορά το χρόνο που απαιτείται για τη μετάδοση και την αφομοίωση της 

εκάστοτε πληροφορίας, από το χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης και του 

Λονδίνου, στο χρηματιστήριο της Αθήνας [52].
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Στις ανεπτυγμένες χώρες των ισχυρών βιομηχανικών κρατών (Η.Π.Α., 

Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ιαπωνία), το θεσμικό 

καθεστώς παρέχει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και προωθεί τον ανταγωνισμό. Η 

ρευστότητα και η εμπορευσιμότητα των κεφαλαιαγορών τους, βρίσκονται σε 

υψηλά επίπεδα, το εύρος της αγοράς είναι σημαντικό, τα συστήματα εταιρικής 

διοίκησης είναι περισσότερο ανεπτυγμένα, ο ιδιωτικός τομέας κατέχει ενεργό 

ρόλο στην Οικονομία ενώ η πληροφόρηση είναι πλήρης και σε μεγάλο βαθμό 

διαθέσιμη με χαμηλό κόστος. Αντίθετα, στις περισσότερες αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές, τόσο η σημασία όσο και το μέγεθος του ιδιωτικού τομέα 

διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, η δυνατότητα πρόσβασης των ξένων επενδυτών 

στην αγορά, είναι αρκετά περιορισμένη, το θεσμικό καθεστώς ανεπαρκές και το 

νομοθετικό πλαίσιο, αναφορικά με τις εγχώριες και τις ξένες επενδύσεις, κινείται 

σε μη ικανοποιητικά επίπεδα.

Είναι γνωστό ότι, η επέκταση και η σωστή οργάνωση του 

χρηματοοικονομικού συστήματος μιας οικονομίας, αποτελεί έναν από τους 

καθοριστικότερους παράγοντες, για την οικονομική ανάπτυξη. Εξάλλου, μία από
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τις γνωστές οικονομικές υποθέσεις, υποστηρίζει ότι, η απελευθέρωση του 

χρηματοοικονομικού τομέα, σε συνδυασμό με παράλληλους μετασχηματισμούς 

στις πολιτικές του συναλλάγματος, του εμπορίου και του δημοσιονομικού τομέα, 

καθώς και με ρυθμίσεις του χρηματοοικονομικού συστήματος, θα οδηγήσουν σε 

βελτίωση της αναδιανομής των πόρων, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και 

συνεπώς στην αριστοποίηση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων και στη 

βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης. [1]

Ηδη, από τη δεκαετία του 1980, κυρίως όμως στη δεκαετία του 1990, η 

ανάπτυξη και οι αποδόσεις των αναδυόμενων αγορών ήταν μεγαλύτερες από αυτές 

των ανεπτυγμένων, με αποτέλεσμα οι αναπτυσσόμενες οικονομίες να προσελκύουν 

ολοένα και περισσότερα κεφάλαια, που είχαν σα στόχο τη διαφοροποίηση των 

χαρτοφυλακίων. Συγχρόνως, διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, υποστήριξαν τη ροή κεφαλαίων προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες [1].

Το ενδιαφέρον προς τις αναδυόμενες αγορές, σε διεθνές επίπεδο, εκδηλώθηκε 

σε διαφορετικά στάδια και σε διαφορετικές, ωστόσο κοντινές χρονικές περιόδους. 

Στη δεκαετία του 1980, οι τέσσερις ασιατικές «τίγρεις» (Χονγκ Κονγκ, Κορέα, 

Σιγκαπούρη, Ταϊβάν), προσέλκυσαν την προσοχή και το ενδιαφέρον της διεθνούς 

οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας, λόγω των ραγδαίων ρυθμών 

οικονομικής ανάπτυξης που παρουσίασαν. Η αναμενόμενη είσοδος της Ελλάδας 

και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, από την άλλη μεριά, 

σηματοδότησε μια χρηματοδοτική έκρηξη προς τις χώρες αυτές, στα μέσα της
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ίδιας δεκαετίας. Επίσης, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ανέκτησαν και πάλι το 

σεβασμό και την υπόληψη τους από τη διεθνή κοινότητα, καθώς διευθέτησαν 

ζητήματα χρέους που εκκρεμούσαν, γεγονός που συνέβαλε στην πραγματοποίηση 

ελκυστικών αποδόσεων, στις αγορές αυτές, στην αρχή της επόμενης δεκαετίας, 

δηλαδή αυτής του 1990. Ωστόσο κάποιες εξελίξεις, ιδιαίτερα απρόσμενες, ακόμα 

και για τους πιο τολμηρούς «προφήτες» των προηγούμενων δεκαετιών, ήταν η 

κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, γεγονός 

που άλλαξε το διεθνές οικονομικό και πολιτικό σκηνικό και σηματοδότησε μία 

νέα εποχή για την παγκόσμια, οικονομική κοινότητα. Εξελίξεις τέτοιου μεγέθους 

και τέτοιου βεληνεκούς δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορους και 

ανεπηρέαστους τους μεγάλους θεσμικούς αλλά και ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι 

αναζητούν ελκυστικές και πρωτοπόρες επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς οι αγορές 

αυτές είχαν το προνόμιο και την ιδιαιτερότητα να αναδυθούν ταυτόχρονα και να 

προσανατολιστούν σχεδόν όλες μαζί προς την κατεύθυνση ανάπτυξης των 

οικονομιών της αγοράς, γεγονός που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την ελκυστική, 

για τους ξένους επενδυτές, θέση των αγορών αυτών.

Κατά παράδοση, οι επενδυτές λάμβαναν υπόψη μόνο τις ανεπτυγμένες 

αγορές κατά τη διαμόρφωση του διεθνούς χαρτοφυλακίου τους και την οργάνωση 

και το σχεδίασμά των επενδυτικών τους στρατηγικών. Πρόκειται για αγορές που 

ήταν δοκιμασμένες στο χρόνο, με γνωστό και καταγεγραμμένο παρελθόν, καθώς 

λειτουργούν ήδη για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η ιστορική τους πορεία είναι 

γνωστή και των οποίων οι αντίστοιχες εθνικές οικονομίες βρίσκονταν ήδη σε 

ανεπτυγμένο στάδιο. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι επιλογές τέτοιου είδους, 

ενισχύθηκαν και από την εστίαση σε μέτρα απόδοσης των χρηματιστηριακών
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αυτών αγορών, τα οποία σχετίζονται άμεσα με διεθνείς χρηματιστηριακούς 

δείκτες, όπως ο Morgan Stanley Capital Intex (MSCI) ή o FT A. Οι δείκτες αυτοί, 

αφενός λειτουργούσαν ως σημεία αναφοράς, αφετέρου η σύνθεση τους 

περιελάμβανε μόνο τις ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές, αποκλείοντας τις 

αγορές των αναπτυσσομένων οικονομιών [2].

Οι εξελίξεις όμως που προαναφέρθηκαν ήταν τόσο έντονες και τόσο 

ραγδαίες που κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τις συμβατικές μεθόδους αξιολόγησης 

των χρηματιστηριακών αγορών και να αναδείξουν τις νέες αγορές και μαζί τους 

μία νέα τάξη πραγμάτων. Ετσι, η Παγκόσμια Τράπεζα (The World Bank), η οποία 

συνέβαλλε, αποφασιστικά στη βοήθεια και στην ανάδειξη των αναπτυσσόμενων 

χωρών, αποφάσισε να προωθήσει τις χρηματιστηριακές αγορές τους. To IFC 

(International Finance Corporation), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

δημοσιεύει πια μηνιαίους δείκτες αναδυόμενων αγορών, οι οποίοι γνωστοποιούν 

την πορεία τους, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους επενδυτές να 

αξιολογήσουν την απόδοση των αγορών αυτών και να διαμορφώσουν τα 

χαρτοφυλάκια τους, συμπεριλαμβάνοντας πια, σε αυτά, τις νέες και πολλά 

υποσχόμενες αναδυόμενες αγορές. Από το 1990, το ύψος των ξένων επενδύσεων 

στις αναδυόμενες αγορές έχει αυξηθεί δραματικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 

καθαρή ροή ξένων κεφαλαίων στις χρηματιστηριακές αγορές το 1993, ανήρθε 

περίπου στο ποσό των 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων. [2],
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Σήμερα, λειτουργούν 78 χρηματιστηριακές αγορές στις 210 οικονομίες του 

πλανήτη, ενώ περισσότερες από τις 50 χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες αγορές. 

Από αυτές, περίπου 12 βρίσκονται στη Λατινική Αμερική, 13 στην Ασία, 7 στην 

Αφρική, περισσότερες από 11 στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. Αν και 

αρκετές από αυτές δεν είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, οι περισσότερες έχουν 

αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντική δραστηριότητα. Η σχετική ρευστότητα 

που χαρακτηρίζει σήμερα την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά των οικονομιών 

αυτών, οφείλεται τόσο σε κερδοσκοπικούς λόγους όσο και στην ανάγκη 

διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων των θεσμικών οργανισμών.

Σύμφωνα με μία κατηγοριοποίηση, ως προς την κεφαλαιοποίηση των αγορών 

αυτών, για το έτος 1995, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
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Πίνακας 4.1: Κεφαλαιοποίηση και ταξινόμηση αγορών το 1995, σε εκατομ. δολ., (IFC, 1996)

ταξινόμηση an a
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ν«
ΑΓΟΡΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΩΟΙΗΧΗ ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ:
ΑΓΟΡΕΣ

% ΜΕΡΙΔΙΟ

>10.000 37 73.331 72.611 99%

10.001-100.000 23 843.899 516.411 61 %

100.001-1.000.000 19 4.931.868 1.288.758 26%

>1.000.001 3 11.932.651 0 0%

ΣΥΝΟΛΟ 82 17.781.749 1.889.575 11 %

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999

Η ανάπτυξη των αγορών αυτών, τα τελευταία χρόνια, ήταν κάτι παραπάνω 

από εντυπωσιακή. Από το 1986 μέχρι σήμερα, η συνολική κεφαλαιοποίηση των 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών έχει αυξηθεί περίπου κατά 240%. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι, το 1983 οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές αποτελούσαν 

το 2,5% της διεθνούς κεφαλαιοποίησης, το 1993 κατελάμβαναν το 7,5% του 

αντίστοιχου μεγέθους και το 1995 το ποσοστό ανήρθε σε 11%. Η αξία των 

συναλλασσομένων μετοχών, στις αναδυόμενες αγορές, από 3% του 1,6 τρις 

δολαρίων των παγκοσμίων συναλλαγών το 1985, αυξήθηκε στο 17% των 9,6 τρις 

δολαρίων, το 1994. Οι αγορές αυτές, ολοκληρώθηκαν περισσότερο με τις μεγάλες 

διεθνείς αγορές προσελκύοντας, ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον των μεγάλων διεθνών 

επενδυτών. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι το 1985 επενδύθηκαν σε αυτές, 0,1 

δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 1995 το ύψος του επενδεδυμένου ποσού, ανήρθε 

σε 39 δισεκατομμύρια δολάρια [1].

Η συνολική κεφαλαιοποίηση, δηλαδή η αγοραία αξία των μετοχών των 

εισηγμένων επιχειρήσεων, των αγορών αυτών, έχει αυξηθεί σημαντικότατα, από
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100 δισεκατομμύρια δολάρια, το 1983, σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 1993. Αν 

και οι αγορές των ανεπτυγμένων χωρών, όπως για παράδειγμα, της Ιαπωνίας, της 

Αγγλίας και των Η.Π.Α., είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, η κεφαλαιοποίηση σε 

μερικές αναδυόμενες αγορές, πλησιάζει αυτή, των βιομηχανικά ανεπτυγμένων 

χωρών. Συγκεκριμένα, η κεφαλαιοποίηση, εκφρασμένη ως ποσοστό του Α.Ε.Π., 

στη Χιλή, το Χονγκ Κονγκ, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, είναι η ίδια ή και 

μεγαλύτερη από αυτή της Ιαπωνίας ή της Αμερικής (Πίνακας 4.2).

Βέβαια, αυτά τα στατιστικά δεδομένα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, εάν 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, η συνολική χρηματιστηριακή αξία, σαν ποσοστό 

του ΑΕΠ, χρειάστηκε 85 χρόνια (1810-1895) για να αυξηθεί από 7% σε 71%, στις 

ΗΠΑ., ενώ η αύξηση του ίδιου στατιστικού μεγέθους για την αγορά της Ταϊβάν, 

από 16,8% σε 124,4%, πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία 1981-1991 [1],

Σε πολλές από τις αγορές αυτές, εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των 

εγχώριων εισηγμένων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 6800 

επιχειρήσεις είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Ινδίας, το οποίο και 

ταξινομείται στη δεύτερη θέση, μετά από αυτό των ΗΠΑ, αναφορικά με τον 

αριθμό των εισηγμένων μετοχών. Στην Κορέα, ο αριθμός των εισηγμένων 

επιχειρήσεων ξεπερνά τα αντίστοιχα μεγέθη της Γαλλίας και της Γερμανίας. [2].

Οσον αφορά τη συγκεντρωσιμότητα (<concentration) των αναδυόμενων αγορών, 

δηλαδή την εστίαση του συνόλου του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε ένα μικρό 

αριθμό εισηγμένων εταιριών, αυτή αποδίδεται, κυρίως, στο μεγάλο αριθμό των 

πρόσφατα ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων.
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Πίνακας 4.2: Κεφαλαιοποίηση και ταξινόμηση αγορών το 1995, σε εκατομ. δολ., (IFC, 1996)

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ % ΑΕΠ

(31.12.1993) (31.12.1993) (31.12.1993)

ΕΥΡΩΠΗ

Ελλάδα 150 14.8 18.9
Πορτογαλία 89 9.4 20.8

Τουρκία 152 37.5 33.5

ΑΣΙΑ

Ινδονησία 174 32.9 26.1

Ινδία 3.263 98.0 26.1

Κορέα 693 139.4 46.3

Μαλαισία 413 230.1 **426.9

Φιλποάνες 180 40.0 85.8

Ταϊβάν 285 195.1 144.3

ΤαϊλΑνδη 347 130.5 125.6

Κίνα 183 39.9 n.a.

ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ

Αργεντινή 180 44.0 45.5

Βραζιλία 550 99.4 21.7

Μεξικό 190 200.7 76.8

Χιλή 266 44.6 33.9

Κολομβία 80 8.8 44.2

Βενεζουέλα 93 6.6 58.5

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

Νέα Υόρκη 2.362 3.712,3 **55.0

Ιαπωνία 1.777 2.712,3 **150.0

Γερμανία 426 355.0 *17.7

Ηνωμένο Βασίλειο 1.646 924.8 *90.7

Ιταλία 218 121.0 *11.2

Γαλλία 427 366.8 *30.9

NASDAC (Η.Π.Α) 4.630 607.9 n.a.

* Κεφαλαιοποίηση σαν % του ΑΕΠ 1992.
** Κεφαλαιοποίηση σαν % του ΑΕΠ 1989.

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999
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Παραδοσιακά, το κριτήριο ταξινόμησης του σταδίου ανάπτυξης των χωρών 

αποτελεί το επίπεδο του εισοδήματος, εκφρασμένο σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με τις 

ανεπτυγμένες χώρες να παρουσιάζουν υψηλά και τις αναπτυσσόμενες , αντίστοιχα, 

χαμηλό εισόδημα. Το κριτήριο αυτό υιοθετείται και για το χαρακτηρισμό των 

αναδυόμενων αγορών. Ενα δεύτερο κριτήριο, για την κατάταξη των αγορών αυτών, 

αποτελεί ένας συνδυασμός δεδομένων, όπως για παράδειγμα, εάν η αγορά έχει 

εισέλθει σε μία διαδικασία αλλαγών, ανάπτυξης του μεγέθους της, αύξησης του 

turnover -του λόγου δηλαδή,της συνολικής αξίας των πραγματοποιούμενων 

συναλλαγών προς την κεφαλαιοποίηση - και εξέλιξης των διαδικασιών της, 

γενικότερα. To IFC, ακολουθεί τα δύο αυτά κριτήρια, για τη διαμόρφωση των 

βάσεων δεδομένων που δημοσιεύει και χαρακτηρίζει ως αναδυόμενη αγορά, αυτές 

που ανήκουν σε χώρα με χαμηλό ή μέσο εισόδημα, ενώ υπολογίζει τους δείκτες 

αγοράς, μόνο για τις αγορές εκείνες που υπόσχονται την πόρευα προς την 

«ωριμότητα» [2].

Η ταξινόμηση των Οικονομιών και των χρηματιστηριακών αγορών, αποτελεί 

μία πολύπλοκη διαδικασία, καθώς τα δεδομένα είναι δυναμικά και εξελίσσονται 

συνεχώς ακολουθώντας τις παγκόσμιες οικονομικές και όχι μόνο, εξελίξεις. 

Αξίζει να σημειωθεί, για την καλύτερη ερμηνεία των στατιστικών δεδομένων, ότι, 

όταν μία χρηματιστηριακή αγορά χαρακτηρίζεται και ταξινομείται ως αναδυόμενη, 

παραμένει ως τέτοια για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν η Οικονομία της 

χώρας βελτιωθεί και ανέλθει στην κατηγορία υψηλού εισοδήματος, καθώς η 

διάκριση των αγορών σε ανεπτυγμένες και σε αναδυόμενες, θα πρέπει για 

πρακτικούς και ιστορικούς λόγους να παραμένει σταθερή για κάποιο χρονικό 

διάστημα. [2].
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To Σχήμα 4.1, απεικονίζει τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες αναδυόμενες 

αγορές, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες και περιλαμβάνονται τόσο στις χώρες 

της Λατινικής Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, όσο και στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Αφρικής. [2].
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Σχήμα 4.1: Αναδυόμε\’ες Αγορές

Πηγή: Ayadi, F 

Finance, 1998.

“What Is So Special About Emerging Markets?”, Managerial
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Κάποια στατιστικά στοιχεία των αγορών αυτών και των αντίστοιχων 

Οικονομιών τους παρατίθενται στον Πίνακα 4.3. Το σύνολο των αναδυόμενων 

αγορών κατέχει ένα μερίδιο της τάξης του 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ ο 

πληθυσμός τους αντιπροσωπεύει το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η 

κεφαλαιοποίηση των αγορών αυτών, αυξάνεται αλματωδώς, όπως αποδεικνύουν 

και τα στατιστικά δεδομένα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.2. Η 

κεφαλαιοποίηση των αναδυόμενων αγορών, ανήλθε για το 1993 σε 12% της 

παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης, του συνόλου δηλαδή, των ανεπτυγμένων και των 

αναδυόμενων χρηματιστηριακών αγορών [2].

Πίνακας 4.3: Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν τις κυριότερες Αναλυόμενες Αγορές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΕΠ
(ΑΪΣ. US$) 

1992

ΚΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΑΕΠ (USS) 
1992

ΠΛΗΘΩΡΙ
ΣΜΟΣ (%) 

1985-1992

ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥ

ΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙ 
ΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

(ΔΙΣ. S$) 
ΤΕΛΟΣ 1993

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

Αυστραλία 299.3 17,070 5.2 0.7 204.0

Γαίϋία 1,278.7 22,300 3.1 2.2 456.1

Γερμανία 1,846.1 23,030 2.9 2.2 463.5

Ελβετία 248.7 36,230 4.0 1.1 271.7

Ηνωμένο
Βασίλχιο

1,024.8 17,760 6.0 1.5 1,151.6

Η.Π.Α. 5.904.8 23,120 3.7 1.1 5,223.8

Ιαπωνία 3,507.8 28,220 1.4 4.0 2,999.8

Ισπανία 548.0 14,020 6.9 3.8 119.3

Ιταλία 1,186.6 20,510 6.6 2.3 136.2

Καναδάς 565.8 20,320 3.7 0.3 ,326.5

Ολλανδία 312.3 20,590 1.5 2.1 181.9

Σιγκαπούρη 44.3 15,750 2.7 5.9 132.7

Σουηδία 233.2 26,780 6.9 0.4 107.4

Χονγκ Κονγκ 89.3 15,380 9.0 5.6 385.2

Πηγή: Solnik, Β., “Emerging Stock Markets” in International Investments, 1996
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Πίνακας 4.3 (Συν.): Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν τις κυριότερες Λ ναδυόμενες Λ γορές

■

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΕΠ
(ΑΪΣ. USS) 

1992

ΚΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΑΕΠ (USS) 
1992

ΠΛΗΘΩΡΙ
ΣΜΟΣ (%) 
1985-1992

ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥ

ΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙ
ΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

(ΑΙΣ. S$) ΤΕΛΟΣ 
1993

ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ

Αργεντινή 200.3 6,050 495.7 0.5 44.0

Βενεζουέλα 58.9 2,900 35.8 1.1 8

Βραζιλία 425.3 2,770 731.3 -0.7 99.4

Ελλάδα 75.1 7,180 16.5 1.1 12.3

Ζιμπάμπουε 5.9 570 17.6 -0.6 1.4

Ινδία 271.6 20,590 9.5 3.3 98.0

Ινδονησία 122.8 310 8.8 4.7 33.0

Ιορδανία 4.4 670 7.2 -7.0 4.9

Κίνα 442.3 380 7.5 6.0 40.6

Κολομβία 44.6 1,290 26.1 2.4 9.2

Κορέα 296.3 1,120 6.8 8.5 139.4

.Μαλαισία 52.0 6,790 2.8 5.7 220.3

Μεξικό 294.8 2,790 52.7 1.1 200.7

Νιγηρία 32.9 320 28.0 3.4 1.0

Νότια Αφρική 106.0 2,670 14.4 -1.3 217.1

Ουγγαρία 30.7 3,010 18.5 -1.5 0.8

Πακιστάν 49.5 410 8.6 1.7 11.6

Περού 21.3 950 736.8 -4.3 5.1

Πολωνία 75.3 1,960 124.2 -1.9 2.7

Πορτογαλία 73.3 7,450 13.6 5.5 12.4

Σρι Λάνκα 9.5 540 11.3 2.2 2.5

Ταϊβάν 208.8 10,120 2.6 6.3 195.2

Ταϊλάνδη 106.6 1,840 5.8 8.3 130.5

Τουρκία 114.2 1,950 54.7 2.7 37.5

Φιλλιπίνες 49.5 770 10.1 1.9 40.3

Χιλή 37.1 2,730 19.7 6.1 44.6

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕ
X

18,297 22,100 12,464

ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΕΣ 4,590 995 1,636

ΣΥΝΟΛΟ 22,887 4,200 14,101

Πηγή: Solnik, Β., “Emerging Stock Markets” in International Investments, 1996
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Σχήμα 4.2: Αύξ>]σ>] της Κεφαλωοποίησΐ]ς των Αναδυόμενων Αγορών
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Με τον όρο αναδυόμενες αγορές (emerging markets), σύμφωνα με τον ορισμό 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, χαρακτηρίζονται οι κεφαλαιαγορές σε Οικονομίες που 

έχουν σχετικά χαμηλά επίπεδα ΑΕΠ. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, μία 

αγορά χαρακτηρίζεται ως αναδυόμενη, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται 

μεταξύ 635 και 7909 δολαρίων Η.Π.Α.. Δηλαδή, ως καθοριστικό κριτήριο 

συνίσταται η ευημερία και όχι το μέγεθος της χώρας. Ο ορισμός αυτός δεν 

καλύπτει όλες τις διαστάσεις που είναι δυνατό να καθορίσουν μία «αναδυόμενη 

αγορά», ωστόσο, θεωρείται ικανοποιητικός. Για παράδειγμα, η Σουηδία είναι μία 

χώρα πολύ μικρότερη, σε μέγεθος από την Ινδία, αλλά η πρώτη χαρακτηρίζεται ως 

ανεπτυγμένη αγορά και η δεύτερη ως αναδυόμενη. Ομως, οι αναδυόμενες αγορές 

παρουσιάζουν σημαντικές δομικές διαφορές, αλλά και ομοιότητες, αναφορικά με 

το βαθμό οικονομικής ανάπτυξης και, συχνά, το βαθμό πολιτικής σταθερότητας.

Στον Πίνακα 4.4, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές στις 210 οικονομίες του κόσμου, 

ταξινομούνται ανά εισόδημα (χαμηλό, μέσο, υψηλό) και ανά γεωγραφική περιοχή 

(Αμερική, Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία και Ευρώτα]). Στο Μέρος Α του Πίνακα
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4.4, παρουσιάζεται η ταξινόμηση των 210 Οικονομιών ανά εισόδημα και ανά 

γεωγραφική κατανομή, σύμφωνα με τα στοιχεία και τους ορισμούς της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, για το 1995. Στο Μέρος Β του ίδιου πίνακα, γίνεται 

αντιληπτό το γεγονός ότι, οι περιοχές της Αμερικανικής Ηπείρου, 

συγκεντρώνονται κυρίως στην κατηγορία του μεσαίου εισοδήματος, της 

Ευρωπαϊκής ισοκατανέμονται μεταξύ μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, 

αφήνοντας ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 9% στην κατηγορία του χαμηλού 

εισοδήματος. Οι περιοχές της Αφρικής, συγκεντρώνονται σε ένα ποσοστό πάνω 

από 50% στην κατηγορία του χαμηλού εισοδήματος, με μία διαφορά της τάξης του 

12% από την κατηγορία του μεσαίου εισοδήματος. Στις οικονομίες της Ασίας, η 

κατανομή διασπείρεται και στις τρεις κατηγορίες εισοδημάτων. Αναφορικά με την 

κατανομή ανά γεωγραφική περιοχή, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία που παρατίθενται, το μεγαλύτερο ποσοστό μεσαίου και υψηλού 

εισοδήματος, βρίσκεται στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες και το μικρότερο στις 

οικονομίες της Αφρικής [3].
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Πίνακας;4.7: Ταξινόμηση των παγκόσμιων αγορών ανά εισόδημα και γεωγραφική περιοχή

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ

Αί ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΧΑΜΗΛΟ 4 37 13 5 59

ΜΕΣΟ 34 28 21 28 111

ΥΨΗΛΟ 6 4 8 22 40

ΣΥΝΟΛΟ 44 69 42 55 210

Β: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (%)

ΧΑΜΗΛΟ 9 53 31 9 28

ΜΕΣΟ 77 41 50 51 53

ΥΨΗΛΟ 14 6 19 40 19

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑ (%)

ΧΑΜΗΛΟ 7 63 22 8 100

ΜΕΣΟ 31 25 19 25 100

ΥΨΗΛΟ 15 10 20 55 100

ΣΥΝΟΛΟ 21 33 20 26 100

Πηγή: Platt, W.,G., “The empirical characterization of financial markets in developing countries”, Managerial 
Finance, 24(3), pp.6-21, 1998

177



AMVA.VOMewee ΚβψΑΛΑ/ΑΓΟΡβΟ

Η ταξινόμηση ανά εισόδημα, δεν είναι απαραίτητο να αντανακλά το στάδιο 

ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς, παρόλο που ίσως η πιο συνηθισμένη αντιστοιχία, η 

οποία είναι και πολύ κοντά και στη εικόνα που έχουν συνήθως οι επενδυτές, όταν 

προσδιορίζουν μία αναδυόμενη αγορά, ανταποκρίνεται στην ακόλουθη διάκριση:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΓΓΥΕΗΣ

Οικονομία Χαμηλού Εισοδήματος Υποανάπτυκτη Αγορά

Οικονομία Μεσαίου Εισοδήματος Αναδυόμενη Αγορά

Οικονομία Υψηλού Εισοδήματος Ανεπτυγμένη Αγορά

Ομως η κατηγοριοποίηση των αγορών σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες, 

ανάλογα με το ΑΕΠ ή τη γεωγραφική τους θέση, αποτελεί μία μόνο πτυχή της 

προσπάθειας του ορισμού και προσδιορισμού τους. Σημειώνεται ότι, γενικά, 

πολλές από τις σχετικές έρευνες, καταδεικνύουν τον παράγοντα ΑΕΠ σαν το 

σημαντικότερο στην ύπαρξη ή όχι χρηματιστηριακής αγοράς σε μία Οικονομία, 

με συμμετοχή μέχρι και 88%.

Υπάρχουν ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές που θεωρούν τις αγορές σε όρους 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης και, με 

βάση αυτά προχωρούν στην ταξινόμηση σε ώριμες και αναδυόμενες αγορές. 

Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε ο προβληματισμός σχετικά με τις περιπτώσεις εκείνες 

των οικονομιών που ανήκουν στην κατηγορία των ανεπτυγμένων, αλλά οι
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κεφαλαιαγορές τους ήταν μέχρι πρόσφατα, αναδυόμενες, με χαρακτηριστικά τα 

παραδείγματα της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. [1].

Σε μικρότερη περιοχή ανάλυσης, οι ερευνητές κατηγοριοποιούν τις αγορές 

ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας των εθνικών 

χρηματιστηρίων και του χρηματοοικονομικού τους συστήματος, γενικότερα. Από 

την κατηγοριοποίηση αυτή, προέρχεται και η έκφραση «αναδυόμενες 

χρηματιστηριακές αγορές αναπτυσσόμενων χωρών». Οι αγορές αυτές πάσχουν 

από τις περιορισμένες συνθήκες λειτουργίας, την αναποτελεσματική ανακατανομή 

πόρων και μία σειρά άλλων ατελειών, όπως το υψηλό κόστος συναλλαγών [1].

Μία άλλη περιοχή ανάλυσης και κατάταξης των αγορών σε αναδυόμενες και 

ανεπτυγμένες, συνδέεται με την οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Ο υψηλός 

πολιτικός κίνδυνος συνεπάγεται κυβερνητική παρέμβαση στην αγορά και στην 

κίνηση κεφαλαίων, που ενδεχομένως, απομακρύνουν τους ξένους θεσμικούς 

επενδυτές. Επίσης, σε πολλές τέτοιες οικονομίες, υπάρχει έντονος 

προστατευτισμός και υπερβολικός έλεγχος σε οικονομικούς τομείς που 

θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, ενώ πολύ συχνά, ο βαθμός του 

εκδημοκρατισμού τους είναι πολύ χαμηλός. Για παράδειγμα, η Ταϊλάνδη 

θεωρείται αναδυόμενη αγορά, παρόλο που για σημαντική χρονική περίοδο έχει 

επιδείξει σημαντική οικονομική ανάπτυξη, όμως, μέχρι πρόσφατα ήταν υπό 

δικτατορικά καθεστώτα. Αντίθετα, η Ιταλία, για παράδειγμα, που διανύει μία 

σχετική οικονομική ύφεση, θεωρείται ανεπτυγμένη αγορά, λόγω της υψηλής 

πολιτικής ανάπτυξης και δομής της.
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Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι, οι αναδυόμενες αγορές είναι γεωγραφικά 

διασπαρμένες και αποτελούν πολύπλοκες ομάδες και κατηγορίες με διαφορετικά 

στάδια ανάπτυξης και οικονομικής εξέλιξης, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

λειτουργίας, διαφορετική οργάνωση και δομή των εποπτικών αρχών και του 

θεσμικού πλαισίου. Ετσι, ένας προσεγγιστικά ικανοποιητικός ορισμός του όρου 

«αναδυόμενες κεφαλαιαγορές», είναι πολύ δύσκολο να δοθεί, αφού θα πρέπει να 

συμπεριλάβει οικονομίες σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης, αλλά και να 

αποτυπώσει την ιδιοσυγκρασία της κάθε αγοράς πολιτικά, θεσμικά, εποπτικά και 

λειτουργικά. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ένα πλήθος ορισμών και κριτηρίων που 

έχουν καταγραφεί για τις αγορές αυτές [2, 4].

Σε όλες σχεδόν τις χρήσεις του όρου«αναδυόμενες κεφαλαιαγορές», τονίζεται 

ο χαρακτήρας της μη-ωριμότητας, της αδυναμίας και της χαμηλής ανάπτυξης. Η 

αρνητικότητα που συνδέεται με τον συγκεκριμένο όρο, αφορά κυρίως τις 

επιπτώσεις της έλλειψης βάθους στις συναλλαγές (thin trading), του πολιτικού 

κινδύνου που αποδίδεται σε συχνές αλλαγές κυβερνήσεων, του νομισματικού 

κινδύνου, της κυβερνητικής παρέμβασης στην αγορά.

Ο Sinclair, ορίζει την αναδυόμενη αγορά, απλώς ως μία αγορά που δεν είναι 

ανεπτυγμένη. Αυτή η έλλειψη ανάπτυξης είναι πιθανώς η αιτία του ότι οι 

ερευνητές δεν έδωσαν μεγάλη προσοχή στις αγορές αυτές πριν από τη δεκαετία 

του 1980 [4].
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O Champ, καταγράφει κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά, που προσδίδονται 

στις αναδυόμενες αγορές. Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική αστάθεια των 

αγορών αυτών, θεωρείται υπερβολική, σε σχέση με τα δεδομένα των 

ανεπτυγμένων αγορών. Η υποδομή της αγοράς, χαρακτηρίζεται σχεδόν 

«πρωτόγονη», κυρίως σε ότι αφορά τη λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο, ενώ η 

κουλτούρα της δε θεωρείται «φιλική» απέναντι στους μετόχους, όπως συμβαίνει 

στις περισσότερες ώριμες αγορές. Οι διεθνείς επενδυτές, θα πρέπει να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια αυτά, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τη διεθνή 

διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους [5],

Σύμφωνα με τον Errunza, τα κίνητρα για τη διερεύνηση των αναδυόμενων 

αγορών, είναι τα πιθανά οφέλη από τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των 

διεθνών επενδυτών, όταν στραφούν και προς τις αγορές αυτές και τις 

συμπεριλάβουν στις επιλογές τους. Για το λόγο αυτό, λίγα στοιχεία είναι γνωστά 

σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού των τιμών ή τον τρόπο που οι αγορές αυτές 

μπορούν να συγκριθούν με τις χρηματιστηριακές αγορές των ανεπτυγμένων 

χωρών.

Είναι γενικότερη η πεποίθηση ότι, οι χρηματιστηριακές αγορές 

διαδραματίζουν κύριο ρόλο στην προώθηση των αποταμιεύσεων και των 

επενδύσεων, που είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάπτυξη και γενικότερα 

παίζουν ρόλο στην αποτελεσματικότερη διευθέτηση των κεφαλαίων στην 

Οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, τον καταλυτικό ρόλο της σωστής 

τοποθέτησης κεφαλαίων για την αποτελεσματικότητα μιας Οικονομίας, γίνεται

181



ΧΝΧΛ,ΥOMGNGC KG(f>KKK!KTOPGC

φανερό για ποιο λόγο οι χρηματιστηριακές αγορές των αναδυόμενων αγορών, 

σχεδόν έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής και της 

επιχειρηματικής κοινότητας, τα τελευταία χρόνια [4].
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Οι αναόυόμενες αγορές, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, όχι 

μόνο στον αριθμό των εισηγμένων εταιριών, στην κεφαλαιοποίηση, στη 

δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω των χρηματιστηρίων ή στην 

εμπορευσιμότητα, αλλά και στα οικονομικά και θεσμικά χαρακτηριστικά της κάθε 

χώρας: το εισόδημα, το ρόλο και το μέγεθος του ιδιωτικού τομέα, την ευκολία 

πρόσβασης των ξένων επενδυτών, το ρόλο των εναλλακτικών μορφών 

χρηματοδότησης, το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο, τους νόμους που διέπουν 

τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις, το φορολογικό περιβάλλον. Κάποια άλλα 

χαρακτηριστικά που, επίσης, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάκριση μεταξύ των 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών είναι η συχνότητα με την οποία δημοσιεύονται οι 

πληροφορίες που αφορούν την κερδοφορία, τις πωλήσεις ή τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών, το λογιστικό σύστημα που ακολουθείται 

σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα, το μέγεθος του τομέα των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών κ.ά..
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Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, μία δυνατή κατηγοριοποίηση των

αναδυόμενων αγορών είναι η ακόλουθη [1]:

4- Στην πρώτη κατηγορία των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, ανήκουν αγορές 

που χαρακτηρίζονται από μικρό αριθμό εισηγμένων μετοχών, μικρή 

κεφαλαιοποίηση, υψηλή συγκέντρωση σε λίγες μετοχές, χαμηλή ρευστότητα 

και μη ανεπτυγμένο θεσμικό πλαίσιο. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν αρκετές 

κεφαλαιαγορές χωρών της Αφρικής και οι αγορές των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπΐ]ς, καθώς και αυτές των Βαλκανικών χωρών.

4 Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν κεφαλαιαγορές που παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ρευστότητα, περισσότερες εισηγμένες εταιρίες και μεγαλύτερη 

εμπορευσιμότητα, καθώς και σχετικό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές. Η 

αγορά, ωστόσο, παραμένει μικρή σε σχέση με το σύνολο της Οικονομίας, 

αλλά ο επιχειρηματικός κόσμος έχει αρχίσει να αντλεί κεφάλαια από την 

έκδοση των μετοχών. Οι αγορές της Βραζιλίας, της Κίνας, των Ινδιών, του 

Μαρόκου, της Κύπρου, του Πακιστάν και των Φιλιππινών, ανάμεσα σε άλλες, 

ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

4 Σε μία τρίτη κατηγορία, ανήκουν αγορές των οποίων οι αποδόσεις είναι 

λιγότερο ευμετάβλητες, υπάρχει μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα και το 

ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το χρηματιστήριο είναι μεγάλο. Η 

κεφαλαιοποίηση μεγαλώνει και αναπτύσσονται οι μηχανισμοί αντιστάθμισης 

κινδύνου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αγορές όπως αυτή της Αργεντινής, 

της Ινδονησίας, της Μαλαισίας της Ταϊλάνδης. Οι εξελίξεις των μεγεθών και 

χαρακτηριστικών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον διεθνών θεσμικών επενδυτών προς αυτό, τα τελευταία χρόνια, θα
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δικαιολογούσε μία θέση για την ελληνική κεφαλαιαγορά στην συγκεκριμένη 

κατηγορία.

♦ Τέλος, στη τέταρτη κατηγορία, ανήκουν οι περισσότερο ώριμες αγορές, 

όπως αυτή του Χονγκ Κονγκ, της Κορέας, της Ταϊβάν, του Μεξικού και της 

Σιγκαπούρης, στις οποίες η ρευστότητα και η συναλλακτική δραστηριότητα 

βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Το πλάτος και βάθος της αγοράς είναι αρκετά 

μεγάλα και το ασφάλιστρο κινδύνου βρίσκεται πολύ κοντά με τα αντίστοιχα 

διεθνή ανταγωνιστικά επίπεδα. Εχουν οργανωμένο λειτουργικό και θεσμικό 

πλαίσιο και προτείνονται για αντιστάθμιση κινδύνου. Σε πολλές από τις χώρες 

αυτές, το χρηματιστήριο αποτελεί ένα βαρόμετρο για την οικονομία τους, 

αλλά και αντανακλά ταυτόχρονα το βαθμό εμπιστοσύνης των διεθνών 

επενδυτών.

Στον Πίνακα 4.5 παρουσιάζεται μία ταξινόμηση μερικών αναδυόμενων 

κεφαλαιαγορών ανά γεωγραφικό τομέα. [1]
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Πίνακας 4.5. Μία κατηγοριοποίηση των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ
ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Αργεντινή Μπαγκλαντές Ακτή Ελεφαντοστού Βουλγαρία
Βραζιλία Χονγκ Κονγκ Αίγυπτος Μπελαρούς
Χιλή Ινδία Κένυα Ελλάδα
Κολομβία Ινδονησία Μαρόκο Ουγγαρία
Κόστα Ρίκα Κορέα Νιγηρία Ιράν
Τζαμαϊκα Μαλαισία Τυνησία Ιορδανία
Μεξικό Πακιστάν Ζιμπάμπουε Πολωνία
Περού Φιλιππίνες Γκάνα Πορτογαλία
Τρινιντάτ & 
Τομπάγκο

Σινγκαπούρη Νότιος Αφρική Τουρκία

Ουρουγουάη Σρι-Λάνγκα Ουκρανία
Βενεζουέλα Ταϊβάν Γιουγκοσλαβία

Μπαρμπάντος Ταϋλάνδη Τσεχία

Κίνα Ρωσσία
Νεπάλ Σλοβακία

Βιετνάμ Αλλες χώρες της 
Βαλκανικής κω
Κεντρικής Ευρώπης

Πηγή: Συριόπουλος, Κ.., Αιεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999
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4.5 χιύίχ χνχπτΥΧηο

TO)N ΧΝΧΛ,ΥΟΜΘΝωΝ ΚΘφΧΚΧΙΧΓΟΡΟΟΝ

Πολλοί είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών. Η αυξημένη εισροή των ξένων κεφαλαίων 

επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τις αγορές αυτές. Σημειώνεται ότι, η καθαρή 

εισροή κεφαλαίων, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες επιταχύνθηκε σημαντικά από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μέσω των εισροών κεφαλαίων με στόχο τις 

τοποθετήσεις στις εγχώριες αγορές χρήματος και κεφαλαίου και, διατηρήθηκε 

σταθερά μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 1997, όπου ανακόπηκε λόγω της κρίσης στις 

αναδυόμενες αγορές της ΝΑ Ασίας, η οποία επεκτάθηκε και σε άλλες 

αναπτυσσόμενες οικονομίες και αγορές (Πίνακας4.6 ).]

Πίνακας 4.6. Καθαρή εισροή κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες Ασίας και 
Λατινικής Αμερικής (σε δισεκ. δολ. Η.Π.Α.)

ΕΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ

1996 82 150

1997 68 90

1998 65 62

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999
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Εξάλλου, οι μακροοικονομικές και δομικές μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα, 

στις οποίες πολλές χώρες έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν σε 

μία αύξηση των εξαγωγών, της εγχώριας ζήτησης και των επιχειρηματικών 

κερδών. Υπάρχουν κάποια συστηματικά στοιχεία συσχέτισης ανάμεσα στις 

συσσωρευτικές αποδόσεις των μετοχών και στις οικονομικές αποδόσεις. 

Κατάλληλες μελέτες που έχουν διεξαχθεί, έχουν δείξει ότι αναλύοντας, για 

παράδειγμα, μία ομάδα αναδυόμενων αγορών και συγκεκριμένα, αυτές της 

Αργεντινής, Βραζιλίας, Χιλής, Ινδίας, Κορέας, Μαλαισίας, Μεξικού και 

Ταϊλάνδης και ομαδοποιώντας την αύξηση των εξαγωγών και τις αποδόσεις των 

μετοχών κάθε χώρας σε τέσσερις τετραετείς κατηγορίες από το 1976 μέχρι το 

1991, προκύπτει μία στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις των 

μετοχών και των ρυθμών αύξησης των εξαγωγών. Η εφαρμογή απλών 

οικονομετρικών υποδειγμάτων, στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να 

ερμηνεύσει τις ετήσιες μέσες αποδόσεις ως συνάρτηση του ρυθμού ανάπτυξης των 

εξαγωγών και των μερισμάτων των μετοχών, καθώς και του συστηματικού 

κινδύνου (συντελεστής beta). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανάπτυξη των 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών δεν είναι δυνατό να ερμηνευθεί, αποκλειστικά και 

μόνο, από μεγέθη απόδοσης κινδύνου.

Επίσης, ένα από τα αίτια ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών, εντοπίζεται 

στις Θετικές οικονομικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στις χώρες αυτές και οδήγησαν 

στην άνθιση των αντίστοιχων κεφαλαιαγορών. Η χρηματοοικονομική δομή κάθε 

οικονομίας, διαφέρει σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης της Οικονομίας, όπως 

διαφέρει και ανάμεσα στις διαφορετικές οικονομίες. Εχει παρατηρηθεί ότι, 

προχωρώντας από τις φτωχότερες στις πλουσιότερες οικονομίες, οι εμπορικές
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τράπεζες και οι μη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, δηλαδή, οι ασφαλιστικές 

εταιρίες, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι συνταξιοδοτικοί οργανισμοί και οι επενδυτικές 

τράπεζες, αυξάνονται, ενώ παράλληλα, μειώνεται ο ρόλος των κεντρικών 

τραπεζών. Επιπλέον, στις πλούσιες και εύρωστες οικονομίες, το 

χρηματοοικονομικό σύστημα διανέμει μεγαλύτερες πιστώσεις στον ιδιωτικό 

τομέα (σαν ποσοστό του ΑΕΠ), ενώ είναι ήδη τεκμηριωμένο το γεγονός ότι, οι 

πλουσιότερες οικονομίες τείνουν να έχουν περισσότερο ανεπτυγμένες 

κεφαλαιαγορές (σαν ποσοστό του ΑΕΠ) από ότι οι φτωχότερες οικονομίες.[1].

Προηγούμενη εμπειρία αποδεικνύει ότι, όταν λαμβάνονται συγκεκριμένα 

μέτρα για τη βελτίωση της θεσμικής οργάνωσης, τότε αυξάνεται η εμπιστοσύνη των 

επενδυτών και δυναμώνουν οι αγορές. Για παράδειγμα, η Αργεντινή, η Κορέα και 

η Ινδία έχουν αμβλύνει τους περιορισμούς στις ξένες επενδύσεις και βελτίωσαν 

τις διαδικασίες εκκαθάρισης των συναλλαγών (clearing and settlement 

arrangements). Ταυτόχρονα, θέσπισαν συγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας 

και μείωσαν τη φορολογία και το κόστος συναλλαγών. Τα τελευταία, μάλιστα, 

χρόνια, πολλές χώρες είτε μείωσαν είτε κατάργησαν τη φορολογία από μερίσματα 

ή από κέρδη κεφαλαίου.

Επιπλέον η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων αύξησε την 

κεφαλαιοποίηση και τη δραστηριότητα της αγοράς αφού αυξήθηκε η διασπορά 

των μετοχών, πολλές από τις οποίες έγιναν και διεθνώς εμπορεύσιμες. Η 

ιδιωτικοποίηση, εξάλλου, ως μέσο της κυβερνητικής απεμπλοκής από την 

οικονομία, αποτελεί μία προσπάθεια που πλέον είναι εμφανής σε παγκόσμιο 

επίπεδο.
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Ανάμεσα στους παράγοντες που επηρέασαν την κίνηση κεφαλαίων προς τις 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Τα χαμηλά 

επιτόκια του 1990, ειδικά στις Η.Π.Α., οδήγησαν τους επενδυτές στα υψηλότοκα 

δημόσια ομόλογα των καινούργιων αγορών. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί, τα επιτόκια επηρέασαν κατά 30-60% τις πραγματικές ισοτιμίες και τα 

αποθέματα δέκα χρόνων της Λατινικής Αμερικής. Καθώς οι οικονομικοί τομείς 

των αναπτυσσόμενων χωρών, εκσυγχρονίζονται όλο και περισσότερο και 

αποκτούν κοινά χαρακτηριστικά με αυτούς των ανεπτυγμένων χωρών, οι ξένοι 

επενδυτές επωφελούνται από τη χρήση διαφόρων χρηματοοικονομικών 

παραγώγων για την αντιστάθμιση κινδύνου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 

χωρίς τις μακροοικονομικές πολιτικές αλλαγών που ενστερνίστηκαν οι χώρες 

αυτές, από μόνοι τους οι εξωτερικοί παράγοντες δε θα ήταν σε θέση να αυξήσουν 

σημαντικά τη ροή κεφαλαίων. [1],

190



A.NXA.YOMGNGC KGfpXKXIXrOPGC

4,6 6IGPOH ΚθφΧΑΚΗΏΝ CTIC λΝλΛΥΟΜβΝβϋ λΓΟΡββ

4.6.1 MOPCpGC GICPOCDH KGCpAAAlOY CTIC XNATITYCCOMGHGC OIKONOMIGC

Η εισροή κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, διακρίνεται σε

τέσσερις κατηγορίες :

u Αμεσες επενδύσεις, δηλαδή δημιουργία επιχειρήσεων από την αρχή ή 

απόκτηση μεγάλης συμμετοχής σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις.

ii. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου, που κατευθύνονται προς τις αγορές ομολόγων και 

μετοχών.

ίΐΐ. Λοιπές εισροές, που αφορούν τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες πιστώσεις, 

στα δάνεια σε συνάλλαγμα, στο δανεισμό του δημοσίου και του ιδιωτικού 

τομέα από το διεθνές τραπεζικό σύστημα και τις αγορές των ομολόγων, τις 

εισροές για κατάθεση στο εθνικό νόμισμα ή σε συνάλλαγμα στο εγχώριο 

τραπεζικό σύστημα, καθώς και σε άλλους λογαριασμούς εισπρακτέους και 

πληρωτέους.

/ν. Εισροή κεφαλαίων από διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις, που είναι 

εντονότερη στις περιόδους που υπάρχει κρίση στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα.
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Στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με την κατάταξη που προηγήθηκε, 

παρουσιάζεται η καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων στο σύνολο των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών, για την περίοδο 1990-1996:

Πίνακας 4.7. Καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες 
(σε δισεκ. δολ. Η.Π.Α.)

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ («) <Ρ) (7) m

1990 45.7 18.8 17.0 9.9 18.8

1991 139.8 32.1 39.7 68.0 22.5

1992 133.4 37.9 59.2 36.3 13.9

1993 161.0 56.9 106.8 -2.7 24.6

1994 147.0 75.5 97.2 -25.7 9.8

1995 192.8 87.3 31.6 73.9 39.2

1996 235.2 105.9 58.7 70.6 -13.2

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4.7), γίνεται αντιληπτή η σταθερά 

αυξητική τάση των άμεσων επενδύσεων προς τις αναπτυσσόμενες Οικονομίες, 

ακόμα και σε περιόδους αστάθειας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Ομως, 

σε περιόδους κρίσεων, η εισροή κεφαλαίων για επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

(στήλη (β)), μειώνεται δραστικά (1994-1995), ενώ αντίθετα, οι εισροές αυτών των 

κεφαλαίων αυξάνονται σημαντικά σε περιόδους όπου παρατηρείται άνοδος των 

τιμών στα εγχώρια χρηματιστήρια (1991-1993). Οι λοιπές εισροές (στήλη (γ)), 

αντιπροσωπεύουν κυρίως, κεφάλαια βραχυχρόνιου χαρακτήρα και για το λόγο 

αυτό παρατηρείται η μεγάλη μεταβλητότητα στον παραπάνω πίνακα.
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Τι προκα/χί την εισροή των ξένων κεφαλαίων

Οι λόγοι που οδηγούν τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια στις αναδυόμενες 

αγορές, συνοψίζονται στους ακόλουθους:

* η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των κεφαλαιαγορών, η οποία οδηγεί στην 

αύξηση του βαθμού συσχέτισης των αποδόσεων μεταξύ των δεικτών των 

τιμών των χρηματιστηρίων των ανεπτυγμένων οικονομιών. Αντίθετα, ο 

βαθμός συσχέτισης των χρηματιστηριακών δεικτών μεταξύ των 

ανεπτυγμένων και των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, παραμένει χαμηλός και 

η διεθνής διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων διευκολύνεται περισσότερο και 

αποτελεσματικότερα, όταν οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτά. Συνεπώς, οι ραγδαίες σύγχρονές εξελίξεις στο 

παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό, ευνόησαν την ανάδειξη της σημασίας των 

αναδυόμενων αγορών, για τους μεγάλους επενδυτές και συντέλεσαν στην 

εισροή επενδυτικών κεφαλαίων.

*· η αυξανόμενη ύπαρξη βάσεων δεδομένων με στοιχεία και τιμές για την πορεία 

των εισηγμένων εταιριών στα χρηματιστήρια αυτά, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα στους διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων να μπορούν να 

αποτιμήσουν και να αξιολογήσουν την πορεία και ανάπτυξη των εταιριών 

αυτών πριν αποφασίσουν να επενδύσουν στη μετοχή τους.

^ η αυξανόμενη παρουσία των αγορών αυτών στο διεθνή επαγγελματικό τύπο, 

αλλά και το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για έρευνες που αφορούν την εξέλιξη 

των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών. Η εστίαση προς της αγορές αυτές έχει
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πολλαπλασιαστέα εκθετικά από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, έχει 

εκδηλωθεί από τους αξιολογότερους θεωρητικούς του χώρου και έχει 

καταγραφεί στα μεγαλύτερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. [1]
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4.6.2 Gicpoec κοφχχχιωΝ ctic χνλα.υομ6νθο xropec κχι

nPOKXHMX.'T'ICMOl

Πρόσφατες χρηματοοικονομικές κρίσεις και αναταραχές, αναδύουν το 

ζήτημα της διαχείρισης των εισροών κεφαλαίων και της στρατηγικής ανάπτυξης 

των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Τα πλεονεκτήματα από την εισροή ξένων 

κεφαλαίων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

εκτενών συζητήσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί, υπό 

το φως των αντιλήψεων αυτών, πρότειναν στις οικονομίες αυτές, να καταργήσουν 

τους συναλλαγματικούς περιορισμούς και να απελευθερώσουν την κίνηση των 

κεφαλαίων, με σκοπό την προσέλκυση των κεφαλαίων διεθνών θεσμικών 

επενδυτικών οργανισμών (Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κ.ά.)

Οι αυξημένες εισροές λόγω επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οδήγησαν συχνά σε 

υπερβολική προσφορά ξένου συναλλάγματος και σε αυξημένη ρευστότητα, 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι δυνατό να οδηγήσουν σε αντίθετα, από τα 

επιθυμητά, αποτελέσματα. Τα πιο σημαντικά μεταξύ αυτών, είναι, οι 

πληθωριστικές πιέσεις που είναι δυνατό να προκληθούν από μία ξαφνική και 

σημαντική αύξηση στην προσφορά χρήματος, καθώς και η ανατίμηση των 

πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι οικονομίες που πλήττονται από 

τέτοια φαινόμενα, συνοδεύονται αντίστοιχα από, αυξήσεις των εισαγωγών, μείωση
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των εξαγωγών και κατά συνέπεια μία επιδείνωση του Εμπορικού Ισοζυγίου. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι, οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών, όπως της Χιλής, της 

Ν.Αφρικής και κάποιων Ασιατικών χωρών, έχουν περιορίσει, κατά καιρούς, την 

εισροή κεφαλαίων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, με ποικίλους τρόπους, ώστε να 

αποφευχθούν προβλήματα υπερβολικής ρευστότητας και να διατηρήσουν μία 

ανταγωνιστική, για αυτούς, συναλλαγματική ισοτιμία.

Ομως, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, που οι αναπτυσσόμενες χώρες 

είδαν να πραγματοποιούνται μαζικές εισροές ξένων κεφαλαίων 

προσανατολισμένες σε τοποθετήσεις κινητών αξιών (επενδύσεις χαρτοφυλακίου), 

άρχισαν να παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα, ορισμένα από τα οποία 

καταγράφονται στη συνέχεια [1]:

LH πρώτη δυσκολία, εμφανίστηκε με το Μεξικό, που δέχτηκε ξαφνικά 

μεγάλο ύψος διεθνών κεφαλαίων στην αρχή της δεκαετίας του 1990 και, τα οποία 

προσανατολίστηκαν στην κεφαλαιαγορά. Πράγματι, ενώ την περίοδο 1977-1981, οι 

εισροές κεφαλαίων ήταν το 5% του ΑΕΠ της οικονομίας του Μεξικού, μεταξύ των 

ετών 1992 και 1994, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 8%. Οσον αφορά το δείκτη τιμών 

του χρηματιστηρίου, αυτός από 250 μονάδες του 1989, ανήλθε στις 2500 μονάδες το 

1994 και στις 5300 μονάδες το 1997.

U. Η δεύτερη αδυναμία, σχετίζεται με τη διαχείριση μακροχρόνιων ή 

βραχυχρόνιων πιστώσεων των αναπτυσσόμενων οικονομιών, καθώς και το βαθμό 

ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τους συστήματος που θα επέτρεπε την 

αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, οι επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες
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οικονομίες, χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο μακροχρόνιες πιστώσεις, συγκριτικά 

με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων οικονομιών. Τούτο είναι 

αποτέλεσμα της διαφορετικής σύνθεσης του χρέους των επιχειρήσεων μεταξύ των 

αναπτυσσόμενων και των ανεπτυγμένων οικονομιών, της διαφοροποίησης των 

χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων αυτών, όπως, το μέγεθος τους, της αστάθειας 

του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, και 

κυρίως, της ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τους συστήματος, καθώς και του 

θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος (ατέλεια της αγοράς).

«/. Μία άλλη δυσκολία, αναφέρεται στην ανικανότητα του τραπεζικού 

συστήματος των αναπτυσσόμενων οικονομιών να αντιδράσουν αποτελεσματικά και 

προληπτικά σε μία απρόσμενη κερδοσκοπική επίθεση και τη μαζική εκροή 

κεφαλαίων που θα επακολουθήσει.

ίν. Τέλος, μία άλλη αδυναμία, συνδέεται με τη δυσκολία προσδιορισμού της 

συμπεριφοράς των διεθνών θεσμικών επενδυτών. Η συμπεριφορά τους, σχετικά με 

τις επενδύσεις τους στις αναδυόμενες αγορές, ως μία ξεχωριστή επενδυτική 

επιλογή, καθορίζεται από την πορεία και την εξέλιξη κάποιων παραγόντων, που 

δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους ιδιώτες επενδυτές. Οι παράγοντες αυτοί, 

σχετίζονται με:

♦ την πολιτική σταθερότητα
♦ το ρυθμιστικό πλαίσιο
♦ την προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας
♦ την πρόοδος στην απελευθέρωση του γενικού εμπορίου
♦ την απελευθέρωση της αγοράς των κεφαλαίων
♦ την απελευθέρωση των περιφερειακών συναλλαγών
♦ τη μεταβλητότητα των αγορών, και ιδιαίτερα η βραχυχρόνια καθώς 

αναμένεται να είναι και υψηλότερη
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Οι αναδυόμενες αγορές προσφέρονται για τη διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου, αποδίδοντας κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σε ένα 

χαρτοφυλάκιο το οποίο τις εμπεριέχει, σε σχέση με ένα αντίστοιχο, το οποίο 

περιλαμβάνει αποκλειστικά ανεπτυγμένες αγορές. Η συνεισφορά, όσον αφορά τις 

μακροπρόθεσμες αποδόσεις, είναι εξαιρετικά σημαντική, ενώ ταυτόχρονα ο 

κίνδυνος ολόκληρου του χαρτοφυλακίου είναι δυνατό να μειωθεί σημαντικά, λόγω 

της παρουσίας των αναδυόμενων αγορών. Σημειώνεται ότι, η συσχέτιση 

παραμένει, σε γενικές γραμμές, θετική. Ετσι, είναι δυνατό να καταγραφούν 

χρονικές περίοδοι, όπου οι αναδυόμενες αγορές να ακολουθούν την πορεία των 

ανεπτυγμένων αγορών και να σημειώνουν ισχυρές πτωτικές τάσεις όταν και οι 

τελευταίες ακολουθούν πτωτική πορεία, ακριβώς λόγω της υψηλής τους 

αστάθειας. Σε άλλες, πάλι, χρονικές περιόδους, μία ανατίμηση στις αναδυόμενες 

αγορές είναι δυνατό να αντισταθμίσει την απώλεια στις ανεπτυγμένες αγορές.
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Οι αναδυόμενες αγορές συνοδεύονται από ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κινδύνου Kat απόδοσης, τα οποία συνοπτικά αποδίδονται στη 

συνέχεια και συνοδεύονται από τον Πίνακα 4.8 [2] :

# Η υψηλή μεταβλητότητα. Οι περισσότερες αγορές παρουσιάζουν μία 

μεταβλητότητα, εκφρασμένη ως ποσοστό κινδύνου % (τυπική απόκλιση), η οποία 

κυμαίνεται μεταξύ 30% και 70%, σε όρους αμερικανικού δολαρίου, έναντι ενός 

ποσοστού 15%, που χαρακτηρίζει την αμερικανική αγορά. Τα δεδομένα, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό να σκιαγραφήσουν μία ακόμα πιο 

ανησυχητική πραγματικότητα, όταν καταγράφονται σε τοπικό νόμισμα (στήλη 6). 

Για παράδειγμα, η αγορά της Αργεντινής παρουσιάζει μία μεταβλητότητα της 

τάξης του 173.4%, σε τοπικό νόμισμα (pesos), σε σύγκριση με αυτή του 106.2%, 

εκφρασμένη σε δολάρια. Η διαφορά αυτή ερμηνεύεται από τα υψηλά επίπεδα 

πληθωρισμού. Το τοπικό νόμισμα της Αργεντινής, υποτιμήθηκε περισσότερο από 

300%, σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο, με ανάλογες συνέπειες για την 

μεταβλητότητα της αγοράς.
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Πίνακας 8.6.: Δεδομένα Απόδοσης -Κίνδυνου για τις Αναδυόμενες Χρηματιστηριακές Αγορές 

Ιανουάριος 1985-Αεκέμβριος 1993, σε USS.

Οικονομία Ετήσια
Απόδοση

%

Κεφαλ/κή
Αποόοση

•Λ

Μερισμ/κή
Απόδοση

%

Νομισμ/κή
Αποδοση

V.

Συνολ/ός
Κίνδυνος

%

Εγχώριος
Κίνδυνος

%

Συσχέτιση 
με τον 

Παγκόσμιο 
Δείκτη

Η.Π.Α. 15.8 11.9 3.9 0.0 15.6 15.6 0.71

Παγκόσμιος
Δείκτι/ς
(World Index:)

16.9 13.8 3.1 0.0 15.4 14.3 1.00

Δείκτης 
Αναδυόμενων 
Αγορών 
(Composite In.)

20.9 17.8 3.1 0.0 23.6 η.a. 0.31

Αργεντινή 40.5 358.1 15.4 -333.0 106.2 173.4 -0.06

Βραζιλία 13.3 731.4 46.9 -765.0 69.7 94.9 0.12

Χιλή 52.3 62.1 12.3 -22.0 27.3 26.4 0.11

Κολομβία 40.8 62.6 12.5 -34.3 31.9 30.8 -0.01

Ελλαδα 23.3 23.3 9.4 -9.4 45.2 44.2 0.16

Ινδία 19.4 29.3 2.9 -12.8 34.8 36.9 -0.15

Ινδονησία -2.6 3.9 0.5 -7 23.9 21.5 0.11

Ιορδανία 9.5 11.4 4.7 -6.6 17.7 17.4 0.11

Κορέα 22.6 19.5 2.8 0.3 29.9 29.4 0.30

Μαλαισία 18.5 17.2 2.7 -1.4 26.5 26.7 0.42

Μεξικό 52.8 96.4 8.1 -51.7 46.1 46.5 0.25

Νιγηρία -6.1 33.5 11.4 -51.0 42.5 12.0 0.07

Πακιστάν 24.3 26.3 7.7 -9.6 24.2 24.4 0.01

ΦιλλαΦες 53.8 54.8 4.4 -5.4 38.2 39.7 0.31

Πορτογαλία 25.1 22.9 2,7 -0.6 44.2 43.9 0.38

Ταϊβάν 28.4 21.2 1.6 5.6 53.5 52.4 0.22

Ταϊλάνδη 38.1 30.8 6.3 1.0 31.0 31.1 0.30

Τουρκία 25.3 65.2 8.7 -48.7 65.1 66.2 0.04

Βενεζουέλα 26.4 56.6 3.2 -33.4 51.4 39.7 -0.04

Ζιμπάμπουε 28.2 39.6 12.3 -23.8 32.5 30.9 0.07

Πηγή: Solnik, Β., “Emerging Stock Markets” in International Investments, 1996
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* Η υψηλή απόδοση. Η απόδοση των αγορών αυτών, χαρακτηρίζεται ως

ιδιαίτερα υψηλή, κάποιες φορές όμως συνδέεται και με φαινόμενα κερδοσκοπίας. 

Για παράδειγμα, οι Φιλιππίνες και η Χιλή παρουσιάζουν μία μέση ετήσια 

απόδοση, εκφρασμένη σε αμερικανικά δολάρια, μεγαλύτερη του 50%, ποσοστό 

" αρκετά: υψηλό σε σύγκριση· με αυτά του 15.8%, για τις ΗΠΑ. Ο σύνθετος δείκτης 

του IFC για τις αναδυόμενες αγορές (IFC Composite Index), εμφανίζει μία μέση 

ετήσια απόδοση, σε τιμές δολαρίου, της τάξης του 20.9%, σε σχέση με αυτή του 

δείκτη MSCI (Morgan Stanley Capital International Index), για τις ανεπτυγμένες 

αγορές, η οποία αγγίζει το ύψος του 16.9%, δίνοντας μία διαφορά της τάξης του 

4%, υπέρ των αναδυόμενων αγορών.

# Η χαμηλή συσχέτιση. Πρόκειται για ένα ισχυρό πλεονέκτημα των 

αναδυόμενων αγορών. Οι Οικονομίες τους εμφανίζονται λιγότερο συνδεδεμένες με 

τους επιχειρησιακούς κύκλους (business cycles) των ανεπτυγμένων χωρών. 

Οικονομίες περισσότερο «ανοικτές» προς τις παγκόσμιες αγορές, όπως αυτές της 

Μαλαισίας, του Μεξικού, της Κορέας ή της Πορτογαλίας, τείνουν να εμφανίζουν 

μία υψηλότερη συσχέτιση με τις ανεπτυγμένες αγορές, με συντελεστές 

συσχέτισης της τάξης του 0.42, 0.25, 0.30 και 0.38, αντίστοιχα. Σημειώνεται, τέλος 

ότι, η συσχέτιση του δείκτη για τις αναδυόμενες αγορές (IFC Composite Index), με 

τον Παγκόσμιο Δείκτη ( World Index) για τις ανεπτυγμένες χώρες, είναι μόνο 0.31.



ANAAVOMeNeC ΑβψΑΑΑ/ΑΓΟΡΘΟ

Η σχέση απόδοσης-κινδύνου, για τη διαφοροποίηση διεθνούς 

χαρτοφυλακίου, με την προσθήκη, σε αυτό, των αναδυόμενων αγορών, 

απεικονίζεται γραφικά στο Σχήμα 4.3. Το διάγραμμα παρουσιάζει το 

αποτελεσματικό σύνολο χαρτοφυλακίων με διαφορετική σύνθεση, όσον αφορά 

την παρουσία των αναδυόμενων αγορών, σε άξονες που αντιστοιχούν στην 

απόδοση (κάθετος) και στον κίνδυνο (οριζόντιος). Η διαφορετική σύνθεση των 

χαρτοφυλακίων, όσον αφορά την αναλογία ανεπτυγμένων-αναπτυσσόμενων 

αγορών, αντιστοιχεί και σε διαφορετικά ποσοστά κινδύνου-απόδοσης. Η 

στρατηγική ελάχιστου κινδύνου, προσανατολίζεται σε επένδυση 22% σε 

αναδυόμενες αγορές και 78% σε ανεπτυγμένες αγορές, συνδυασμός που 

κατορθώνει να αυξήσει την απόδοση και ταυτόχρονα να μειώσει τον κίνδυνο σε 

σχέση με τη επιλογή εκείνη που περιορίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο που 

συντάσσεται αποκλειστικά, σε ποσοστό 100% δηλαδή, από ανεπτυγμένες αγορές.

Σχήμα 4.3: Διαφοροποίηση Διεθνούς Χαρτοφυλακίου, με την παρουσία Αναδυόμενων 
Ay ορών
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Οι δύο θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν τις επενδυτικές επιλογές 

προς τις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές είναι η μακροπρόθεσμη προοπτική που πρέπει 

να έχουν οι επενδυτές Kat η μείωση του κινδύνου, μέσω της διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου τους. Εχει επικρατήσει η άποψη ότι, οι αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές ενέχουν μεγάλο επενδυτικό κίνδυνο, διότι οι αποδόσεις τους είναι 

ευμετάβλητες. Πράγματι, η τυπική απόκλιση είναι υψηλότερη, σε σχέση με τις 

αγορές τον μεγάλων και ανεπτυγμένων χωρών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των 

συγκρίσεων δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, σε ότι αφορά τις μικρότερες ανεπτυγμένες 

αγορές, διότι και αυτές παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα. Σχετικά με τη 

συνεισφορά των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, στον κίνδυνο ενός διεθνούς 

χαρτοφυλακίου, σημειώνεται ότι αυτή είναι περιορισμένη, διότι ένα μεγάλο μέρος 

του εγχώριου συστηματικού κινδύνου είναι διαφοροποιήσιμο, λόγω της χαμηλής 

συσχέτισης των αγορών αυτών, με τις μεγάλες διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

[6J]

Οσον αφορά τσ ζήτημα της προοπτικής των επενδυτών, η έμφαση στη 

μακροχρόνια προοπτική είναι και θα πρέπει να είναι, η βάση για όλες τις
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επενδύσεις που πραγματοποιούνται εκεί, εγχώριες και διεθνείς και είναι καίριας 

σημασίας, τόσο για τους επενδυτές και τα οφέλη που επιθυμούν να αποκομίσουν 

όσο και για τις εισηγμένες εταιρίες και την προσέλκυση κεφαλαίων που 

επιθυμούν αυτές να επιτύχουν. Η εστίαση σε βραχυπρόθεσμες προοπτικές, που 

προτείνεται πολλές φορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ορισμένους 

διαχειριστές κεφαλαίων, διαστρεβλώνει και καταστρέφει την όλη σημασία της 

έννοιας των επενδύσεων στις χώρες αυτές [7].

Οσον αφορά τη μείωση του κινδύνου,- λόγω της διαφοροποίησης 

χαρτοφυλακίου, σημειώνεται ότι, καθοριστικός, στην περίπτωση αυτή, είναι ο 

ρόλος της συσχέτισης που εμφανίζουν οι αναδυόμενες με τις ανεπτυγμένες 

αγορές. Συχνά, δηλώνεται ότι η συσχέτιση αυτή θα μεγαλώσει λόγω της ολοένα 

και μεγαλύτερης οικονομικής ολοκλήρωσης που συντελείται καθώς και της 

παγκοσμιοποίησης των αγορών. Αυτό είναι μύθος, κατά τον Errunza. Παρά τις 

οικονομικές ή πολιτικές εξελίξεις, που προδιαγράφονται, τα οφέλη από τη 

διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου θα συνεχίσουν να υφίστανται και οι συσχετίσεις 

θα παραμείνουν χαμηλές, σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η 

επισήμανση-αυτή, αποτελεί σημείο σύγκλισης των ερευνών που έχουν διεξαχθεί 

για τη μελέτη των ωφελειών από τη διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. 

Σημειώνεται ότι, στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν έρευνες, ανεξάρτητα από το 

σύνολο των δεδομένων, τις χώρες που έχουν επιλεγεί για το δείγμα των μελετών, 

ανεξάρτητα επίσης, από τις χρονικές περιόδους που εξετάζονται καθώς και τη 

μεθοδολογία που εφαρμόζεται. Στο πέρασμα του χρόνου, κάποιες αγορές θα 

παρουσιάσουν μεγαλύτερες συσχετίσεις μεταξύ τους, πολλές θα παραμείνουν 

σταθερές και κάποιες θα παρουσιάσουν μειωμένες συσχετίσεις. Εξάλλου, πάντα,
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι, οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, 

λειτούργησαν ως μέσα αντιστάθμισης κινδύνου, σε περιόδους, όπου σε παγκόσμιο 

επίπεδο, εκδηλώθηκαν ισχυρές πτωτικές τάσεις.

Η θεωρία της διεθνούς διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων υποστηρίζει, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, την άποψη ότι, οι επενδυτές, εστιάζοντας κυρίως στους 

μεγάλους επενδυτικούς οίκους, είναι δυνατό να μειώσουν τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου τους, επενδύοντας σε αναδυόμενες κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, στην 

πρόσφατη κρίση του χρηματοοικονομικού συστήματος των αγορών της Ασίας και 

της Ρωσίας, το 1997 και 1998, δεν επιβεβαιώθηκε η θέση αυτή. Η «επιδημία» της 

κρίσης (contagion effect), απλώθηκε στο παγκόσμιο σύστημα και η θεωρητική αυτή 

άποψη δεν επαληθεύτηκε, οδηγώντας στην επιβεβαίωση της αντίθετης άποψης, 

ότι δηλαδή, σε περιόδους πτωτικής πορείας των αγορών, η θεωρία της διεθνούς 

διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων, φαίνεται ότι δεν αποβαίνει χρήσιμη [1].

Μία ερμηνεία της αποτυχίας αυτής, είναι πιθανό να εντοπίζεται στο γεγονός 

ότι, οι ακαδημαϊκές έρευνες, σχετικά με τη διεθνή διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου, εστιάζουν την προσοχή τους στους συντελεστές συσχέτισης 

μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών και στη σχέση μεταξύ κινδύνου και 

απόδοσης των αγορών αυτών, ενώ δεν κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στον πολιτικό 

και οικονομικό κίνδυνο των αγορών αυτών, αλλά ούτε και στη διαφοροποίηση των 

συστημάτων εταιρικής διοίκησης.
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(
Συγχρόνως, οι επενδυτές στηρίζονται στην ασφάλεια της συνεχούς 

επέμβασης των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών μηχανισμών. Ηδη όμως, η 

επέμβαση στην αγορά ενέχει κινδύνους. Πράγματι, εάν η επέμβαση έχει ως στόχο 

την υποστήριξη της αγοράς όταν δημιουργούνται απότομές υποτιμητικές τάσεις, 

δε συμβαίνει να περιορίζει την αγορά όταν αυτή βρίσκεται σε «κούρσα» ανοδικής 

πορείας, με αποτέλεσμα να προκύπτουν φαινόμενα ασυμμετρίας. Η εμπιστοσύνη, 

όμως, των επενδυτών στις επεμβάσεις, τους οδηγούν στην ανάληψη υψηλότερου 

κινδύνου, με αποτέλεσμα την εμφάνιση κερδοσκοπικών φαινομένων (speculative 

bubble). Κατά συνέπεια, προκύπτει ένα παράδοξο: ενώ οι κεντρικές τράπεζες 

ανησυχούν όταν τα χρηματιστήρια είναι υπερτιμημένα, διότι τότε ενσωματώνουν 

υψηλότερο κίνδυνο, οι κάτοχοι των μετοχών, αντίθετα, διατηρούν την άποψη ότι, 

η υπερτίμηση των αγορών τεκμηριώνεται από την απουσία του κινδύνου. Βέβαια, 

η δικαίωση και των δύο πλευρών δεν είναι δυνατό να συμβαίνει ταυτόχρονα και η 

ιστορία έχει δείξει ότι επιβεβαιώνεται η άποψη των κεντρικών τραπεζών [1].

Ομως, ο χαρακτήρας των χρηματοοικονομικών κρίσεων έχει μεταβληθεί. Οι 

κεφαλαιαγορές αποτελούν, σήμερα, πολύπλοκα συστήματα, η μεταβλητότητα των 

οποίων είναι αυξανόμενη λόγω του αυξανόμενου αριθμού των θεσμικών 

επενδυτών. Ετσι, η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση της Ασίας, το 1998, 

οδηγεί σε σκέψεις αναφορικά με τη χρησιμότητα της κλασσικής διεθνούς 

διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων. Με άλλα λόγια, επηρεάζεται από τις αποφάσεις

των κεντρικών τραπεζών και υπόκειται στον πολιτικό κίνδυνο των αναδυόμενων
]

οικονομιών, κυρίως.
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4*8 ΙΛ.ΙΑΙΤΘΡΧ XXPXKl~HPlCΊΊΚΑ ΤΦΝ ΧΝΧΛ,ΥΟΜβΝΦΝ

ΚθψΧΧΧΙΧΓΟΡΦΝ

4.8.1 Η CYMnePicpoPA τφν αποα,οοθφν

Οι Bekaert, Erb et al., σε μία προσπάθεια διερεύνησης της συμπεριφοράς των 

αποδόσεων των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών και θέλοντας να προχωρήσουν ένα 

βήμα περισσότερο από την καθιερωμένη σχέση του μέσου και της διακύμανσΐ]ς, 

εξέτασαν εκτός από τη μεταβλητότητα και κάποια άλλα συμεπριφορικά 

χαρακτηριστικά των αποδόσεων, τη λοξότητα και την κόρτωση. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, οι κατανομές των τιμών των 

αποδόσεων, αποκλίνουν σημαντικά από τη γνωστή υπόθεση της κανονικής 

κατανομής. Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, 

εμφανίζουν πιο θετική λοξότητα, σε σύγκριση με αυτές των ανεπτυγμένων 

αγορών. Οι αποκλίσεις από την κανονικότητα, είναι σημαντικές για τους 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων, για πολλούς λόγους. [8]

Το γνωστό πλαίσιο αξιολόγησης του μέσου και της διακύμανσΐ]ς, δεν είναι 

πλέον επαρκές για να χαρακτηρίσει και να προσανατολίσει τις επενδυτικές
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αποφάσεις. Είναι λογικό να υποτεθεί ότι, οι επενδυτές εκδηλώνουν μία προτίμηση 

προς τη λοξότητα και συγκεκριμένα προτιμούν περισσότερο θετική λοξότητα. 

Είναι επίσης, λογικό να αναμένονται προτιμήσεις ως προς την κύρτωση. 

Σημειώνεται, επίσης ότι, αυτές οι ροπές υψηλότερης τάξης-σε σχέση με τη 

μεταβλητότητα, εξελίσσονται και μεταβάλλονται με το χρόνο και κατά συνέπεια, 

μία σε βάθος ανάλυση της συμπεριφοράς τους απαιτεί την ανάπτυξη δυναμικών 

μοντέλων για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. [8]

Οσον αφορά την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενων 

αποδόσεων, οι ίδιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι, οι υψηλότερες τιμές του 

συντελεστή «βήτα», του Μοντέλου Α ποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, συνδέονται 

με χαμηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις. Το συμπέρασμα αυτό, έρχεται ασφαλώς 

σε αντίθεση με την κλασσική θεωρία, συμφωνεί όμως με την περίπτωση των 

τμηματοποιημένων αγορών. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες με τη μεγαλύτερη τιμή 

του συντελεστή «βήτα», είναι περισσότερο πιθανό να ολοκληρωθούν και κατά 

συνέπεια έχουν χαμηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις, από άλλες επίσης 

τμηματοποιημένες αγορές με μικρότερη πιθανότητα ολοκλήρωσης. [7]

Ο κίνδυνος των αποδόσεων των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών είναι δύσκολο 

να εκτιμηθεί και μία απλή εφαρμογή του CAPM, δεν είναι ικανή να ενσωματώσει 

τον κίνδυνο αυτόν στις αναμενόμενες αποδόσεις. Η δυσκολία του CAP Μ. να 

ερμηνεύσει τις αναμενόμενες αποδόσεις στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, μπορεί 

να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Καταρχήν, το «διεθνές χαρτοφυλάκιο» της 

αγοράς μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό, όσον αφορά τη θεωρία του μέσου και 

της διακύμανσης. Δεύτερον, ένα μαθηματικό μοντέλο, με περισσότερους από έναν
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παράγοντες, είναι ίσως πιο κατάλληλο για να περιγράψει τη συμπεριφορά των 

αποδόσεων, στις αναδυόμενες αγορές. Τρίτον, μία εξέταση των μέσων αποδόσεων 

και του μέσου κινδύνου ίσως είναι παραπλανητική, εάν ο κίνδυνος και οι 

αναμενόμενες αποδόσεις αλλάζουν μέσα στο χρόνο. Τέλος, το CAP Μ, δεν είναι 

το καταλληλότερο πλαίσιο, το σωστό πρίσμα κάτω από το οποίο θα εξεταστεί η 

σχέση απόδοσης-κινδύνου, όταν οι κεφαλαιαγορές που εξετάζονται δεν είναι 

ολοκληρωμένες με άλλες αγορές. Στις ολοκληρωμένες διεθνείς κεφαλαιαγορές, 

ταυτόσημοι κίνδυνοι υπαγορεύουν ταυτόσημες αναμενόμενες αποδόσεις, 

ανεξάρτητα από τη χώρα και την αγορά στην οποία ανήκουν τα χρεόγραφα [8]. 

Είναι προφανές και αναμενόμενο ότι, πολλές από τις αναδυόμενες αγορές δεν 

παρουσιάζουν τέλεια ολοκλήρωση ως προς τις διεθνείς κεφαλαιαγορές ή 

τουλάχιστον ως προς κάποιες από αυτές. Συνεπώς, η τιμή του συντελεστή «βήτα», 

όπως αυτή προτείνεται από το CAP Μ, ίσως να μην είναι χρήσιμη για την ερμηνεία 

των μέσων αποδόσεων.

Σε τέλεια τμηματοποιημένες κεφαλαιαγορές, η μεταβλητότητα είναι το 

κατάλληλο μέτρο έκφρασης του κινδύνου. Ωστόσο, ακόμα και μεταξύ των 

τμηματοποιημένων αγορών, υπάρχει περίπτωση να αποδειχθεί μία μάλλον ασθενή 

σχέση μεταξύ μεταβλητόνμας και αναμενόμενων αποδόσεων, όταν για παράδειγμα, 

εξετάζονται τα δεδομένα αυτά, για τις αποδόσεις του παγκόσμιου δείκτη για τις 

αναδυόμενες αγορές (IFC Composite Index), διότι το «πριμ» κινδύνου, σε όρους 

αυξημένης μεταβλητότητας (αυξημένου κινδύνου), είναι δυνατό να ποικίλει 

μεταξύ των χωρών. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι, δεν μπορούν να εξαχθούν 

αυστηρά συμπεράσματα που να υπαγορεύουν μονοσήμαντα έναν τρόπο 

προσέγγισης και για το λόγο αυτό, διερευνούνται όλοι οι πιθανοί παράγοντες που
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μπορούν να χρησιμεύσουν ως ανεξάρτητες μεταβλητές και να βοηθήσουν στην 

πρόβλεψη των αποδόσεων στις αναδυόμενες αγορές.

Οι ίδιοι ερευνητές, σε μία προσπάθεια ερμηνείας της συμπεριφοράς των 

αποδόσεων των αναδυόμενων αγορών, διερεύνησαν την πιθανή σύνδεση μιας 

ομάδας χαρακτηριστικών κινδύνου, με τις αυξημένες αποδόσεις των αγορών 

αυτών. Πρόκειται για παράγοντες πολιτικού, οικονομικού και 

χρηματοοικονομικού κινδύνου της χώρας καθώς και έναν αριθμό θεμελιωδών, για 

μία Οικονομία, χαρακτηριστικών, όπως μακροοικονομικών δεδομένων 

(πληθωρισμός), δημογραφικών χαρακτηριστικών (οι επενδυτές μεγαλύτερης 

ηλικίας, για παράδειγμα, είναι αυτοί που συνήθως στρέφουν το ενδιαφέρον τους 

στο χρηματιστήριο), παραγόντων που εκφράζουν και μετρούν το βαθμό 

ολοκλήρωσης μιας Οικονομίας (έχει δειχθεί ότι, το μέγεθος του εμπορίου σε 

σχέση με τη συνολική Οικονομία, εκφράζει το πόσο ανοικτός είναι ο τομέας της 

Οικονομίας και των επενδύσεων - χρησιμοποιείται το άθροισμα εισαγωγών και 

εξαγωγών διαιρεμένο με το ΑΕΠ) και τέλος κάποιων βασικών χαρακτηριστικών 

της απόδοσης μίας επιχείρησης (price to book value, price to earnings, price to 

dividend), καθώς έχει δειχθεί ότι, οι παραπάνω δείκτες ενσωματώνουν την 

πληροφορία που αφορά τις μεταβολές στον κίνδυνο μιας αγοράς.

Αποδεικνύεται τελικά, ότι, οι παράγοντες που συνιστούν τον κίνδυνο που 

συνοδεύει και χαρακτηρίζει μία συγκεκριμένη χώρα (οικονομικό, πολιτικό, 

χρηματοοικονομικό)- country risk, καθώς και ο λόγος του εμπορίου προς το ΑΕΠ 

(άθροισμα εισαγωγών και εξαγωγών διαιρεμένο με το ΑΕΠ) και τέλος, ο λόγος της 

πραγματικής προς τη λογιστική αξία των μετοχών {price to book value), 

καθίστανται σημαντικοί παράγοντες, για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 

αποδόσεων στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές.

211



KNXJk.YOMGNec Ke<pKj<xiKropec

4.8.2 ΧΑΡλΚΤΗΡΙΟΊΊΚΛ D GniCHMXNCeiC - nPOKKHMKTtGMOl

A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η αξιόπιστη πληροφορία, αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στη δραστηριότητα 

των χρηματιστηριακών αγορών. Η πληροφόρηση έχει αρχίσει να είναι πλέον 

διαθέσιμη και στις αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη προβλήματα 

και δυσκολίες. Σε πολλές αγορές η λογιστική πληροφόρηση δεν είναι αξιόπιστη 

και συχνά είναι δύσκολο να ευρεθεί ιδιαίτερα όταν αφορά τις νεοεισηγμένες 

επιχειρήσεις. Τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα για χρηματιστηριακές αγορές που 

αφορούν χώρες που υλοποιούν τη μετάβαση από οικονομίες κεντρικού 

σχεδιασμού σε οικονομίες ελεύθερης αγοράς, όπου ζητήματα όπως αυτά του 

διαχωρισμού περιουσίας μεταξύ κράτους και μετόχων ή της παρουσίασης 

λογιστικών καταστάσεων που να ικανοποιούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, 

πρέπει να επιλυθούν. [2].

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Τα κόστη συναλλαγής δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Οι 

καθορισμένες προμήθειες αποτελούν συχνά τον κανόνα για τις μικρότερες αγορές. 

Ωστόσο, το ύψος των τιμών για μεγάλες συναλλαγές μπορεί να έχει σημαντική
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επίδραση στη διαμόρφωση του αντίστοιχου κόστους συναλλαγής. Συνεπώς, οι 

υπολογισμοί του κόστους αυτού, ποικίλουν και κυμαίνονται μέσα σε ένα εύρος 

τιμών, στις διεθνείς χρηματιστηριακές εταιρίες. Τα κόστη συναλλαγής είναι πολύ 

συχνά υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ανεπτυγμένων αγορών και συχνά 

ξεπερνούν το ποσό που είναι διατεθειμένοι ακόμη και οι ίδιοι οι διεθνείς 

επενδυτές να καταβάλλουν σε μία μεγάλη και ανεπτυγμένη αγορά. Το κόστος της 

μεταφοράς των χρημάτων και της μετατροπής τους σε τοπικό νόμισμα μπορεί 

επίσης να είναι υψηλό για νομίσματα που δε χαρακτηρίζονται από συχνές 

συναλλαγές και για χώρες όπου ισχύει καθεστώς συναλλαγματικού ελέγχου. Το 

καθεστώς φορολογίας έχει συμβάλλει, επίσης, καθοριστικά στη διαμόρφωση του 

κόστους συναλλαγής. Σημειώνεται ότι η φορολογία είναι δυνατό να επιβληθεί είτε 

επί των αποδιδόμενων μερισμάτων είτε επί των κεφαλαιακών κερδών [2].

Γ. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Οι αναδυόμενες χώρες χρειάζονται κεφάλαια και έχουν διαπιστώσει πλέον 

ότι, οι χρηματιστηριακές επενδύσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό 

υποκατάστατο ως προς τα ξένα δανειακά κεφάλαια και τη βοήθεια των διεθνών 

οργανισμών. Διαπιστώνουν ταυτόχρονα ότι, τα κεφάλαια ρέουν ευκολότερα σε 

χώρες με τα χαμηλότερα εμπόδια εισόδου και εξόδου ξένων κεφαλαίων, καθώς 

επίσης και το γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές επιθυμούν να κινούνται σε 

περιβάλλοντα εναρμονισμένα με τους διεθνείς κανόνες των χρηματιστηριακών 

αγορών. Στο ζήτημα αυτό, οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζουν μεγάλες ασυμφωνίες 

και δεν υιοθετούν όλες την ίδια στάση, όσον αφορά τα εμπόδια και τους φραγμούς 

που θέτουν στον επαναπατρισμό των κερδών, προς τους ξένους επενδυτές. Ετσι, 

υπάρχουν χώρες , όπως η Βραζιλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, που έχουν άρει κάθε
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είδους περιορισμό, αλλά και χώρες, όπως η Ινδονησία, η Κένυα και η Σρι Λάνκα, 

που επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς στη μετακίνηση των ξένων κεφαλαίων.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, συγκεντρώνονται μερικά κοινά 

χαρακτηριστικά των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών:

♦ περιορισμένη ροή πληροφοριών και έρευνα, η οποία συνήθως διατίθεται μόνο 
εγχώρια

♦ περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά

♦ υψηλή μεταβλητότητα

♦ μικρός αριθμός μετοχών και μικρή συναλλακτική δραστηριότητα

♦ υψηλός συγκεντρωτισμός σε μικρό αριθμό μετοχών

♦ ανεπαρκείς διαδικασίες εκκαθάρισης

♦ ανεπαρκές ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο

♦ συχνές πρακτικές χειραγώγησης των τιμών

♦ μεγάλη ευαισθησία σε πολιτικά γεγονότα

♦ μεγάλη ευαισθησία σε εξωτερικά γεγονότα

Επίσης:

* Οι αναδυόμενες αγορές αναπτύσσονται και εξελίσσονται ταχύτατα 

σχετικά με τις ανεπτυγμένες και αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό πάνω από αυτό 

της τάξεως του 10% της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης, το ποσοστό αυτό αυξάνει 

συνεχώς. Κάποιες από τις αγορές αυτές εντοπίζονται μεταξύ των κορυφαίων 

χρηματιστηριακών αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όρους όγκου 

συναλλαγών.
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it Είναι αρκετά ασταθείς και ευμετάβλητες. Εχουν προσφέρει ιδιαίτερα 

υψηλές και ελκυστικές αποδόσεις στο παρελθόν. Λόγω συσχέτισης, η συνεισφορά 

στο συνολικό κίνδυνο ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου είναι περιορισμένη και οι 

δυνατότητες κέρδους μεγάλες. Οι επενδυτές που προσανατολίζονται στις αγορές 

αυτές, στοχεύουν στα μελλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη μελλοντική 

ανάπτυξη των οικονομιών αυτών.

* Η λήψη πληροφοριών για τις εταιρίες των αγορών αυτών, είναι δύσκολη. 

Τα κόστη συναλλαγής μπορούν να γίνουν αρκετά υψηλά. Κάποιοι περιορισμοί 

στις ξένες επενδύσεις εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες. Η τάση ωστόσο, είναι 

προς την ταχύτατη απελευθεροποίηση των αγορών, καθώς όλο και περισσότερες 

χώρες προσπαθούν να αντλήσουν ξένα κεφάλαια, αναδεικνύοντας έτσι σε 

ανταγωνιστική, τη μεταξύ τους σχέση [2].

Τα χαρακτηριστικά αυτά, καθώς και τα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι το σημείο 

αυτό, προσδιορίζουν το πλήρες φάσμα του ορισμού αλλά και των κινδύνων των 

αναδυόμενων αγορών. Βέβαια, τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι που προσδιορίζουν 

και τη διαδικασία επιλογής της αγοράς από τους διεθνείς επενδυτικούς 

οργανισμούς, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες ομάδες αναλυτών των «αναδυόμενων 

αγορών».
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4.8.3. Cxgch Κιμα,υνου D α.ποαοοηο

Αναφορικά με τη διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, τα αποτελέσματα 

εμπειρικών μελετών διαφοροποιούνται σημαντικά. Αλλες μελέτες καταλήγουν 

στην ισχυρή αλληλεξάρτηση των κεφαλαιαγορών και άλλες όχι. Η αιτία των 

αλληλοσυγκρουόμενων αποτελεσμάτων, οφείλεται είτε στη μεθοδολογία που 

ακολουθούν οι ερευνητές, είτε στη χρονική περίοδο της μελέτης είτε, τέλος, στις 

αγορές που εξετάζονται. Πρόσφατα, όμως, αποτελέσματα βρίσκουν ότι οι μεγάλες 

αγορές συνολοκληρώνονται μεταξύ τους και ιδίως μετά από την κρίση του 1987. 

Στο ίδιο συμπέρασμα, καταλήγουν και όσον αφορά, τις αναδυόμενες αγορές 

μεταξύ τους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται όταν πρόκειται για την 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των αναδυόμενων με τις ώριμες κεφαλαιαγορές, που 

σημαίνει ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από τη διαφοροποίηση των 

χαρτοφυλακίων με τη συμμετοχή των αναδυόμενων αγορών.

Τα κυριότερα συγκλίνοντα αποτελέσματα ερευνών, σε μεγάλο δείγμα 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, συνοψίζονται ως εξής:
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i. η διαφοροποίηση των αποδόσεων και κινδύνων από χώρα σε χώρα και μέσα 

στο χρόνο

U. η δυσκολία πρόβλεψης της εξέλιξης των τιμών των μετοχών των 

χρηματιστηρίων αυτών

UL οι αποδόσεις είναι μεγαλύτερες από αυτές των ώριμων χρηματιστηριακών 

αγορών, αλλά και ο κίνδυνος είναι υψηλότερος στις αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές

Γενικά, είναι ευρύτατα διαδεδομένη η αντίληψη ότι οι αποδόσεις των 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών είναι υψηλότερες σε σχέση με τις αποδόσεις των 

ώριμων χρηματιστηριακών αγορών, αλλά συνοδεύονται από υψηλότερο κίνδυνο. 

Εάν χρησιμοποιηθεί ο παγκόσμιος δείκτης για τις αναδυόμενες αγορές, IFC- 

Emerging Markets Composite Index (EMCl), για τον υπολογισμό των αντίστοιχων 

μεγεθών κινδύνου και απόδοσης, διαπιστώνεται ότι αυτά εξαρτώνται σημαντικά 

από την περίοδο μελέτης.

Τα δεδομένα του Πίνακα 4.9, επιβεβαιώνουν την άποψη ότι, οι αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές έχουν μεγαλύτερη απόδοση και υψηλότερο κίνδυνο, κατά την 

περίοδο από τον Ιούνιο του 1985 έως τον Ιούνιο του 1995, όπου ο συντελεστής 

συσχέτισης με το χρηματιστήριο των ΗΠΑ είναι μικρός, περίπου 0.34, γεγονός 

που διευκόλυνε τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου για τον Αμερικανό επενδυτή. 

Ομως, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του δεύτερου μέρους του ίδιου πίνακα, τα 

αποτελέσματα σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο υπολογισμού δεν παραμένουν τα 

ίδια. Η περίοδος αυτή καλύπτει και τη δεκαετία 1979-1988 (η «χαμένη δεκαετία»), 

που συνδέθηκε με την κρίση στη Λατινική Αμερική. Επίσης, παρατηρείται ότι, οι
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μικρότερες αποδόσεις συνοδεύονται και από σχετικά υψηλό κίνδυνο. Βέβαια, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι, οι μεταβολές αυτές είναι δυνατό να οφείλονται και στις 

ραγδαίες μεταβολές του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου των αναδυόμενων 

αγορών. Ακόμα, μπορεί να αποδοθεί και στον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε 

λίγες-και συνήθως οικογενειακού τύπου, σε πολλές οικονομίες- επιχειρήσεις. 

Τέλος, όπως προκύπτει και από άλλες συμπληρωματικές έρευνες, μεταξύ των 

αναδυόμενων και των ανεπτυγμένων κεφαλαιαγορών, παρατηρείται ότι, οι 

αποδόσεις των πρώτων είναι οριακά μόνο υψηλότερες των δεύτερων, ενώ σε 

επίπεδο κινδύνου οι πρώτες είναι περισσότερο ευμετάβλητες από τις δεύτερες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9. Σύγκριση μεταξύ των αναδυόμενων αγορών και των δεικτών S&P 500 και NASDAC

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

"(ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΣΟΣ).

ΓΕΛΜΕΤΡΪΚΟΣ

ΜΕΣΟΣ*
ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

6/I9S5-6/1995

S&P500 1.23% 1.13% 4.38%

NASDAC 1.11 0.96 5.31

EMC! 1.73 1.50 6.65

12/1975-6/1995 

S&P 500 1.20% 1.11% 4.25%

NASDAC 1.21 1.07 5.26

EMC! 1.15 0.99 5.61

6/1990-6/1995

S&P 500 0.99% 0.93% 3.30%

NASDAC 1.30 1.18 4.89

EMC! 1.00 0.84 5.66

«Υπολογίζει τον αριθμητικό μέσο των αποδόσεων ανά μήνα. 
ρ Υπολογίζει την ανατοκιζόμενη απόδοση ανά μήνα.

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999
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4.9 (D<p6\6tec ΚΑΙ KINXYNOl TCDN 

ΑΝΑΛ,ΥOM€N(DN ΚΘψΑΑΑΙΑΓΟΡωΝ

4.9.1 (D<pe\eiec τφν ανχχυομθνφν κθ<Ραααιαγορφν

Οι ωφέλειες από τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών, εντοπίζονται σε 

διαφορετικά και πολλαπλά επίπεδα. Παράλληλα με την έλξη ξένων κεφαλαίων, τα 

χρηματιστήρια των αναδυόμενων αγορών συνεισφέρουν στην κινητοποίηση των 

εγχώριων αποταμιευτικών πόρων, αυξάνοντας το σύνολο των δυνατών 

εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών. Επίσης, με τον τρόπο αυτό, προμηθεύουν 

φθηνά επενδυτικά κεφάλαια στις επιχειρήσεις. Αντικαθιστώντας τον τραπεζικό 

δανεισμό με άντληση κεφαλαίων από το χρηματιστήριο, οι επιχειρήσεις γίνονται 

λιγότερο ευάλωτες στις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τον υψηλότοκο δανεισμό.

4· Η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς επηρεάζει σημαντικά την οικονομική 

δραστηριότητα μέσω της δημιουργίας ρευστότητας στην αγορά. Πράγματι, 

πολλές κερδοφόρες επενδύσεις απαιτούν τοποθέτηση κεφαλαίων 

μακροχρόνια, στρατηγική που οι επενδυτές, συνήθως, αποφεύγουν ιδίως στις
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αναπτυσσόμενες οικονομίες (λόγω άγνοιας, απειρίας, κερδοσκοπικών 

διαθέσεων, έλλειψης εμπιστοσύνης στη σταθερότητα της Οικονομίας). Η 

ανάπτυξη μιας κεφαλαιαγοράς με υψηλή ρευστότητα, κάνει τέτοιου είδους 

επενδύσεις λιγότερο επικίνδυνες, αφού η αγορά και ρευστοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων διευκολύνεται μέσω της ρευστότητας της αγοράς. 

Ετσι, διευκολύνοντας μακροχρόνιες επενδύσεις, η αγορά, διευκολύνει και 

την ορθότερη διανομή κεφαλαίων μακροχρόνια και, κατά συνέπεια, βοηθά 

στην οικονομική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς 

με υψηλή ρευστότητα, όχι μόνο επηρεάζει το επίπεδο των επενδύσεων, αλλά 

ακόμα περισσότερο, επιδρά και στο είδος των επενδύσεων (μακροχρόνιων ή 

βραχυχρόνιων).

♦ Εκτός από τη συνεισφορά των κεφαλαιαγορών στη χρησιμοποίηση των 

κεφαλαίων, η συνεχής αποτίμηση της αξίας των μετοχών, στα καλά 

οργανωμένα χρηματιστήρια, συντελεί στην οικονομική πειθαρχία και οδηγεί 

στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των κεφαλαίων. Η εισαγωγή 

μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο, επιτυγχάνει το διαχωρισμό της 

ιδιοκτησίας από τη διοίκηση και την ορθή κατανομή παροχών και 

επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 

εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι, η απομάκρυνση ιδρυτών από υψηλές 

διοικητικές θέσεις, συνοδεύεται από σημαντικές αυξήσεις της 

χρηματιστηριακής τους τιμής.

♦- Επιπλέον, η δυνατότητα των κεφαλαιαγορών να συμβάλλουν στις αλλαγές 

διοίκησης των εισηγμένων επιχειρήσεων, λόγω ελέγχου των πράξεων της 

διοίκησης, δείχνει τη συνεισφορά τους στην αποτελεσματικότερη
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χρησιμοποίηση των διοικητικών ικανοτήτων και των στελεχών των 

επιχειρήσεων. Ασφαλώς, αυτή η δυνατότητα των επενδυτών αφορά τους 

μεγαλομετόχους και όχι τους μικρομετόχους της εταιρίας. Στη σύγχρονη 

επενδυτική κοινότητα, όπου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θεσμικών 

επενδυτών, ένα μεγάλο μερίδιο των διασπαρμένων μετοχών βρίσκεται στα 

χαρτοφυλάκια τους. Συνεπώς, οι επενδυτικοί αυτοί οργανισμοί εξετάζουν 

προσεκτικά και αξιολογούν συνεχώς, τις επιχειρηματικές αποφάσεις των 

διευθυντικών στελεχών έτσι ώστε, να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου τους.

4- Στο μακροοικονομικό επίπεδο, οι κεφαλαιαγορές δρουν ως οδηγός για τις 

ξένες αποταμιεύσεις και βοηθούν τις χώρες τους στο να αποφύγουν το βαρύ 

φορτίο των δανεισμών που τους εκθέτει σε κινδύνους χρεοκοπίας, ιδιαίτερα 

σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων. Επιτρέποντας τα μερίσματα και τις 

τιμές των μετοχών να διαμορφώνονται ανάλογα, επιμερίζουν τον κίνδυνο και 

στους ξένους επενδυτές. Επιπλέον η εισροή ξένων κεφαλαίων εκθέτει τις 

εγχώριες επιχειρήσεις σε αυστηρό έλεγχο από το εξωτερικό, γεγονός που 

τις κρατά σε εγρήγορση και τις φέρνει σε επαφή με προχωρημένες μεθόδους 

διοίκησης και ελέγχου.

4- Οι επενδύσεις από τους ξένους επενδυτές, είναι, επίσης, δυνατό να 

συνεισφέρουν έμμεσα στη μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρηματικές 

τεχνικές. Καθώς οι επενδυτές αυτοί, έχουν πολλές εναλλακτικές 

επενδυτικές επιλογές, έχουν την τάση να εστιάζουν και να 

προσανατολίζονται, όπως άλλωστε θα ήταν αναμενόμενο, σε επενδύσεις με 

τις μεγαλύτερες και τις καλύτερες μελλοντικές προοπτικές. Το ενεργό
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ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, για τις αναδυόμενες αγορές, είναι συνεπώς 

δυνατό, να φέρει νέες τεχνικές οικονομικής και επιχειρησιακής ανάλυσης, 

καθώς και να ωθήσει τις εγχώριες επιχειρήσεις σε βελτίωση της θέσης τους, 

ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και να διεκδικήσουν έτσι, 

δυναμικά, τα ξένα κεφάλαια, τόσο από τους τοπικούς όσο και από τους 

διεθνείς ανταγωνιστές τους. Γενικότερα, η παρουσία και η ενεργή 

συμμετοχή των ξένων επενδυτών, μπορεί να συνεισφέρει στην 

αποτελεσματικότερη τοποθέτηση των κεφαλαίων στις οικονομίες αυτές [9].

♦ Αν οι εγχώριες μετοχές των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, φανούν ιδιαίτερα 

ελκυστικές και προσελκύσουν και κερδίσουν το ενδιαφέρον των ξένων 

επενδυτών, τότε οι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα έχουν χαμηλότερο κόστος 

κεφαλαίου. Εάν, επίσης, οι αποδόσεις των μετοχών δίνονται σε τοπικό 

νόμισμα, μειώνεται, επιπλέον, η έκθεση των επιχειρήσεων στο 

συναλλαγματικό κίνδυνο και εξαλείφεται το κόστος που αντιστοιχεί σε 

εναλλακτικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, που διαφορετικά θα 

έπρεπε να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις αυτές.

> Από την άποψη και την οπτική της παγκόσμιας αγοράς, η ροή κεφαλαίων 

προς αποδοτικότερες περιοχές, σηματοδοτεί ένα συνολικό όφελος. Αν και η 

δομή της επιχειρηματικής χρηματοδότησης μέσω των κεφαλαίων διαφέρει 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, η μορφή αυτή της χρηματοδότησης υπήρξε 

σημαντικότατη, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τις επιχειρήσεις αυτές, 

με την έννοια ότι οι επιχειρήσεις στις χώρες αυτές, χρησιμοποιούσαν πολύ 

λιγότερο τις μακροχρόνιες πιστώσεις, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις των 

ανεπτυγμένων οικονομιών. Ετσι, υπήρξε μία εξομάλυνση, όσο αυτό μπορεί
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να λεχθεί, στον τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, στους δύο αυτούς 

οικονομικούς «κόσμους», δίνοντας την ευκαιρία να λειτουργήσουν τα ίδια 

μέτρα και τα ίδια σταθμά και για τις δύο πλευρές. Ετσι, αφενός μεν αλλάζει η 

ισορροπία στις επιχειρήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών και πλέον χωρίς το 

φόβο της μακροοικονομικής αστάθειας (πληθωρισμός) έχουν τη δυνατότητα 

να χρηματοδοτήσουν τα μακροχρόνια σχέδια τους. Αφετέρου, 

δημιουργούνται νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τους διεθνείς επενδυτές, οι 

οποίοι πλέον έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν και να διοχετεύσουν το 

κεφάλαιο τους σε μια διευρυμένη αγορά, που περιλαμβάνει οικονομίες 

πολλών ταχυτήτων και μπορούν να επιλέξουν να χρηματοδοτήσουν τις πιο 

ενθαρρυντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ανεξάρτητα από την 

οικονομική κατάταξη των χωρών στις οποίες ανήκουν οι αντίστοιχες 

επιχειρήσεις.

Συμπερασματικά, λοιπόν, αναφέρεται ότι, οι αναπτυσσόμενες χώρες 

έχουν συμφέρον να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τον δυναμισμό των 

χρηματιστηρίων τους. Οι κεφαλαιαγορές αποτελούν σημαντικούς πόλους 

ανάπτυξης και προσφέρουν πολλά στην εθνική οικονομία πέρα από την 

εισροή των επενδυτικών κεφαλαίων. Ο ρόλος τους στην οικονομική 

ανάπτυξη, είναι ανάλογος με αυτόν του τραπεζικού συστήματος. Η ανάπτυξη 

των κεφαλαιαγορών δεν ακολουθεί απλά την οικονομική άνθηση, αλλά 

προμηθεύει τα μέσα για την πρόβλεψη των μελλοντικών δεικτών αύξησης 

των κεφαλαίων, της παραγωγικότητας και του κατά κεφαλήν εισοδήματος.
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4.9.2 ΚΙΝΛ.ΥΝΌ1 TO)N XNX\YOM€NWN βφλΛΧΙΧΓΟΡωΝ

Η ανάπτυξη των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, όμως, εκτός από οφέλη 

είναι δυνατό να εγκυμονεί και κινδύνους για την Οικονομία. Από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, μεγάλος αριθμός διεθνών οργανισμών που επενδύουν μέρος 

των χαρτοφυλακίων τους σε αναδυόμενες αγορές, διαπίστωσε ότι, οι μέσες 

αναμενόμενες αποδόσεις ανά μονάδα κινδύνου είναι ιδιαίτερα χαμηλές, λόγω 

ακριβώς, του υψηλού κινδύνου των αγορών αυτών. Τα επιχειρήματα υπέρ της 

εκτίμησης αυτής, είναι [1]:

> Οι αναδυόμενες αγορές υπόκεινται σε αυξημένο πολιτικό κίνδυνο και 

κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών, με αποτέλεσμα την επιβολή 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

> Οι αγορές αυτές χαρακτηρίζονται, συνήθως, από ασθενή συναλλακτική 

δραστηριότητα (thin trading). Επιπλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι 

συγκεντρωμένο σε λίγες μόνο εταιρίες, εμφανίζεται δηλαδή υψηλή 

συγκεντρωσιμότητα (heavy concentration), με αποτέλεσμα τη χαμηλή 

ρευστότητα της αγοράς. Μία έρευνα των Gill and Tropper, καταλήγει στο
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συμπέρασμα ότι μόνο το 3.5% όλων των εισηγμένων εταιριών στις 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια ρευστότητας, 

ώστε να μπορούν να είναι σε θέση να επιλεγούν σε ένα διεθνώς 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

> Ενας άλλος παράγοντας κινδύνου, στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, είναι 

η μη-οικειοποίηση των διεθνών διαχειριστών με τα λογιστικά πρότυπα και τις 

διαδικασίες συναλλαγών στις οικονομίες αυτές.

>· Ο κίνδυνος που απορρέει από τα συστήματα εκκαθάρισης των συναλλαγών 

και των διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται στις αγορές αυτές, συνιστά 

επίσης έναν σημαντικό κίνδυνο, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη από τους διεθνείς 

επενδυτές.

> Τέλος, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η αυξημένη 

μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών σε αυτά τα χρηματιστήρια. Για 

παράδειγμα, σε πρόσφατη μελέτη του 1994, μεταξύ 9 αναδυόμενων 

κεφαλαιαγορών υπολογίστηκε ότι, σε περίοδο 17 ετών, η τυπική απόκλιση 

(κίνδυνος) των αποδόσεων των τιμών ήταν 12.5 %, δηλαδή διπλάσια από αυτή 

ανεπτυγμένων κεφαλαιαγορών, όπως για παράδειγμα της Αγγλίας.

Μία πιο σημαντική ανησυχία, ωστόσο, δημιουργείται όταν οι αυξήσεις 

τιμών των μετοχών είναι αποτέλεσμα των λεγάμενων κερδοσκοπικών προσδοκιών 

(.speculative bubbles). Ως κερδοσκοπική προσδοκία ορίζεται αυτό που απομένει, αφού 

αφαιρεθεί από την τιμή της μετοχής, το μέγεθος που προσδιορίζεται από τα
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βασικά στοιχεία της αγοράς. Κερδοσκοπικές προσδοκίες υπάρχουν, όταν οι τιμές 

των μετοχών μιας επιχείρησης είναι υψηλές, όχι λόγω της οικονομικής θέσης της 

επιχείρησης, αλλά διότι οι επενδυτές προσδοκούν μία άνοδο της τιμής. Σε μία 

τέτοια περίπτωση, η τιμή μπορεί να αυξάνει για αρκετό χρονικό διάστημα και να 

πέσει απότομα λόγω ξαφνικής αλλαγής των προσδοκιών. Η εμπειρία, σε αρκετές 

βιομηχανικές χώρες, έδειξε ότι, μία απότομη πτώση των τιμών είναι δυνατό να 

επιφέρει σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα στον τραπεζικό τομέα καθώς και 

στους τομείς της κατανάλωσης (μέσω της μείωσης του εισοδήματος) και των 

επενδύσεων (μέσω της μείωσης της εμπιστοσύνης από την πλευρά των επενδυτών).

Η κερδοσκοπία συνιστά ένα κοινό πρόβλημα των αναδυόμενων 

χρηματιστηριακών αγορών, ακριβώς λόγω της μικρής ρευστότητάς τους. Αν και οι 

κερδοσκοπικές ευκαιρίες είναι αυτές που ελκύουν τους διεθνείς επενδυτές στις 

αγορές αυτές, ωστόσο, η εξέλιξη των χρηματιστηρίων των αναδυόμενων αγορών 

δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και την ύπαρξη τους. Είναι δύσκολο να τεθεί μία 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ κερδοσκοπικών κινήσεων και μη-επιτρεπόμενων 

πρακτικών, που συχνά παρατηρούνται στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές 

των αναδυόμενων χρηματιστηρίων (εσωτερική πληροφόρηση, ανοιχτή πώληση, 

προνομιακές τοποθετήσεις σε νέες εκδόσεις κ.ά.). Πράγματι, στις αγορές αυτές, 

λόγω της έλλειψης της διαφάνειας, της αποτελεσματικής ροής πληροφοριών, των 

αναποτελεσματικών εποπτικών μηχανισμών, αλλά και δεδομένου ότι οι 

περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οικονομίες αυτές, δεν 

έχουν θεμελιώσει υψηλά επίπεδα φήμης, οργάνωσης και αξιοπιστίας και πολλές 

παραμένουν οικογενειακού χαρακτήρα, ο μηχανισμός καθορισμού των τιμών είναι 

αρκετά αυθαίρετος και οι τάσεις κερδοσκοπίας παρατηρούνται συχνά.
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Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, είναι δυνατό να δημιουργήσουν σημαντικές 

αναταραχές και διαστρεβλώσεις στην πορεία των τιμών ή να χρησιμοποιήσουν τη 

δύναμή τους στη διοίκηση των εισηγμένων εταιριών. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, 

οι διαπιστώσεις είναι κοινές για πολλούς ερευνητές και συγκλίνουν στις 

ακόλουθες επισημάνσεις:

> Σχεδόν πάντα, ένας επαγγελματίας επενδυτής χαρτοφυλακίου, όταν 

διαπιστώνει ότι η τιμή μιας ή περισσοτέρων μετοχών του, είναι κατώτερη 

των αρχικών προσδοκιών του, θα προχωρήσει σε πώληση, ώστε να μειώσει 

τις απώλειες. Ετσι, αυξάνονται οι πιθανότητες, οι επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου, να γίνουν περισσότερο ευμετάβλητες και να κινούνται 

ξαφνικά μέσα και έξω από το χρηματιστήρια, προκειμένου να αντισταθμίζουν 

απώλειες, προκαλώντας απότομες διακυμάνσεις, στις εκάστοτε αγορές. Αυτή 

η τακτική, όμως, έχει επιπτώσεις όχι μόνο στις αντίστοιχες επιχειρήσεις, 

αλλά και στο Ισοζύγιο Πληρωμών των αναπτυσσόμενων χωρών, που 

υπόκεινται στις αιφνιδιαστικές αυτές κινήσεις κεφαλαίων, όταν τα κεφάλαια 

αυτά επαναπατρίζονται και φεύγουν από τις χώρες αυτές. Σε επίπεδο χωρών, 

ο κίνδυνος αυτός, είναι δυνατό να μειωθεί, περιορίζοντας τις ξένες 

επενδύσεις και επιτρέποντας μόνο έναν συγκεκριμένο ποσό ξένων 

κεφαλαίων να εισέρθει στη χώρα, μέσω επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Με τον 

τρόπο αυτό, το επενδεδυμένο κεφάλαιο παραμένει στη χώρα και μόνο τα 

κέρδη επαναπατρίζονται.
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> Ενα άλλο μειονέκτημα, που επίσης συνδέεται με την είσοδο των ξένων 

επενδυτών σε μία αναδυόμενη αγορά, είναι ο κίνδυνος, να κερδίσουν με την 

πάροδο του χρόνου, τον έλεγχο μίας επιχείρησης ή και μέρους της 

κεφαλαιαγοράς, αγοράζοντας μετοχές από τους τοπικούς μετόχους και 

επενδυτές. Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, έγκειται και πάλι στον 

περιορισμό του ύψους των κεφαλαίων που μπορούν να διατηρούν οι ξένοι 

επενδυτές, καθώς επίσης και στον περιορισμό του ποσοστού των μετοχών με 

δικαίωμα ψήφου, που μπορούν αυτοί να διαθέτουν [9].

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρουν 

από τη διεθνή οικονομική αστάθεια κατά πολλούς τρόπους, από τους οποίους 

ενδεικτικά ορισμένοι παρατίθενται στη συνέχεια [1]:

L Μη σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, υψηλά επιτόκια και 

συνεπώς χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, ενώ ο δείκτης ανάπτυξης των οικονομιών αυτών 

δεν είναι ανοδικός.

U. Τα υψηλά επιτόκια οδηγούν σε αύξησιj του κόστους του χρέους τους, 

προκαλώντας μακροοικονομική αστάθεια.

UL Η αβεβαιότητα της παγκόσμιας αγοράς αποκλείει πολλές μικρές χώρες από 

την πρόσβαση σε διεθνή ιδιωνκά κεφάλαια.

ΐν. Η αδυναμία προσδιορισμού των χρεωστικών ορίων έτσι ώστε να μην υπάρχει 

κίνδυνος χρεοκοπίας των φτωχότερων χωρών, που έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

απορρόφηση ξένων κεφαλαίων.
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Τέλος, οποιαδήποτε συζήτηση για τον κίνδυνο των αναδυόμενων αγορών, θα 

ήταν ελλιπής, χωρίς την αναφορά στον νομισματικό και πολιτικό κίνδυνο. Οι 

κίνδυνοι αυτοί, ανησυχούν ιδιαίτερα τους ξένους επενδυτές, καθώς στην αντίληψη 

τους λαμβάνουν κάποιες φορές μεγαλύτερες, από τις πραγματικές, διαστάσεις.
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4.9.2.1 NOMICMXTIKOC KINA.YNOC

Οσον αφορά τον νομισματικό κίνδυνο, οι εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει 

ότι, ο παράγοντας αυτός δεν συνεργεί στην αύξηση του κινδύνου ενός 

χαρτοφυλακίου που θα περιλαμβάνει τις αναδυόμενές αγορές. Σε μία δομή αγοράς, 

ήπιας τμηματοποίησης, με τους τοπικούς επενδυτές ως τους βασικούς κατόχους 

των τοπικών χρεογράφων, ένας ξένος επενδυτής με διεθνώς διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο, μπορεί να επιτύχει αποδόσεις, υψηλότερες από τις, κανονικά, 

αναμενόμενες.

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει ο ρόλος και η επίδραση του 

συναλλαγματικού κινδύνου, στα οφέλη που προκύπτουν για τους επενδυτές, από 

την διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Ενώ, τόσο η ακαδημαϊκή έρευνα όσο και η 

επιχειρηματική πρακτική, έχουν αποδείξει ότι, η αντιστάθμιση του 

συναλλαγματικού κινδύνου ενισχύει τα οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης 

χαρτοφυλακίου, μία τέτοια αντιστάθμιση στην περίπτωση των αναδυόμενων 

κεφαλαιαγορών υψηλού κινδύνου, είναι δυνατό να μειώσει τα κέρδη και τα οφέλη 

από τη διεθνή διαφοροποίηση. Αυτό είναι δυνατό να ερμηνευθεί, κατά ένα μέρος, 

από το γεγονός ότι, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες η ραγδαία ανάπτυξη συχνά
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συνοδεύεται από μία γρήγορη νομισματική «έκρηξη» και από υψηλά επίπεδα 

πληθωρισμού, δημιουργώντας πιέσεις για υποτίμηση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, ώστε να αποφευχθεί ένα έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών.

Η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, δεν συνίσταται ως η 

κατάλληλη πολιτική, διότι παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και των αποδόσεων των μετοχών, όταν οι τελευταίες 

συναλλάσσονται και εκφράζονται στο τοπικό νόμισμα της εκάστοτε αναδυόμενης 

αγοράς. Συνεπώς, μια πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου, θα οδηγούσε σε μείωση, 

παρά σε αύξηση των προσδοκούμενων κερδών [10].

Συνεπώς, μόνο οι επενδυτές που μπορούν να αποδεχθούν και να αναλάβουν 

υψηλά επίπεδα κινδύνου, μπορούν να είναι αυτοί που θα επωφεληθούν από τη 

διαφοροποίηση στις αναδυόμενες αγορές και θα αναδειχθούν στους «μεγάλους» 

κερδισμένους [10].

Ωστόσο, παρά την επίδραση του συναλλαγματικού κινδύνου, στα οφέλη που 

είναι δυνατό να προκόψουν από την ενσωμάτωση των αναδυόμενων αγορών στα 

διεθνή χαρτοφυλάκια, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση μιας 

τέτοιας επενδυτικής πολιτικής, καθώς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κόστη από 

την αγορά μετοχών και τη συναλλαγή χρεογράφων, σε ξένο νόμισμα- στο τοπικό 

και όχι ιδιαίτερα δημοφιλές για τις περισσότερες αγορές, νόμισμα, καθώς και σε 

μία μακρινή, γεωγραφικά, αγορά, με διαφορετικό ωράριο λειτουργίας, η οποία 

υπόκειται στους κανονισμούς και στις αποφάσεις μιας ξένης κυβέρνησης. [10]
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4.9.2.2 nOKiTiKOC κινλ,Υνοο

Οσον αφορά τη συνιστώσα του πολιτικό κίνδυνο, το βασικό ερώτημα που 

τίθεται είναι: «Επηρεάζει ο πολιτικός κίνδυνος τις αποδόσεις των μετοχών;».

Η σύνδεση που συχνά παρατηρείται, μεταξύ δραματικών πολιτικών 

εξελίξεων και μεγάλων μεταβολών στις χρηματιστηριακές αγορές, αποδεικνύει 

καθαρά ότι πραγματικά μπορεί να επηρεάσει!

Καθώς όμως η ποσοτικοποίηση του πολιτικού κινδύνου, είναι δύσκολη, 

καθιστά ταυτόχρονα δύσκολη και την απόδειξη της συστηματικής επίδρασης του 

κινδύνου αυτού, στις τιμές των μετοχών. Για το λόγο αυτό, για τον πολιτικό 

κίνδυνο έχουν γίνει λίγες μόνο μελέτες, αναφορικά με τις κεφαλαιαγορές, με 

σημαντικότερη αυτή των R.Diamonle, J. Liew and R.Stevens [11,12]

Σε πρόσφατη εμπειρική έρευνα, οι R.L.Diamonie, J.M.Liew and R.L.Sievens, 

υποστηρίζουν ότι, οι μέσες αποδόσεις στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές που έχουν 

χαμηλότερα επίπεδα πολιτικού κινδύνου, είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές που έχουν αυξημένο πολιτικό κίνδυνο, κατά 11%, για 

κάθε τετράμηνο. Στις ανεπτυγμένες αγορές, η διαφορά είναι μόνο 2.5%. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων, όμως, ο πολιτικός κίνδυνος έχει μειωθεί 

στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές και έχει αυξηθεί στις ανεπτυγμένες. Ετσι,
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σύμφωνα πάντα, με τα συμπεράσματα των ίδιων ερευνητών, τα επίπεδα πολιτικού 

κινδύνου συγκλίνουν παγκόσμια για τη δεκαετία από 1985 έως 1995. Οι 

αναδυόμενες αγορές έχουν γίνει πολιτικά περισσότερο ασφαλείς, ενώ οι 

ανεπτυγμένες αγορές εμφανίζονται, από την άποψη του πολιτικού κινδύνου, πιο 

επικίνδυνες από ότι στο παρελθόν. Η γενική μείωση του πολιτικού κινδύνου στις 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές είναι δυνατό να ερμηνεύσει το μέγεθος, τη σημασία 

και το πρόσημο των μέσων αποδόσεων καθώς και τις υψηλές διακυμάνσεις που 

παρατηρούνται στις αγορές αυτές.

Στις αναδυόμενες αγορές, αν κάποιος είναι δυνατό να προβλέψει τις αλλαγές 

στον πολιτικό κίνδυνο, έμμεσα, είναι σε θέση να προβλέψει τις αποδόσεις των 

μετοχών. Στις ανεπτυγμένες αγορές, όμως, ο πολιτικός κίνδυνος αποτελεί μία 

λιγότερο σημαντική συνιστώσα και κατά συνέπεια συνιστά μία λιγότερο πολύτιμη 

μεταβλητή, για την πρόβλεψη της χρηματιστηριακής αγοράς. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, το ενδιαφέρον προσανατολίζεται κυρίως, στην πρόβλεψη της πορείας 

των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, αν ο 

πολιτικός κίνδυνος, κάτω από το πρίσμα μιας παγκόσμιας αγοράς, συνεχίσει να 

συγκλίνει, η διαφορά που μόλις διαπιστώθηκε, όσον αφορά τη δυνατότητα 

πρόβλεψης των μελλοντικών αποδόσεων, θα αρχίζει να εξασθενεί. [11,12]

Επίσης, μία ενδιαφέρουσα προσπάθεια ανάπτυξης ενός υποδείγματος 

κινδύνου χώρας και αναμενόμενης απόδοσης των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, 

έχει καταγραφεί από τους C.Erb, C.R.Harvey, and T.E.Viskanta [83]. Οι αναλυτές 

αυτοί, εκτιμούν το υπόδειγμα:

Ri. t+1=γ0+γ ι ln(CCRu)-»-ei,t+1
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όπου R είναι η απόδοση σε δολάρια ΗΠΑ για τη χώρα ι και CCR είναι η 

πιστοληπτική ικανότητα της ίδιας χώρας, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας 100 

διεθνών τραπεζικών οργανισμών. Η παράμετρος γ„ εκφράζει την απόδοση για τον 

κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η χώρα (reward for risk). Ο φυσικός λογάριθμος 

χρησιμοποιείται για το λόγο ότι, η σχέση αυτή μπορεί να μην είναι ακριβώς 

γραμμική και ο συντελεστής γ, αναμένεται να είναι αρνητικός. Δηλαδή, όσο 

υψηλότερη είναι η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας τόσο μικρότερη θα είναι η 

μέση απόδοση. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, στην περίπτωση των 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, ο συντελεστής γ, είναι αρνητικός και η τιμή του 

υψηλότερη από ότι στις ανεπτυγμένες αγορές.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της ελληνικής 

πραγματικότητας, για την οποία, η κοινωνικοπολιτική αστάθεια προσεγγίστηκε με 

την κατασκευή ενός κατάλληλου δείκτη, για την περίοδο 1960-1995 [14]. Ο δείκτης 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεταβλητές: αριθμό πολιτικών δολοφονιών, αριθμό 

τρομοκρατικών ενεργειών, αριθμό απεργιών που προκλήθηκαν από πολιτικά 

αίτια, αριθμό εκλογικών αναμετρήσεων καθώς και μία μεταβλητή που εκφράζει 

την ποιότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από τα αποτελέσματα, προέκυψε 

το συμπέρασμα ότι η κοινωνικοπολιτική αστάθεια επηρεάζει αρνητικά τόσο την 

ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς όσο και την ανάπτυξη της Οικονομίας 

συνολικά και συμφωνεί με τα εμπειρικά αποτελέσματα των διεθνών μελετών. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι, επίσης, ενδιαφέρον από την άποψη ότι, για την ανάπτυξη 

των κεφαλαιαγορών των αναπτυσσόμενων οικονομιών, θα πρέπει να καταβληθεί 

προσπάθεια πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας. Η θέση αυτή, εξάλλου, είναι 

γνωστό ότι προτείνεται και από όλα τα διεθνή ινστιτούτα και οργανισμούς για την 

περίπτωση των χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

234



ΧΝΧΛ.YOMGNGC KGCpXKXIXTOPGC

4.10 KPiceic cue xnxAsYomgngg Kecpxx^ixropec

4.10.1 MeTAAOTwcoTHTa. tcdn kpicgcdn

Με τον όρο «επιδημία της κρίσης» (contagion effect), ορίζεται η συμπόρευση 

και η ταυτόχρονη μεταβολή στις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών, η 

οποία όμως δεν είναι δυνατό να αποδοθεί σε ταυτόχρονη μεταβολή των βασικών 

οικονομικών δεδομένων για τις αγορές αυτές [15].

Για τους επενδυτές, τα οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης συρρικνώνονται, 

στην περίπτωση εκείνη που οι αποδόσεις των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, 

κατευθύνονται από παράγοντες; που είναι μεν κοινοί για τις αγορές αυτές, αλλά 

δυστυχώς είναι εξωτερικοί, δε σχετίζονται δηλαδή και δεν προκύπτουν από τα 

δεδομένα τους.

Οι μεγάλες θετικές συσχετίσεις των δεικτών των χρηματιστηριακών αγορών, 

δεν αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ορίσουν μία «επιδημία» 

κρίσης. Η συσχέτιση είναι μη ικανοποιητική ένδειξη επιδημίας, για δύο βασικούς 

λόγους:
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> Πρώτον, η υψηλή ή χαμηλή συσχέτιση είναι δυνατό να είναι απλώς 

«φαινομενική» και να οδηγήσει σε πλασματική εικόνα για τη σχέση των 

αγορών, διότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες επηρεάζονται από τη σύνθεση τους. 

Εστω λοιπόν υποθετικά, ότι συγκρίνονται δύο αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, 

στις οποίες επικρατεί σε μεγάλη πλειοψηφία ο ίδιος βιομηχανικός κλάδος, για 

παράδειγμα, ο κλάδος του πετρελαίου. Μία αύξηση της ζήτησης του 

πετρελαίου, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι δυνατό να οδηγήσει σε μία 

σημαντική αύξηση των τιμών των μετοχών των πετρελαϊκών εταιριών και στις 

δύο οικονομίες. Με δεδομένο ότι, οι σταθμικοί συντελεστές των πετρελαϊκών 

εταιριών στη διαμόρφωση των χρηματιστηριακών δεικτών και στις δύο χώρες 

θα είναι μεγάλοι, καθώς όπως αναφέρθηκε, ο κλάδος αυτός είναι ο κυρίαρχος 

και στις δύο περιπτώσεις, οι χρηματιστηριακοί δείκτες και των δύο χωρών θα 

εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση. Η συσχέτιση αυτή, όμως, δε συνδέεται με 

φαινόμενα «επιδημίας» κάποιας κρίσης που μεταδίδεται από τη μία 

χρηματιστηριακή αγορά στην άλλη, αλλά όπως αποδεικνύεται οφείλεται σε 

εξωτερικούς, για τα χρηματιστηριακά δεδομένα, παράγοντες.

y Δεύτερον, μία υψηλή συσχέτιση μεταξύ δύο αγορών, συνιστά απλώς μία ένδειξη 

«επιδημίας», η οποία για να αναχθεί σε απόδειξη, θα πρέπει να εξεταστεί και η 

πορεία των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών των αντίστοιχων αγορών. Στην 

περίπτωση εκείνη, που τα οικονομικά μεγέθη δε συμπορεύονται, η υψηλή 

συσχέτιση αποτελεί πραγματικά απόδειξη «επιδημίας» [15].
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Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, οι αγορές της Ουγγαρίας και της Ταϊβάν, 

παρουσίασαν σημαντική πτωτική πορεία, μετά από την κρίση του Μεξικού. 

Ωστόσο, οι δύο αγορές διαφέρουν σημαντικά. Η Ουγγαρία, πράγματι είχε κάποια 

προβλήματα κοινά με αυτά που οδήγησαν στην κρίση του Μεξικού (χαμηλό 

επίπεδο αποταμιεύσεων, μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 

χαμηλά αποθεματικά), τα οποία όμως δεν παρουσίαζε η Ταϊβάν. Ετσι, ένας άτυπος 

ισχυρισμός, μία πρόχειρη πρώτη εκτίμηση, θα απέδιδε την πτωτική τάση της 

αγοράς της Ταϊβάν σε «επιδημία» της κρίσης, χωρίς όμως να κάνει το ίδιο και για 

την αγορά της Ουγγαρίας. Ωστόσο, για μία εμπεριστατωμένη άποψη, είναι 

προφανές ότι, απαιτείται μία λεπτομερέστερη και σε βάθος ανάλυση.
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4.10.2 KPiceic cg xμ6πτυγμ6Μ60 κχι Xnxxyomgngc xropec

Οι κρίσεις που έχουν σημειωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, στις 

χρηματιστηριακές αγορές, αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης και εκτεταμένων 

μελετών, κυρίως όμως, σε ότι αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων και 

ώριμων κεφαλαιαγορών, τα αίτια και τις συνέπειες των κρίσεων. Οι συσχετίσεις 

και η συμπεριφορά των αγορών αυτών με τις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, δεν έχει 

διερευνηθεί. Πρόκειται για αγορές τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και κατά 

συνέπεια, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η κάθε ομάδα 

από αυτές αντιδρά σε περιόδους κρίσεων, τη διάρκεια και την ένταση των 

κρίσεων σε κάθε περίπτωση. Ενα άλλο βασικό σημείο, επίσης, αφορά την πιθανή 

μεταβολή των βαθμών συσχέτισης, μεταξύ των αγορών αυτών, κατά τις περιόδους 

των κρίσεων και τις ακόλουθες συνέπειες για τους επενδύτες. [16]

Οι Patel και Sarkar, σε πρόσφατη έρευνά τους διερεύνησαν τα παραπάνω 

ζητήματα και τα προσέγγισαν μελετώντας τη συμπεριφορά ανεπτυγμένων και 

αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, σε περιπτώσεις εννέα χρηματιστηριακών κρίσεων.

Εξι από τις εννέα κρίσεις που καταγράφονται σχετίζονται με αλλαγές σε 

όρους συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρώτη κρίση των ανεπτυγμένων
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χωρών, το 1973, και οι κρίσεις του 1980-81, συνδέθηκαν με την αύξηση των τιμών 

του πετρελαίου. Η κρίση της Λατινικής Αμερικής, το 1994, και η τελευταία 

ασιατική κρίση, αποδίδονται σε υπερτίμηση του τοπικού νομίσματος, κάτω από 

καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Από τις υπόλοιπες κρίσεις, αυτή 

του 1987, συνδέεται με το γνωστό «κραχ» του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης 

και τέλος, η ασιατική κρίση του 1990, ήταν το αποτέλεσμα ποικίλων και 

ταυτόχρονα εξελισσόμενων πολιτικών και οικονομικών αιφνιδιασμών -σοκ. [16]

Οι ερευνητές αυτοί, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, υπάρχει η εμπειρική 

απόδειξη ότι, ακόμα και σε περιόδους κρίσεων οι διεθνείς κεφαλαιαγορές, 

εξακολουθούν να προσφέρουν οφέλη από τη διαφοροποίηση κινδύνου, για τους 

επενδυτές των Η.Π.Α. με μακροχρόνιο ορίζοντα επένδυσης. Οι συγγραφείς 

εξετάζουν τη χρονική περίοδο 1970-1997, σε δέκα αναδυόμενες κεφαλαιαγορές και 

οκτώ ώριμες αγορές, αυτές της Σουηδίας και της ομάδας G-7: (Καναδάς, Γαλλία 

Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α. ), κατασκευάζοντας 

σταθμισμένους τοπικούς δείκτες των περιοχών (regional indices). Στο δείγμα αυτό, 

εξετάζονται οι ακόλουθες κρίσεις:

♦ 1973-1974: πετρελαιακή κρίση

♦ 1979-1980: κρίση στις χώρες της Ασίας. Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Κορέας,

άγγιξε την υψηλότερη τιμή του τον Αύγουστο του 1978 και το κραχ 
σημειώθηκε το Μάιο του 1979. Στην Ταϊλάνδη, η μέγιστη τιμή 

σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1978 και το κραχ, τον Ιανουάριο του 1980.

♦ 1980-1981: (α) κρίση στις ανεπτυγμένες αγορές, με τη δραματική αύξηση της τιμής του

χρυσού, το 1980, αλλά και το διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου το 

1979 και (β) κρίση στις αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής, 

λόγω του διπλασιασμού της τιμής του πετρελαίου και της ανικανότητας 

της Βραζιλίας, του Μεξικού και της Αργεντινής να ξεπληρώσουν τα χρέη 

τους.
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♦ 1986-1987: κρίση στη Βραζιλία και στο Μεξικό, όπου ο δείκτης του χρηματιστηρίου

της Βραζιλίας έφτασε στο υψηλότερο σημείο του, λόγω της μεγάλης 

οικονομικής ανάπτυξης και ακολούθησε η μεγάλη πτώση το Σεπτέμβριο 

του ίδιου έτους, η οποία συνδέθηκε με ανικανότητας της κυβέρνησης να 

υλοποιήσει την οικονομική ανασυγκρότηση.

♦ 1987: η Μαύρη Δευτέρα του Οκτωβρίου, όπου όλες οι ανεπτυγμένες αγορές

έχασαν το 1/3 της αξίας τους, σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις. Οι 

κυριότερες αιτίες ήταν το υψηλό εμπορικό έλλειμμα καθώς και οι πολύ 

υψηλές τιμές των χρηματιστηρίων.

♦ 1990: κρίση στις Ασιατικές κεφαλαιαγορές, λόγω της αυστηρής νομισματικής

πολιτικής, των υψηλών επιτοκίων και των χαμηλών ρυθμών οικονομικής 

ανάπτυξης, καθώς και του πολέμου του Περσικού Κόλπου.

♦ 1994-1995: κρίση και πάλι στις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία,

Μεξικό), λόγω υποτίμησης του εθνικού νομίσματος του Μεξικού.

♦ 1996-1997: κρίση στην Ασία, η οποία επηρέασε την Ινδονησία, την Κορέα, τη

Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. Ο δείκτης του 

χρηματιστηρίου της Ταϊλάνδης, αυξήθηκε περίπου τρεις φορές, μεταξύ 

του 1990 και 1994, σημειώνοντας τη μέγιστη τιμή του το 1994. Το κραχ της 

αγοράς σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1996, λόγω αύξησης των επιτοκίων 

και προβλημάτων τραπεζικού δανεισμού. Ακολούθησαν οι αγορές της 

Μαλαισίας και των Φιλιππινών, που κατέρρευσαν μαζί, τον Αύγουστο του 

1997, ενώ οι αγορές της Ινδονησίας και της Κορέας δεν είχαν προλάβει, 

ακόμα, να ξεπεράσουν τα προβλήματα της κρίσης του 1990, όταν τους 

«προσέβαλε» η νέα κρίση, οδηγώντας τους σε δραματική κατάσταση.

Το ενδιαφέρον της μελέτης των συγκεκριμένων ερευνητών τους, 

επικεντρώνεται μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα σημεία:

Φ Για τον προσδιορισμό των περιόδων μεγάλης απώλειας των τιμών, 

χρησιμοποιείται ο λόγος του τοπικού δείκτη τη στιγμή I προς τη μέγιστη 

τιμή του δείκτη μέχρι εκείνη τη στιγμή, CMA, (Σχήμα 4.4). Προκύπτει ότι, 

για τις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, η πτώση είναι μεγαλύτερη από ότι για
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τις ανεπτυγμένες αγορές. “Κραχ”, ορίζεται η περίπτωση εκείνη όπου, ο 

τοπικός δείκτης σημειώνει απώλειες μεγαλύτερες του 20%, για τις 

ανεπτυγμένες αγορές και μεγαλύτερες του 35%, για τις αναδυόμενες αγορές. 

Η «Αρχή της Κρίσΐ]ς», ορίζεται από το μήνα όπου ο δείκτης σημειώνει τη 

μέγιστη τιμή του πριν το μήνα όπου παρατηρείται το κραχ. Η «Αρχή του 

Κραχ» ορίζεται από το μήνα όπου οι τιμές πέφτουν χαμηλότερα από το 

επίπεδο εμπιστοσύνης. «Βάσιρ>, είναι η ελάχιστη τιμή του δείκτη στη 

διάρκεια της κρίσης και «Ανάκτησιρι είναι ο πρώτος μήνας που ο δείκτης 

ξαναβρίσκει τη μέγιστη τιμή του, συγκριτικά με την περίοδο πριν από το 

κραχ.

t Για την εξέταση της συμπεριφοράς των τιμών των μετοχών, πριν από τις 

περιόδους σημαντικών πτώσεων, κατασκευάζεται ο λόγος της ελάχιστης 

τιμής των τριών προηγούμενων ετών προς την τιμή του δείκτη, ΜΙΝ,. Στο 

(Σχήμα 4.5), φαίνεται ο δείκτης αυτός, για τις τρεις περιοχές που 

εξετάζονται και για την περίοδο 1970-1997. Παρατηρείται ότι οι 

χρηματιστηριακές κρίσεις ακολουθούν συστηματικά περιόδους μεγάλης 

ανόδου των τιμών.

+ Για την εξέταση της υπόθεσης ότι, οι άνοδοι των τιμών μπορούν να 

προβλέψουν την πτώση τους, εκτιμώνται οι συντελεστές συσχέτισης των λόγων 

ΜΙΝ,.και CMA,, για διάφορες χρονικές υστερήσεις-προηγήσεις από -60 έως 

+60 (Σχήμα 4.6). Οταν η τιμή της χρονικής υστέρησης είναι αρνητική, ο 

συντελεστής συσχέτισης δείχνει εάν η αύξηση των τιμών ακολουθείται από 

την πτώση τους (mean reverting). Για παράδειγμα, εάν I είναι ο Ιανουάριος 

του 1990, η υστέρηση είναι -60 (δηλαδή 60 μήνες πριν, Ιανουάριος 1985) και 

ο συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός, τότε εάν ο δείκτης είχε κλείσει
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ΣΧΗΜΑ 4.4: Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σε σχέση με τα προηγούμενα μέγιστα επίπεδά τους. Ανεπτυγμένες και 

Αναδυόμενες Αγορές, 1970-1997.

ΣΧΗΜΑ 4.5: Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σε σχέση με Τ7/ν ελάχιστη τιμή των τριών προηγούμενων ετών. -

Ανεπτυγμένες κω Αναδυόμενες Αγορές, 1970-1997.
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στην ιστορική του υψηλή τιμή 60 μήνες πριν, οι τιμές είναι πιθανό να 

κλείσουν στην προηγούμενη χαμηλή τους τιμή τον Ιανουάριο του 1990. Στην 

περίπτωση αυτή, εάν ο δείκτης είναι πάνω από το μέσο επίπεδο τιμών τους, 

τότε θα οδηγηθεί σε επίπεδα τιμών κάτω από το μέσο επίπεδο τιμών τους. 

Αντίθετα, εάν ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός, κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες όπως και προηγούμενα, τότε υψηλές τιμές τείνουν να 

ακολουθούνται από υψηλές τιμές, επίσης (θετική αυτοσυσχέτιση των τιμών).

Οσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

> Οπως ήταν αναμενόμενο, η τττώση των τιμών των χρηματιστηριακών 

δεικτών, είναι μεγαλύτερη στις αναδυόμενες αγορές. Στο Σχήμα 4.4. το 

διάγραμμα παρουσιάζει τις τρεις περιοχές που υφίστανται μεγάλες κρίσεις 

στις χρηματιστηριακές αγορές τους. Για παράδειγμα, οι ανεπτυγμένες αγορές 

υφίστανται μόνο τρεις περιόδους κρίσεων, όπου ο τοπικός δείκτης μειώνεται 

περισσότερο από 20%, σε σχέση με το προηγούμενο ιστορικό του μέγιστο, 

ενώ έξι τέτοιες περίοδοι σημειώνονται για τις αναδυόμενες αγορές της Ασίας 

και τέσσερις για της Λατινικής Αμερικής. Επιπλέον, οι τιμές σημείωσαν 

πτώση μεγαλύτερη από αυτήν της τάξεως του 35%, μόνο σε μία περίπτωση, 

στις ανεπτυγμένες αγορές (μία πτώση 39.9%, το Σεπτέμβριο του 1997), ενώ 

έξι τέτοιες περιπτώσεις σημειώθηκαν για τις αναδυόμενες αγορές. Το 1997, 

οι ασιατικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν πτώση κατά 68%, σε 

σχέση με το ιστορικό, προηγούμενό τους, μέγιστο. [16]
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Ρ Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, οι συγγραφείς παρατηρούν 

ότι, όσο η υστέρηση μεταβάλλεται από το -60 προς το μηδέν, ο συντελεστής 

σνσχέτισης μειώνεται από σχετικά υψηλές θετικές τιμές σε μηδενικές και 

στη συνέχεια, σε πολύ υψηλές αρνητικές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι, 

βραχυχρόνια (μικρές τιμές της χρονικής υστέρησης), οι τιμές 

αυτοσυσχετίζονται θετικά. Το ενδιαφέρον αποτέλεσμα που προέκυψε από τη 

μελέτη τους, είναι ότι, ο βαθμός της βραχυχρόνιας αυτοσυσχέτισης είναι 

μεγαλύτερος στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές από ότι είναι στις 

ανεπτυγμένες. Επίσης, για μεγάλες τιμές υστέρησης, οι τιμές είναι mean 

reverting. Στην περίπτωση όπου, ο συντελεστής υστέρησης-προήγησης είναι 

θετικός, η μελέτη των συσχετίσεων δείχνει εάν οι πτώσεις των τιμών 

οδηγούν σε ανοδική τάση. Για όλες τις εξεταζόμενες αγορές, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι, ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός για 

μικρές θετικές τιμές του συντελεστή υστέρησης-προήγησης, ενώ βαίνει 

αυξανόμενος και μάλιστα γίνεται θετικός, όταν ο συντελεστής υστέρησης- 

προήγησης, αυξάνει. Από τα συμπεράσματα αυτά, προκύπτει ότι, η περίοδος 

της ανάκαμψης για τις αναδυόμενες αγορές είναι μακρύτερη από ότι είναι 

στις ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές.

> Από τα αποτελέσματα της διερεύνησΐ]ς της μεταδοτικότητας της κρίσης σε

περιφερειακό επίπεδο, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, για 

κάθε περιφερειακή κρίση, πλέον του 50% των εθνικών χρηματιστηρίων της 

περιοχής επηρεαζόταν. Οι χρηματιστηριακές αγορές, κατά τη διάρκεια της 

κρίσης, επηρεάζονταν κατά τον ίδιο βαθμό, τόσο από την άποψη της έντασης 

όσο και από την άποψη της διάρκειας της κρίσης. Δηλαδή, σε όλες τις 

περιφερειακές κρίσεις, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της μεταδοτικότητας.

244



ANAJ^YOMGNeC KG(pJ<AXIX.rOPeC

Ωστόσο, το ίδιο φαινόμενο δεν παρατηρείται και μεταξύ διαφόρων 

περιφερειακών κεφαλαιαγορών, γεγονός που οδηγεί τους συγγραφείς, στην 

αναζήτηση οφέλους από πιθανή διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων.

> Για τη διερεύνηση οφέλους από τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, οι 

συγγραφείς εξετάζουν τις συσχετίσεις των αποδόσεων του χρηματιστηρίου των 

Η.Π.Α., με αυτά των ανεπτυγμένων οικονομιών, αλλά και με τα χρηματιστήρια της 

Λατινικής Αμερικής και της Ασίας (εξαιρείται το χρηματιστήριο του Τόκιο). Από 

τα αποτελέσματά τους προκύπτει ότι, ο Αμερικανός επενδυτής που διατηρεί ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, για διάστημα ενός μηνός (βραχυχρόνιος 

επενδυτής), δεν αναμένει ιδιαίτερα οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση. 

Αντίθετα, εάν κρατήσει το χαρτοφυλάκιο για διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

έτους, τότε τα οφέλη της διεθνούς διαφοροποίησης είναι σημαντικά, διότι οι 

συντελεστές συσχέτισης είναι μικρότεροι και στατιστικά σημαντικοί και, μάλιστα 

είναι μηδέν με τα χρηματιστήρια της Ασίας. Δηλαδή, για τους επενδυτές που 

στοχεύουν στο μέλλον, έχοντας ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι 

αναδυόμενες αγορές παρέχουν σημαντικά οφέλη διαφοροποίησης, ακόμη και κατά 

τη διάρκεια περιόδων που σημειώνονται πτωτικές τάσεις στις μεγάλες και ώριμες 

κεφαλαιαγορές.
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4.11 CYrKPlCH M6TXtY XNX\YOMGN(DN KXI

\Ν€ΠΊ~ΥΓΜ€ΝΟ)Ν ΚΘφΧΚΧΙλΓΟΡΦΝ

Οι αναδυόμενες αγορές, με τη ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη που 

παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια, τη συμβολή τους στη διεθνή διαφοροποίηση 

των χαρτοφυλακίων, τις υψηλές και παράλληλα, ασταθείς αποδόσεις τους, αλλά 

και τους αυξημένους κινδύνους που εγκυμονούν, βρίσκονται στο επίκεντρο των 

διεθνών χρηματοοικονομικών εξελίξεων, όπως έχει αποδειχθεί από τις πρόσφατες 

κρίσεις και τις διεθνείς χρηματοοικονομικές αναταραχές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 

τα τελευταία χρόνια, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας όσο και των επαγγελματιών διαχειριστών, καθώς και 

των εποπτικών αρχών.

Το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον εστιάζεται σε σημεία, όπως, η αρχή της κρίσης και 

η μετάδοσή της, τα αίτια, οι συνέπειες και οι επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή 

ολοκλήρωση των αγορών, η απελευθέρωση και οι περιορισμοί, καθώς και η
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πιθανή μεταστροφή της επενδυτικής συμπεριφοράς. Το ενδιαφέρον των 

επαγγελμανών διαχειριστών και των μεγάλων οργανισμών, εστιάζεται σε σημεία 

όπως, τα οφέλη της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων τους στις αγορές αυτές, 

στη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις 

χώρες αυτές. Τέλος, το έντονο ενδιαφέρον των εποπτικών αρχών, συνίσταται στο 

γεγονός ότι αυτές, καλούνται, από τη μία, να εξομαλύνουν τα περιοριστικά μέτρα 

στο όνομα της διεθνοποίησης των αγορών και των διασυνοριακών συναλλαγών, 

γνωρίζοντας ωστόσο ότι, οι κρίσεις και οι χρηματοοικονομικές αναταραχές 

οφείλουν σημαντικό μέρος τους σε αυτή την απελευθέρωση και, από την άλλη, 

οφείλουν να διαγνώσουν τα αίτια της κρίσης και να αποτιμήσουν το μέγεθος των 

συνεπειών της, ώστε να καταλήξουν σε κοινώς αποδεκτά μέτρα διόρθωσης αλλά 

και αποφυγής τέτοιων καταστάσεων στο μέλλον. Συγχρόνως, είναι υποχρεωμένες 

με την εμφάνιση μιας χρηματοοικονομικής αναταραχής, να προσδιορίσουν και να 

εφαρμόσουν βραχυχρόνια αλλά και κάποια μακροχρόνια, όσο αυτό είναι δυνατό, 

λόγω του δυναμικού χαρακτήρα των εξελίξεων, μέτρα κατάλληλης πολιτικής, 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα.

Οι διαπιστώσεις που προηγήθηκαν, καθώς και ο δυναμικός χαρακτήρας των 

διεθνών εξελίξεων, αιτιολογούν τις έρευνες και τις μελέτες, που έχουν διεξαχθεί, 

για τις αναδυόμενες αγορές αλλά και για τη σχέση αυτών με τις ανεπτυγμένες 

κεφαλαιαγορές. Ακριβώς, λόγω της πολυπλοκότητας και των σύνθετων πτυχών του 

φαινομένου, τα αποτελέσματα αυτών των εμπειρικών μελετών είναι μεικτά και 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους.
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Ενας άλλος λόγος διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων είναι και η απουσία 

επαρκών δεδομένων, κυρίως σε ότι αφορά αρκετές από τις αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές. Στον Πίνακα 4.10, συνοψίζονται μερικά από τα βασικά ερωτήματα, 

σχετικά με τις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις, 

στις οποίες φαίνεται να συγκλίνουν τα συμπεράσματα των περισσοτέρων 

εμπειρικών μελετών, που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα στο διεθνή 

επιστημονικό τύπο.

Ασφαλώς, ο πίνακας αυτός δεν είναι εξαντλητικός, με την έννοια ότι δεν 

απαντά σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους 

διεθνείς διαχειριστές χαρτοφυλακίων και τους λαμβάνοντες τις αποφάσεις 

πολιτικής για την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού συστήματος, σε μία 

οικονομία. Ωστόσο, κατορθώνει να συνοψίσει τα βασικά σημεία στα οποία 

εστιάζεται το ενδιαφέρον της διεθνούς επιχειρηματικής και επιστημονικής 

κοινότητας.
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Πίνακας 4.10:Σημαντικές ερωτήσεις και συγκλίνουσες απαντήσεις σχετικά με τις Αναδυόμενες 
Κεφαλαιαγορές και τη σχέση τους με τις αντίστοιχες Ανεπτυγμένες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

♦ Ποιες είναι 
αναδυόμενες 
κεφαλαιαγορές;

♦ Οι περισσότερες αναδυόμενες αγορές ανήκουν σε οικονομίες μεσαίου 
εισοδήματος

♦ Προσφέρονται για 
διεθνή διαφοροποίησι;

♦ Τείνουν να έχουν μικρό συντελεστή συσχέτισης με τις ανεπτυγμένες 
κεφαλαιαγορές

χαρτοφυλακίου,· ♦ Οι δεσμοί των αναδυόμενων αγορών είναι εντονότεροι μεταξύ τους 
μετά την κρίση του 1987

♦ Ακόμα και μετά την κρίση του Οκτωβρίου 1987, υπάρχει όφελος από 
τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές

♦ Εχουν όλες οι 
οικονομίες 
χμηματιστιιριακές

♦ Υπάρχουν αποκλίσεις των αποτελεσμάτων, ανάλογα με το κριτήριο 
που εφαρμόζεται

αγορές; 4 Κάποιες έρευνες συγκλίνουν στο αποτέλεσμα ότι το κριτήριο είναι το 
ΑΕΠ

♦ ©α πρέπει, όμως, να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που 
συμβαδίζουν με την ιδιοσυγκρασία της κάθε αγοράς

♦ Ποια είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά ηον 
αναδυόμενων αγορών

♦ Υψηλότερη μεταβλητότητα των αποδόσεων (κίνδυνος) παρουσιάζεται 
στις αναδυόμενες αγορές

που τις διαφοροποιούν 
από τις ανεπτυγμένες;

♦ Μικρότεροι συντελεστές συστηματικού κινδύνου («βήτα») ως προς τον 
παγκόσμιο δείκτη εμφανίζεται στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές

♦ Οριακά μόνο οι αποδόσεις των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών είναι 
υψηλότερες από αυτές των ανεπτυγμένων αγορών

♦ Στην ύπαρξη αυστηρότερων περιορισμών

♦ Διαφοροποιήσεις στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο

♦ Ποια η επενδυτική 
συμπεριφορά;

♦ Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές

♦ Είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές οι

♦ Μεικτά συμπεράσματα και για τις δύο κατηγορίες των αγορών

ανεπτυγμένες αγορές 
έναντι των 
αναδυόμενων;

♦ Αναμένεται, οι ανεπτυγμένες αγορές να είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές

♦ Ποια είναι η επίδραση
της
κοινωνικοπολιτικής

♦ Η συνεισφορά του συγκεκριμένου παράγοντα είναι πολύ σημαντική 
και για τις δύο κατηγορίες των αγορών

αστάθειας στι/ν 
ανάπτυξι/ των αγορών 
αυτών;

♦ Ο πολιτικός κίνδυνος των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών βαίνει 
συνεχώς μειούμενος

♦ Ποιος είναι ο ρόλος
της εξέλιξης των

♦ Η απάντηση αφορά τον έλεγχο ύπαρξης κερδοσκοπικών τάσεων

βασικών
μακροοικονομικών 
μεγεθών της 
Οικονομίας στι\ 
χρηματιστηριακή 
αγορά;

♦ Οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν στη σημσντικότητα του ρόλου 
των μακροοικονομικών μελετών στις εξελίξεις της χρηματιστηριακής 
αγοράς

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999
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4J2 ΧΝΧΑ.ΥΟΜΘΝΘΟ KGCpXKXIxrOPeC 

THC K€NTTlKHG ΚΧΙ XNXYOXIKHC eYPCDPHC

4.12.101 KG<pX\XIA.rOPOG ΤΉΟ ΚβΝΊΓΠΚΗΟ ΚΧΙ XNXTOXIKHC

eYPamnc

Πρόσφατα, το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών, έχει στραφεί στις αγορές 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι λόγοι που οδήγησαν στη στροφή 

αυτή, είναι εύλογοι και ξεκάθαροι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η 

χρηματοοικονομική ανάπτυξη των αγορών αυτών, θα μπορούσε από μόνη της, να 

οδηγήσει στην αντικατάσταση του προηγούμενου κεντρικά οργανωμένου 

οικονομικού συστήματος, καθώς και στην αποκατάσταση της οικονομικής 

ισορροπίας. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι δυνατό να ειπωθεί με βεβαιότητα 

ότι, η ανάπτυξη αυτών των αγορών, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της διεθνούς 

διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση του 

επιπέδου των εγχώριων επενδύσεων και, συνεπώς, στην επιτάχυνση της φάσης της 

μετάβασής τους από κεντρικές σε ανοικτές Οικονομίες.
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Η προηγούμενη εμπειρία από τις ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 

συνιστά ότι μία ευνοϊκή πολιτική και ένα «φιλικό» οικονομικό περιβάλλον, σε 

συνδυασμό με μέτρα που οδηγούν στη βελτίωση του θεσμικού καθεστώτος, έχει 

πρωταρχική σημασία στην άντληση ξένων κεφαλαίων μέσω της διεθνούς 

διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου.

Μία εικόνα των βασικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν της κεφαλαιαγορές 

των Οικονομιών αυτών, δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.11 )\

Πίνακας 4.11: Αναδυόμενες Κεφαλαιαγορές των Οικονομιών που βρίσκονται στο στάδιο 
μετάβασης προς την οικονομία της αγορά (31/8/1998)

Χώρα Κεφαλαιοποίηση 
(Aic δολ.)

Κεφαλαιοποίηση 
προς ΑΕΠ (%)

Τοπίο ver 
(Ηρερησίως) 

(Αις δολ.)

Τοπίο vcr προς 
Κεφαλαιοποίηση

Δ. ΤΣΕΧΙΑΣ 24.9 28.1 26.5 0.17

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 7.9 17.9 31.0 0.39

ΠΟΛΩΝΙΑ 9.5 7.1 40.5 0.43

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3.0 8.6 4.0 0.13

ΡΩΣΣΙΑ 145.9 31.8 52.6 0.04

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1.8 9.4 9.2 0.50

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999

Αν και δεν έχουν δημοσιευτεί παρά ελάχιστες μελέτες σχετικά με τη 

συμβολή των χρηματιστηριακών αγορών στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

αυτών, γενικά υποστηρίζεται ότι, τα χρηματιστήρια των οικονομιών αυτών είναι
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«καζίνο». Η θέση αυτή, βέβαια, είναι ακραία και κάποιες μελέτες την 

αντικρούουν. Για παράδειγμα, οι Cihak και Janacek, αναλύοντας τη 

χρηματιστηριακή αγορά της Δ. Τσεχίας, για το διάστημα 6/1993 έως 6/1996, 

διαπιστώνουν ότι, οι εισηγμένες βιομηχανικές εταιρίες έχουν ισχυρή συσχέτιση 

με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί και με 

αντίστοιχα εμπειρικά ευρήματα σε ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές [1],

Τα παραπάνω αποτελούν κοινές θέσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από τους 

διεθνείς συμβούλους και τους πολιτικούς των χωρών αυτών. Βέβαια, για ορισμένες 

από τις οικονομίες των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα 

παραπάνω ισχύουν. Τούτο, μπορεί να συμβαίνει ανάλογα με το στάδιο της 

εξέλιξης της πολιτικής και μακροοικονομικής σταθερότητας των χωρών αυτών, 

αλλά είναι συνάρτηση και του βαθμού στον οποίο έχουν προχωρήσει οι 

ιδιωτικοποιήσεις στις χώρες αυτές.

Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα που τίθεται, ιδιαίτερα για τις αγορές της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, είναι το ζήτημα της εκπαίδευα?/ς των 

επενδυτών. Η εκπαίδευση των επενδυτών στις Οικονομίες αυτές, αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία, διότι σε οικονομίες σε μετάβαση, όπου η μετοχική ιδέα δεν είναι 

διαδεδομένη, η εκπαίδευση των επενδυτών σε θέματα αγοράς, θα βοηθήσει 

σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τους συστήματος.
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4 Θα υπογραμμίσει την ανάγκη της επένδυσης στις Οικονομίες αυτές 

4 Θα τους γνωρίσει τους μηχανισμούς της αγοράς, που τους είναι άγνωστοι

4 Θα τους εξοικειώσει με τους μηχανισμούς της Οικονομίας, γενικότερα

4 Θα τους προστατέψει από πιθανές προσπάθειες κάποιων να τους εζαπατήσουν

Οι επενδυτές στις οικονομίες αυτές, έχουν χαμηλό επίπεδο οικονομικής 

εκπαίδευσης και συνεπώς, η πρωτοβουλία αυτή θα τους μυήσει στη δομή και τις 

λειτουργίες της αγοράς και θα τους εξηγήσει τη σχέση κινδύνου-απόδοσης των 

επενδύσεων, με σκοπό να τους οδηγήσει από απλούς επενδυτές σε πραγματικούς 

μετόχους.
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4.12.2 Η ΧΝΧΠΤΥίΗ TCDf* KmpA\XlxrOf*(DN KXI H AIXXIKXCIX

ΊΓΦΝ IA,ta>TlKOnOlHCe<DN

Η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, είναι ύψιστης σημασίας για την ομαλή 

μεταβολή των χωρών αυτών, από τις οικονομίες κεντρικού σχεδιασμού σε 

οικονομίες της ελεύθερης αγοράς. Η διαδικασία αυτή, κατέχει κατά συνέπεια, 

βασικό ρόλο και στην ανάπτυξη των χρηματιστηριακών αγορών των χωρών αυτών, 

διότι μόνο όταν οι επιχειρήσεις θα απεγκλωβιστούν από την κρατική προστασία 

και τον έλεγχο, θα αναζητήσουν πηγές άντλησης κεφαλαίων και θα στραφούν προς 

τις χρηματιστηριακές αγορές. Οσο περισσότερο αυξάνει ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιούνται, τόσο περισσότερο οργανωμένες και 

αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές αναμένονται. Η σχέση ωστόσο, μεταξύ 

ιδιωτικοποιήσεων και κεφαλαιαγορών είναι αμφίδρομΐ].

Ετσι, η υγιής ανάπτυξη και ρύθμιση των αγορών αυτών, εκτός των θετικών 

επιδράσεων στη διεθνή διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, θα έχει αποτελέσματα 

και στη διαδικασία της μετάβασης των οικονομιών τους στο υπόδειγμα της αγοράς, 

μέσω της διευκόλυνσης του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων των κρατικών 

επιχειρήσεων. Αυτή είναι μία κοινώς αποδεκτή θέση , τόσο από τους διεθνείς 

συμβούλους των οικονομιών αυτών, όσο και από τους ίδιους τους πολιτικούς των 

συγκεκριμένων χωρών.
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Η σχέση των ιδιωτικοποιήσεων και της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών, στις 

Οικονομίες αυτές, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο με μεγάλες διαστάσεις 

και προεκτάσεις. Στα πλαίσια, της παρούσας φάσης, ωστόσο, το ζήτημα 

προσεγγίζεται σε γενικές γραμμές και αγγίζει μόνο κάποιες βασικές πτυχές. Το 

κύριο ερώτημα που τίθεται και συνδέει την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων με την 

ανάπτυξη και την εξέλιξη των κεφαλαιαγορών, διατυπώνεται ως εξής:

«Πως μπορεί το πρόγραμμα των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων να επηρεάσει θετικά 

την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και, συνεπώς, την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες 

αυτές:»

> Πρώτον, μέσω της εξάπλωσης των ιδιωτικοποιήσεων, στο οποίο οι δημόσιες 

εγγραφές κατέχουν σημαντικότατο ρόλο.

> Δεύτερον, μέσω της ώθησης για δημιουργία και συμμετοχή εταιριών παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως οι εταιρίες επενδύσεων.

> Τρίτον, η εξάπλωση της διαδικασίας αυτής-χρηματοοικονομικοί 

διαμεσολαβητές και κεφαλαιαγορά-θα έχει σα συνέπεια την ενεργοποίηση 

ακόμα μεγαλύτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος, από τοπικούς και διεθνείς 

ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, με αποτέλεσμα, την αύξηση της αξίας της 

αγοράς και την εισροή κεφαλαίων που έχουν ανάγκη οι οικονομίες αυτές, για 

να αναπτυχθούν.

Τέταρτον, η επαναλαμβανόμενη αυτή διαδικασία, θα οδηγήσει σε διαφάνεια

των συναλλαγών και σε αποτελεσματικότερη αγορά.

Στις περισσότερες από τις χώρες αυτές, ενώ κατά μέσο όρο η διαδικασία των 

μαζικών ιδιωτικοποιήσεων είναι καλά οργανωμένη, παραμένει, ωστόσο, μη-
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ρυθμιζόμενη. Και αυτό, έχει ως αποτέλεσμα τις παρατηρούμενες ανισορροπίες σε 

μερικές από τις αγορές των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

(χειραγώγηση τιμών, εσωτερική πληροφόρηση), με αποτέλεσμα τη μείωση του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος και την αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης στο θεσμό.

Αξίζει να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι, η ανάπτυξη μιας υγιούς 

κεφαλαιαγοράς, μέσω του προγράμματος των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων, που 

έχουν ήδη ξεκινήσει οι χώρες αυτές, δεν θα έχει την αναμενόμενη επιτυχία εάν 

δεν υπάρχει ένα σταθερό πολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, ευέλικτο, 

που θα διευκολύνει τις συναλλαγές, αλλά συγχρόνως και ένα περιβάλλον ικανά 

ρυθμιζόμενο, ώστε να αποφεύγονται ανωμαλίες στις διαδικασίες της αγοράς.

Πράγματι, για να καταλήξει στον υψηλότερο βαθμό οικονομικής 

αποτελεσματικότητας και στο συντομότερο χρονικό διάστημα, η διαδικασία της 

ιδιωτικοποίησης, θα πρέπει, η φάση της μετάβασης της οικονομίας να 

εξασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή μακροοικονομική σταθερότητα. Για να 

συμβεί αυτό, απαιτείται η πολιτική σταθερότητα, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει 

εάν η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι η σωστή.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μία άλλη πιθανή αποτυχία της 

διαδικασίας αυτής, είναι η περίπτωση εκείνη όπου δεν υποστηρίζεται από τη 

βοήθεια των ανεπτυγμένων οικονομιών και κεφαλαιαγορών με μεγάλη εμπειρία. 

Πράγματι, η ανάπτυξη αυτών των αγορών δεν μπορεί να γίνει χωρίς την 

οικονομική και τεχνική βοήθεια των δυτικών ανεπτυγμένων χωρών. Οι 

μηχανισμοί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, η οργάνωση των αποθετηρίων 

τίτλων, οι θεσμικές ρυθμίσεις και διαδικασίες, εκπαίδευση του προσωπικού, η 

εκπαίδευση των διαμεσολαβητών, κ.λ.π., δεν μπορεί να γίνει από τις ίδιες της 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
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4.12.3 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΘΙΛ. TGON XCDPCDN THC 

Κ6N'TPlKHC ΚΑΙ ANATOAIKHC GYPCDT1HC

Ενας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν τη 

μεταρρύθμιση των οικονομιών των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης είναι η μακροοικονομική τους σταθερότητα. Οι θεσμικές, πολιτικές και 

κοινωνικές αλλαγές που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν στις χώρες αυτές, θα 

πρέπει να συμβαδίσουν με την μακροοικονομική σταθερότητα των οικονομιών 

αυτών.

Γενικά, του 1995 ήταν το έτος, που οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, παρουσίασαν προόδους στο θέμα της αύξησης του ΑΕΠ, καθώς όλες οι 

χώρες - με μόνη εξαίρεση την Ουγγαρία- κινήθηκαν σε μεγαλύτερα επίπεδα, σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος Πίνακας 4.12.

Στη Ουγγαρία, η περιοριστική πολιτική που ασκήθηκε, με σκοπό τη μείωση 

του δημόσιου χρέους της, ανέκοψε την οικονομική ανάπτυξη, αλλά έβαλε τα 

θεμέλια για μια ταχύτερη ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, τα 

υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης, γύρω στα 7%, καταγράφηκαν στην Πολωνία και
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στη Ρουμανία. Ωστόσο, μόνο η Πολωνία εκτιμάται ότι θα επιτύχει το ίδιο μέγεθος 

και για το 1996.

Στον Πίνακα 4.13, παρουσιάζονται τα επίπεδα πληθωρισμού για τις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επειδή μέχρι σήμερα, η μετάβαση σε 

αγοραία ρυθμιζόμενες τιμές, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ο πληθωρισμός στις 

περισσότερες χώρες έχει μειωθεί. Κατά το δεύτερο μισό του 1995, ο πληθωρισμός 

έχει μειωθεί ακόμα και στην Ουγγαρία, τη μόνη χώρα όπου είχε παρατηρηθεί 

συνεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού, λόγω της αύξησης των έμμεσων φόρων και 

της μεγάλης υποτίμησης που υπέστη το τοπικό νόμισμα. Η Δ.Τσεχίας, είναι η 

μόνη χώρα που έχει μονοψήφιο επίπεδο πληθωρισμού. Τα επίπεδα πληθωρισμού 

παραμένουν υψηλά στη Βουλγαρία και ακόμη περισσότερο στη Ρωσία, η οποία 

τώρα, μπαίνει στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, προβλέπεται ότι 

οι περισσότερες χώρες θα είναι σε θέση να μειώσουν το μέσο ετήσιο ρυθμό 

πληθωρισμού, κάτω από το 20%, στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Πίνακας 4.12 : Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι-Θεωρία και Ανάλυση, 1999
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Πίνακας 4.13: Πληθωρισμός στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

a 1996: Εκτίμηση 
b 1997: Πρόβλεψη

Πηγή: Συριόπουλος, Κ., Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος I-θεωρία και Ανάλυση, 1999
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4.12.4 ΟΙ ΧΡΗΜΑΎΊΟΤΗΡΙΑΚΘΟ ΑΓΟΡΘΟ ΚΑΙ Η ΡΟΗ ΙΑ,ΚΒΊΊΚΦΝ

ΚΘφΑΚΑίΦΗ

Η «έκρηξη» ροής των ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

η οποία έχει τις ρίζες της στα τέλη της δεκαετίας του 1980, δεν ωφέλησε αρχικά 

τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η κατάρρευση του 

κομμουνισμού, στην ευρύτερη περιοχή, η οποία ξεκίνησε το 1989, οδήγησε τις 

χώρες αυτές, σταδιακά, στην μετάβαση από οικονομίες κεντρικού σχεδιασμού σε 

οικονομίες ελεύθερης αγοράς. Συνεπώς, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, 

είναι κατανοητή αυτή η καθυστέρηση εισροής ξένων κεφαλαίων. Αξίζει να 

επισημανθεί το γεγονός ότι, μόνο όταν οι προσπάθειες για φιλελευθεροποίηση και 

μακροοικονομική και δομική ανασυγκρότηση άρχισαν να αποδίδουν καρπούς, οι 

ξένοι επενδυτές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στις αγορές των χωρών αυτών και 

τις συμπεριέλαβαν στις επενδυτικές τους στρατηγικές και αποφάσεις.

Σήμερα, το ύψος των ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων που εισρέουν προς την 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εξακολουθεί να παραμένει χαμηλό, 

συνιστώντας ένα μικρό μόνο ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που 

κατευθύνονται προς τις ανεπτυγμένες χώρες. Ωστόσο, η πορεία φαίνεται πως έχει 

δρομολογηθεί και οι ανησυχίες για αναστροφή της έχουν αμβλυνθεί (Σχήμα 4.7).
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Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις. Πρωταρχικά, 

αναφέρεται ότι, ο κύριος όγκος των κεφαλαίων που εισήλθαν στην ευρύτερη 

περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα τελευταία χρόνια, 

συγκεντρώθηκε συγκριτικά, σε λίγες μόνο χώρες. Από αυτές, οι πιο σημαντικές 

είναι η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Δημοκρατία της Τσεχίας. Η νέα τάξη 

πραγμάτων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, δείχνει ότι, οι χώρες αυτές θα 

συνεχίσουν να ωφελούνται από τη ροή ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Βέβαια, καθώς 

τα γεγονότα είναι σχετικά πρόσφατα και οι εξελίξεις έχουν δυναμικό χαρακτήρα, 

οι σημερινές αναλογίες είναι δυνατό να ανατραπούν και σκόπιμο είναι να 

διατηρούνται κάποιες επιφυλάξεις. Για το λόγο αυτό, το αν οι χώρες αυτές θα 

συνεχίσουν να κεντρίζουν και να προσελκύουν το ενδιαφέρον των ξένων 

επενδυτών, είναι πλέον συνάρτηση, τόσο της ικανότητας όσο και της επιθυμίας τους 

να υλοποιήσουν, επιτυχώς, την οικονομική και πολιτική τους ανασυγκρότηση και 

να υιοθετήσουν τους νόμους και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

Η έκρηξη στις χρηματιστηριακές αγορές της Τσεχίας, της Πολωνίας και της 

Ουγγαρίας, ιδιαίτερα μεταξύ του τέλους του 1993 και των αρχών του 1994, το 1996 

και συγκεκριμένα για την Ουγγαρία το 1997, αποδεικνύουν την έντονη παρουσία 

των ξένων επενδυτών (Σχήμα 4.7). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο 

Χρηματιστήριο της Βουδαπέστης το 50% με 70% των επενδύσεων και του turnover, 

αποδίδονται σε ξένους και ιδιαίτερα σε θεσμικούς επενδυτές. Στην αγορά της 

Πολωνίας, υπολογίζεται ότι το 25% turnover του και το 20% της κεφαλαιοποίησης 

αναλογούν σε ξένους επενδυτές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον των διεθνών 

επενδυτών προς τις αγορές αυτές ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, όταν οι 

συγκεκριμένες αγορές συμπεριλήφθηκαν στους παγκόσμιους δείκτες για τις 

αναδυόμενες αγορές, κατά τα έτη 1995 και 1996 [17],
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Οταν εξετάζονται οι αποδόσεις των αγορών της Κεντρικής και της 

Ανατολικής Ευρώπης, σκόπιμο είναι να μη λησμονείται το πόσο πρόσφατα οι 

αγορές αυτές τέθηκαν σε λειτουργία. Η αγορά της Πράγας άνοιξε τον Απρίλιο του 

1993, της Βαρσοβίας στα μέσα του 1992 και της Βουδαπέστης τον Ιούνιο του 1990. 

Υπάρχουν προβλήματα, καθώς οι αγορές αυτές, έχουν κατηγορηθεί ότι 

παρουσιάζουν περιορισμένο εύρος και ρευστότητα και συνεπώς, δυσκολία στην 

εκτέλεση συναλλαγών μεγάλης κλίμακας χωρίς οι συναλλαγές αυτές να 

μεταβάλλουν ταυτόχρονα το επίπεδο των τιμών. Για το λόγο αυτό, πολλές 

προσπάθειες ακόμη είναι αναγκαίες, ώστε να ενδυναμωθούν όχι μόνο οι 

χρηματιστηριακές αγορές αλλά και τραπεζικοί τομείς, καθώς και, συνολικά, τα 

οικονομικά τους συστήματα, μέρος των οποίων αποτελούν και οι 

χρηματιστηριακές αγορές [17].

Αξίζει να επισημανθεί, ωστόσο ότι, ο ανταγωνισμός για τη διεκδίκηση των 

κεφαλαίων αυτών είναι σφοδρός. Στην εποχή των παγκοσμιοποιημένων αγορών, 

που οι επενδυτικές αποφάσεις, συχνά, λαμβάνονται μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, όσοι 

καθυστερούν, ταλαντεύονται ή αποτυγχάνουν στις αναγκαίες προσπάθειες 

αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, θα εισπράξουν το ανάλογο ενδιαφέρον και 

την ανάλογη απόκριση των επενδυτών, στη διεθνή αρένα των χρηματιστηριακών 

αγορών. Κατά συνέπεια, παρόλο που κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο παιχνίδι 

της αγοράς αυτής, ίσως συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την περιοχή ως μία ενιαία 

οντότητα, πολλοί, ολοένα και περισσότεροι, κάνουν τις απαραίτητες διακρίσεις 

μεταξύ των χωρών αυτών, όταν πρόκειται να λάβουν τις επενδυτικές τους 

αποφάσεις.

Κατά συνέπεια, ένα βασικό ερώτημα που τίθεται, είναι το πώς θα πρέπει να 

συμπεριφερθούν και τι θα πρέπει να κάνουν οι χώρες αυτές, αν επιθυμούν να
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διατηρήσουν τα οφέλη της συνεχούς ροής ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων, 

ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο που χαρακτηρίζει τις αγορές τους. [16].

Η βασική πολιτική που προτείνεται προς τις χώρες της Κεντρικής και της 

Ανατολικής Ευρώπης, δε διαφέρει σημαντικά από ανάλογες συστάσεις και 

παροτρύνσεις, που δίνονται προς τις ανεπτυγμένες χώρες και αναλύεται στις 

ακόλουθες συνιστώσες [17].

♦ Η αποφυγή υψηλού εξωτερικού χρέους και η σταθερότητα κάποιων βασικών 

μακροοικονομικών μεγεθών, είναι δυνατό να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου που 

συνοδεύει την πραγματοποίηση επενδύσεων στις χώρες αυτές.

♦ Η δομική ανασυγκρότηση συνιστά ένα ακόμη κρίσιμο παράγοντα. Μόνο όταν 

υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και η ορθή λειτουργία του τραπεζικού και γενικότερα του 

οικονομικού συστήματος, στο σύνολό του, είναι δυνατή η αποτελεσματική τοποθέτηση 

και διάθεση του κεφαλαίου και η ροή των χρημάτων προς την πιο παραγωγική χρήση τους 

και εκμετάλλευσής τους.

♦ Κάποιοι από τους άμεσους στόχους θα μπορούσαν, επίσης, να είναι, ο 

εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιών, ο εφοδιασμός με αποτελεσματικότερα συστήματα 

πληρωμών και εκκαθάρισης, οι επιτυχείς ιδιωτικοποιήσεις στον τραπεζικό τομέα, η 

αποσαφήνιση δικαιωμάτων κυριότητας, η βελτίωση των λογιστικών συστημάτων και η 

εναρμόνιση τους με τα διεθνή πρότυπα, η νομική προστασία των επενδυτών και ιδιαίτερα 

των ιδιωτών και των μικρότερων επενδυτών και η ανάπτυξη θεσμικών οργάνων για την 

αποτελεσματικότερη επίβλεψη των χρηματιστηριακών αυτών αγορών.

Ολες αυτές οι αλλαγές απαιτούν χρόνο και συνιστούν μία πραγματική 

πρόκληση για τις χώρες αυτές, στα χρόνια που ακολουθούν. Αυτό όμως που είναι 

πραγματικά σημαντικό, είναι ότι για τις περισσότερες από τις χώρες αυτές, όπως 

για παράδειγμα για την Ουγγαρία, την Πολωνία τη Δ. Τσεχίας, τα πρώτα βήματα 

έχουν γίνει και όπως φαίνεται, έχει δρομολογηθεί η πορεία των οικονομιών τους.
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To γεγονός ότι τα ξένα ιδιωτικά κεφάλαια έχουν αρχίσει να εισρέουν προς τις 

χώρες αυτές, παρά τις όποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις δυσκολίες 

που υπάρχουν, σημαίνει ότι η διεθνής αγορά έχει εκδηλώσει την εμπιστοσύνη της 

προς τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές αυτές. Αν οι 

τοπικές επιχειρήσεις, είναι σε θέση να κρατήσουν, με τη σειρά τους, τα κεφάλαια 

που έχουν ήδη εισέλθει στις χώρες αυτές, θα μπορέσουν να επωφεληθούν από 

εξίσου μεγάλες εισροές κεφαλαίων, για πολλά ακόμη χρόνια, και να αναδειχθούν 

στους «μεγάλους κερδισμένους» του μέλλοντος.

Ενήιια Λ J: Κατεύθυνση και Σύνθεση της Ροής των Ιδιωτικών Κεφαλαίων. 
Net Private Capital Flows

U S. J Billions

Czech Republic
U.S. $ Millions

for 1993 are for Czechoslovakia.

Hungary 
U.S. $ Millions

Poland
U.S. $ Millions

Πηγή: Sobol, D., M., “Central and Eastern Europe: Financial Markets and Private Capital 
Flows” in Kahler, M., Capital Flows and Financial Crises, Cornell University Press, 
Ithaca, New York, 1998.
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Σχήμα 4.8: Αποδόσεις των Χρηματισυφιακών Αγορών

Stock Market Indices In Dollar Terms
9/93 = 400

Πηγή: Sobol, D., M., “Central and Eastern Europe: Financial Markets and Private Capital 
Flows” in Kahler, M., Capital Flows and Financial Crises, Cornell University Press, 
Ithaca, New York, 1998.
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4,13 ΧΝΧΑ,ΥΟΜΘΝΘΟ KGCpXKXfXrOPGC: 

η noPGix npoc no mgkkon

4.13,1 ΓΘΝΙΚΧ Cxokix.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι παρά τις ραγδαίες εξελίξεις που 

πραγματοποιήθηκαν στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές και παρά την κυρίαρχη 

τάση που έχει επικρατήσει για ενίσχυση της χρηματοδότησης της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας μέσω τέτοιων κεφαλαίων, στις χώρες αυτές, οι ασυνήθιστα υψηλές 

αποδόσεις που εισέπραξαν οι «πρώτοι» επενδυτές, σε κάποιες αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές, στην έναρξη της αλματώδους αυτής πορείας, εκτιμάται ότι είναι 

σχεδόν αδύνατο να επαναληφθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στο γεγονός 

ότι, οι πολύ υψηλές αποδόσεις του παρελθόντος, αντανακλούσαν ένα «πριμ» που 

συνδέονταν με την ατελή ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών.

Μία δεύτερη επισήμανση, που σχετίζεται με την ολοκλήρωση των 

παγκόσμιων κεφαλαιαγορών, εστιάζεται στην επίδραση που υφίστανται τα οφέλη 

της διεθνούς διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων. Καθώς η ολοένα και
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μεγαλύτερη κινητικότητα των κεφαλαίων μεταξύ των αναδυόμενων 

κεφαλαιαγορών, συνδέει τις συνθήκες των χρηματιστηριακών αυτών αγορών, 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση ή το μέγεθος τους, τα οφέλη που 

συνδέονται με τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων που εμπεριέχουν αναδυόμενες 

κεφαλαιαγορές, είναι πιθανό να ελαττωθούν, χωρίς όμως να εκλείψουν, καθώς οι 

αγορές αυτές τείνουν να ολοκληρωθούν με τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές [18]

Σύμφωνα με το Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM), το 

όφελος από την προσθήκη ενός επιπλέον χρεογράφου σε ένα χαρτοφυλάκιο 

εξαρτάται όχι μόνο από τη συνάρτηση κατανομής της αναμενόμενης απόδοσης 

αλλά και από τον τρόπο που η απόδοση του συγκεκριμένου χρεογράφου 

σχετίζεται, με τις αντίστοιχες αποδόσεις των άλλων χρεογράφων του 

χαρτοφυλακίου. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, εξηγείται και το γεγονός ότι, 

ενώ πολλοί από τους επενδυτές των ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών 

προσελκύσθηκαν από τις υψηλές αποδόσεις των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, 

υπήρξαν και πολλοί, που στράφηκαν στα οφέλη και στις νέες ευκαιρίες, που 

προσέφερε η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους [18].

Την ίδια στιγμή, η πορεία προς την παγκόσμια ολοκλήρωση των αγορών, είναι 

πιθανό να αυξήσει τη συσχέτιση μεταξύ των αναδυόμενων και των ανεπτυγμένων 

αγορών. Ωστόσο, καθώς ο ρόλος των συναλλαγματικών διακυμάνσεων θα 

παραμείνει σημαντικός, παρά τον όποιο βαθμό ολοκλήρωσης των αγορών, ακόμη 

και αν οι κεφαλαιαγορές προκόψουν ισχυρά ολοκληρωμένες θα υπάρχουν πάντοτε 

οφέλη από τη συμμετοχή των αγορών αυτών στη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. 

Τα οφέλη αυτά θα στηρίζονται στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις των
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νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών με τα ισχυρά νομίσματα, που θα 

εξακολουθούν να συνοδεύουν, τουλάχιστον, τις περισσότερες από τις χώρες αυτές.

Τέλος, επισημαίνεται για άλλη μία φορά, το γεγονός ότι οι επενδύσεις στις 

αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται ελκυστικές, τόσο για τους ξένους επενδυτές- 

λόγω κυρίως των προοπτικών για διαφοροποίηση, που παρέχουν, όσο και για τις 

τοπικές επιχειρήσεις, επειδή οι εισροές αυτές είναι δυνατό να αποτελόσουν 

πηγές κεφαλαίου με χαμηλό κόστος κεφαλαίου και με χαμηλότερα δεδομένα 

κινδύνου, σε σχέση με άλλες πηγές; εξωτερικής χρηματοδότησης. Για το λόγο 

αυτό, της αυξημένης ελκυστικότητας δηλαδή, όλο και περισσότερες 

αναπτυσσόμενες χώρες προσπαθούν να υιοθετήσουν τις πολιτικές εκείνες που 

υποκινούν την ανάπτυξη εύρωστών κεφαλαιαγορών, δηλαδή τη μακροοικονομική 

σταθερότητα και την πορεία προς την οικονομία της ελεύθερης αγοράς [18].
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4.13.2 MewONTiKec CYCxGTiceic

Οι μελλοντικές συσχετίσεις των αποδόσεων, καθίστανται, ασφαλώς, 

κρίσιμες για το αν οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές θα συνεχίσουν να αποδίδουν τα 

ίδια οφέλη στα διεθνή χαρτοφυλάκια. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις 

που δρομολογούνται στο παγκόσμιο σκηνικό γενικά και στις αναδυόμενες αγορές, 

ειδικότερα, κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει την πορεία τόσο των αγορών όσο 

και των συσχετίσεων.

Είναι φυσικό και αναμενόμενο, ως ένα βαθμό, να υποστηρίζεται η άποψη ότι, 

η οικονομική ολοκλήρωση, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, θα οδηγήσει σε 

μία αύξηση των συσχετίσεων των αποδόσεων, μεταξύ των ανεπτυγμένων και των 

αναδυόμενων αγορών. Μία συστηματική και σε βάθος διερεύνηση του ζητήματος, 

είναι δυνατό να οδηγήσει στις ακόλουθες επισημάνσεις [19]:

♦ Πρώτον, η σημερινή πραγματικότητα δεν αποδεικνύει αυξημένες 

συσχετίσεις για το μέλλον. Οι συσχετίσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων 

αγορών, μεταβάλλονται με το χρόνο, αλλά δεν ακολουθούν κάποια ξεκάθαρη
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τάση, παρά το σημαντικό βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης, που συντελείται 

τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Τα οφέλη από τη διεθνή διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου, έχουν διατηρηθεί μέσα στο χρόνο. Οι Drummen και 

Zimmermann, το 1992, δηλώνουν:

«Οι σχετικά χαμηλές συσχετίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χρηματιστηριακών αγορών, εξακολουθούν να προσφέρουν στους επενδυτές 

μεγάλες δυνατότητες για διαφοροποίηση. Η διαττίστωση αυτή, ίσως να εκπλήσσει, 

δεδομένης της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης και της διεθνοποίησης των 

χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Ευρώπη»

Κατά τρόπο παρόμοιο, παρά το γεγονός ότι οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές 

οδεύουν προς μία ολοένα αυξανόμενη ολοκλήρωση με την παγκόσμια Οικονομία, 

οι συσχετίσεις τους με τα διεθνή χαρτοφυλάκια παραμένουν πολύ χαμηλές και 

κατά περιόδους εμφανίζονται αρνητικές. Μεταβάλλονται δυναμικά, από αγορά σε 

αγορά και από χρόνο σε χρόνο, παραμένοντας όμως πάντοτε μέσα σε τέτοια όρια 

τιμών, ώστε να χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό συσχέτισης.

Στο Πίνακα 4.14, καταγράφονται οι συντελεστές συσχέτισης, δέκα 

αναδυόμενων αγορών, σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους και για αγορές, 

οι οποίες έχουν τη μακρύτερη ιστορία σε δεδομένα βάσεων του IFC. [19]
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Πίνακας 1: Μηνιαίοι Συντελεστές Συσχετίσεις με το δείκτη των Η.Π.Α..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ W<M980 mu\m m$-\m

Αργεντινή -0.052 0.071 0.03

Βραζιλία -0.023 0.057 0.03

Χιλή -0.172 -0.133 0.34

Ελλάδα -0.004 0.169 0.13

Ινδία 0.269 -0.071 -0.11

Ιορδανία 0.379 0.080 0.02

Κορέα 0.231 -0.148 0.30

Μεξικό 0.223 -0.102 0.46

Ταϊλάνδη -0.358 0.235 0.43

Ζιμπάμπουε -0.035 0.181 ' -0.32

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0.046 0.034 0.13

Πηγή: Errunza, V., R., «Emerging Markets: Some New Concepts», The Journal of Portfolio 
Management, Spring 1994

♦ Δεύτερον, η αυξανόμενη οικονομική ολοκλήρωση δεν είναι αναγκαίο να 

μεταφράζεται σε αντίστοιχη ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών. Πολλές 

μελέτες σχετικά με την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι, οι ανεπτυγμένες αγορές δεν είναι τελείως ολοκληρωμένες. 

Επιπλέον, η κεφαλαιακή ολοκλήρωση δεν συνεπάγεται απαραίτητα υψηλές 

συσχετίσεις των αγορών. Εξάλλου, όσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές, 

συγκεκριμένα, είναι κοινώς αποδεκτή η άποψη ότι, εμφανίζουν μία μέτρια 

τμηματοποίηση, η οποία προκύπτει από πραγματικούς φραγμούς εισόδου στη 

ροή κεφαλαίων ή από φραγμούς που θεωρούν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι 

επενδυτές ότι υψώνονται στις αγορές και τις καθιστούν τμηματοποιημένες.
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♦ Τρίτον, η πρόσφατη οικονομική ανασυγκρότηση, που βιώνουν οι 

περισσότερες από τις αναδυόμενες οικονομίες, αναμένεται ότι θα 

επηρεάσουν τη βιομηχανική τους ανάπτυξη και οργάνωση, τον εσωτερικό 

ανταγωνισμό και τις εταιρικές δομές.

Οι δρομολογημένες αυτές εξελίξεις, αναπόφευκτο είναι ότι, θα επηρεάσουν 

τη σύσταση και την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Ποιο θα είναι το 

τελικό αποτέλεσμα, όσον αφορά τις μελλοντικές συσχετίσεις των αποδόσεων, 

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Το γεγονός, τέλος ότι, είναι δύσκολο-σχεδόν 

αδύνατο- να προβλεφθεί η επίδραση κάποιων διεθνών εξελίξεων, όπως για 

παράδειγμα, των πολυεθνικών συμμαχιών, της απελευθέρωσης των όρων του 

διεθνούς εμπορίου, που λαμβάνουν χώρα και σε ανεπτυγμένες αγορές, θολώνει 

ακόμη περισσότερο την εικόνα του μέλλοντος.

Συμπερασματικά λοιπόν, αναφέρεται ότι, όπως άλλωστε ήταν και 

αναμενόμενο, η μακροπρόθεσμη πορεία των μελλοντικών συσχετίσεων είναι 

απρόβλεπτη. Σε μία βραχυπρόθεσμη προοπτική, ωστόσο, μία αύξηση στις 

συσχετίσεις των αποδόσεων μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί αναμενόμενη [19],
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4.13.3 eneuwriKH CYMnePicpoPx

Για τους επενδυτές, μικρούς και μεγάλους, στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές προσέφεραν εξαιρετικά οφέλη. Οι 

προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις, οφείλονται τόσο σε ένα συνδυασμό 

αναμενόμενων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των χωρών αυτών και εφαρμογής 

οικονομικών πολιτικών με στόχο το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς, όσο και στα 

οφέλη που θα προέκυπταν από τη συμμετοχή των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών 

στα χαρτοφυλάκια των διεθνών επενδυτών. Τα οφέλη από τη διαφοροποίηση των 

διεθνών χαρτοφυλακίων, αναμένονταν πράγματι πολύ υψηλά, λόγω των χαμηλών 

συσχετίσεων που παρουσίαζαν οι αποδόσεις των αναδυόμενων αγορών με τους 

κυριότερους χρηματιστηριακούς δείκτες των ανεπτυγμένων χωρών, όπως τον 

αμερικανικό δείκτη S & Ρ 500, το γαλλικό CAC-40 ή το γερμανικό DAX [20].

Η περίοδος 1990-1994, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία περίοδος στην 

οποία, οι διεθνείς επενδυτές, έχοντας στη διάθεσή τους τεράστιους οικονομικούς 

πόρους, ανακάλυψαν αγορές με περιορισμένο αριθμό χρεογράφων και υψηλούς 

κινδύνους, οι οποίες λόγω κυρίως των αναμενόμενων οικονομικών 

μετασχηματισμών, παρουσίαζαν εξαιρετικές ευκαιρίες για άνοδο των τιμών,
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βραχυπρόθεσμα, καθώς και προοπτικές για ανάπτυξη, μακροπρόθεσμα, και 

τεράστια οφέλη μέσω της διαφοροποίησης διεθνών χαρτοφυλακίων. Κάτω από τις 

συνθήκες αυτές, οι τιμές των μετοχών αυξήθηκαν υπερβολικά, προσελκύοντας και 

νέους επενδυτές και ξεπερνώντας κατά πολύ τα επίπεδα τιμών που λογικά 

υπολογίζονται ως «αποζημίωση», για τον υφιστάμενο κίνδυνο. Ωστόσο, η πορεία, 

αυτή, τελειώνει για κάποιους το 1995, για άλλους το 1997. [20],

Η περίοδος των υπέρμετρων αποδόσεων, για πολλούς έχει τελειώσει χωρίς 

πιθανότητες αναβίωσης ή επανεμφάνισης μέσα στα προσεχή χρόνια. Υπάρχουν 

κάποιοι λόγοι που ενισχύουν τη θέση αυτή:

♦ Οι επενδυτές που είχαν αρνητική εμπειρία από τέτοιες αγορές και έχασαν 

την εμπιστοσύνη τους, δύσκολα θα επιστρέφουν σε αυτές. Σίγουρα, θα είναι 

πολύ προσεκτικοί στις επενδυτικές τους κινήσεις και επιλογές προς τις 

αγορές αυτές. Βέβαια, ίσως να εκμεταλλευτούν και πάλι κάποιες ευκαιρίες, 

αλλά αν συμβεί αυτό, αναμένεται ότι θα συμβεί σε περιορισμένη έκταση.

♦ Οι επενδυτές θα είναι πολύ προσεκτικοί και στην εκτίμηση των συσχετίσεων 

μεταξύ των αγορών αυτών και των μεγαλύτερων και ώριμών αγορών. Διότι, 

τόσο οι ερευνητές όσο και η ίδια η πραγματικότητα, έχουν δείξει ότι οι 

συσχετίσεις, αν και μικρές, κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας των 

αγορών, μεγαλώνουν απότομα σε περιόδους κρίσης, επηρεάζοντας και τις 

αποδόσεις των αγορών στις οποίες «μεταδίδεται» η κρίση αυτή. Τέτοιου 

είδους εξελίξεις εκμηδενίζουν ουσιαστικά και τα οφέλη από τη 

διαφοροποίηση των διεθνών χαρτοφυλακίων που σχετίζονται με τις 

αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
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♦ Οι επενδυτές, αναγνωρίζουν ότι, ο κίνδυνος είναι μεγάλος όταν οι 

συναλλαγές των χρεογράφων πραγματοποιούνται σε μη αποτελεσματικές 

αγορές. Αυτό συμβαίνει, διότι οι μη αποτελεσματικές αγορές είναι 

περισσότερο τρωτές στις συνέπειες των ξαφνικών οικονομικών ή πολιτικών 

εξελίξεων, δεν παρέχουν ένα ισχυρό αντιστάθμισμα για τη διαχείριση του 

κινδύνου και η έλλειψη αξιόπιστης και διαθέσιμης πληροφορίας επηρεάζει 

αρνητικά τις επενδυτικές αποφάσεις. Φαινόμενα κερδοσκοπίας και 

εσωτερικής πληροφόρησης κινούν ακόμη περισσότερο τις υποψίες για τις 

αγορές αυτές και κάνουν τους επενδυτές περισσότερο προσεκτικούς στις 

επιλογές τους.

♦ Τα χαμηλά επίπεδα ρευστότητας, σε πολλές αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, 

βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των ανεπτυγμένων αγορών. 

Η έλλειψη προσφοράς ωθεί τις τιμές πολύ υψηλά, όταν οι ξένοι επενδυτές 

επιθυμούν να αγοράσουν χρεόγραφα και καθιστά σχεδόν αδύνατες τις 

πωλήσεις όταν αυτοί θα θελήσουν να απεγκλωβιστούν. Σε ορισμένες χώρες, 

όπως η Μαλαισία, για παράδειγμα, οι ξένοι επενδυτές το 1993 κατείχαν 

περισσότερο από το 50% των μετοχών του χρηματιστηρίου και οι αγορές που 

πραγματοποίησαν στο τέλος του χρόνου ώθησαν την αξία της 

κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε ύψος, σχεδόν διπλάσιο, του εγχώριου ΑΕΠ. 

Στη συνέχεια, «βοήθησαν» την αγορά να καταρρεύσει, το 1997.

♦ Τέλος, η μεταβλητότητα των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, είναι πλέον κατά 

πολύ μεγαλύτερη από αυτή των ανεπτυγμένων αγορών. Χαρακτηριστικά
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αναφέρεται ότι , για μία περίοδο 60 μηνών, η οποία ολοκληρώθηκε το 

Μάρτιο του 1994; η ετήσια- τυπική απόκλιση των αποδόσεων μιας ομάδας 

αγορών της Λατινικής Αμερικής ήταν 27.99% και της Ασίας 24.18%, σε 

σύγκριση με το 12.51%, για τις Η.Π.Α. και το 19.92% για ένα συνδυασμό 

ευρωπαϊκών αγορών. Τόσο υψηλές μεταβλητότητες, απαιτούν τη δέσμευση 

σημαντικών κεφαλαίων από τους επενδυτές, ώστε αυτοί να μην παγιδευτούν 

σε περιόδους πτωτικών τάσεων. Απαιτεί, επίσης, μεγάλη υπομονή, ώστε να 

ξεπεραστεί η άσχημη περίοδος μιας κρίσης και να αρχίσουν τα πρώτα κέρδη 

και τέλος, πραγματικά απαιτεί ένα ύψος αποδόσεων ως «αποζημίωση» 

κινδύνου, πολύ- υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανεπτυγμένων αγορών. 

Παρόλο που οι υψηλές αποδόσεις ήταν δυνατές στο παρελθόν για τους 

«πρώτους» επενδυτές που στράφηκαν στις αγορές αυτές, σύντομα 

εξανεμίστηκαν. Καθώς οι τιμές σημείωσαν μια αλματώδη αυξητική πορεία, 

νέοι επενδυτές προσελκύσθηκαν, τα προνόμια άρχισαν πλέον να μοιράζονται 

και ο ανταγωνισμός μεγάλωσε και ανέκοψε τις υπερβολικές, τις ακραίες, 

αποδόσεις που είχαν σημειωθεί, στο παρελθόν.
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Οι επενδυτές που προσανατολίζονται προς τις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, 

με απώτερο στόχο, να επωφεληθούν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, κυρίως 

τις υψηλές αποδόσεις, συγκριτικά με τις ανεπτυγμένες αγορές και τα οφέλη από τη 

μείωση του συστηματικού κινδύνου, λόγω διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, θα 

πρέπει να ελέγχουν αν οι αγορές αυτές ικανοποιούν κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά, και αναγκαίες απαιτήσεις, ώστε να μπορούν να τις εμπιστευτούν.

Αν θα έπρεπε να δοθούν κάποιες οδηγίες προς τους επενδυτές που 

προσανατολίζονται στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, τότε αυτές σκόπιμο θα ήταν 

να συστήνουν μία προσεκτική τοποθέτηση των χρημάτων στις αγορές αυτές και 

μία διερεύνηση των αγορών, του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου τους, της 

αποτελεσματικότητας τους. Η πράξη έχει δείξει ότι, τέτοιου είδους επενδύσεις 

είναι καρποφόρες, μόνο όταν η τιμή της αγοράς των χρεογράφων είναι αρκετά 

χαμηλή, ώστε να παρέχει ένα περιθώριο, ικανό να καλύψει μία ικανοποιητική 

αποζημίωση για τον υψηλό βαθμό κινδύνου που χαρακτηρίζει τις αγορές αυτές και 

μόνο όταν οι επενδυτές έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να ελίσσονται και 

να χειρίζονται με ψυχραιμία και υπομονή τις περιόδους των κρίσεων ή της
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μειωμένης ρευστότητας των αγορών αυτών, ώστε να μην παρασυρθούν στη δίνη 

του πανικού και των σπασμωδικών κινήσεων και σημειώσουν τεράστιες απώλειες.

Πάντα θα υπάρχουν επενδυτές που θα θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στις 

αγορές αυτές. Αυτοί, όμως, είναι συνήθως ειδήμονες και αντιμετωπίζουν 

ρεαλιστικά τις αγορές, γνωρίζοντας και θέτοντας όρια, εκ των προτέρων, για το 

ύψος των τιμών της αγοράς που προτίθενται να πληρώσουν. Οσοι δεν είναι ειδικοί 

και δεν έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση στη σωστή πληροφόρηση, σκόπιμο 

είναι να περιορίσουν τη δέσμευση στις αγορές αυτές ή να μείνουν μακριά, 

αλλάζοντας την πορεία τους και επιλέγοντας άλλες επενδυτικές κατευθύνσεις [90].

Είναι σημαντικό να επισημανθεί το γεγονός ότι, οι επενδυτές που 

προσανατολίζονται στις αναδυόμενες κεφαλαιαγορές, θα πρέπει εκτός από τη 

διερεύνηση για τον εντοπισμό ελκυστικών αποδόσεων, να στοχεύουν και σε χώρες 

όπου οι οικονομικές πολιτικές βρίσκονται ένα βήμα πριν την έναρξη των 

αλλαγών. Αλλωστε, μία κλασσική επενδυτική συμβουλή, προτείνει την 

πραγματοποίηση επενδύσεων όταν τα πράγματα γίνονται από «τελείως ανέλπιδα» 

σε «απλώς απελπισμένα» [20].

278



AMAA.VOM6N6C KG<£> ΑΛΑIXrOPGC

4.13.5 οι πΡΟΟητικβο για. to mgaaon

Το ερώτημα που τίθεται, είναι εάν η παρούσα κατάσταση θα έχει μία 

δυναμική εξέλιξη, το κατά πόσο δηλαδή, οι αναδυόμενες αγορές θα συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται και να εξελίσσονται και εάν νέες, μικρές και λιγότερο γνωστές 

χρηματιστηριακές αγορές θα οδηγηθούν προς την ωριμότητα και θα αναδειχθούν 

στη θέση που σήμερα βρίσκονται οι αναδυόμενες αγορές, για να τις 

αντικαταστήσουν. Η μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη τους εξαρτάται από το 

συνδυασμό και τη συσχέτιση ποικίλων παραγόντων, οι οποίοι είναι δυνατό να 

ταξινομηθούν σε θεσμικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. [2].

Α. ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

Ο ρόλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι καθοριστικός για την 

παρούσα κατάσταση, αλλά και για τις μελλοντικές εξελίξεις, που αναμένονται για 

τις αναδυόμενες αγορές. Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), η Ασιατική 

Τράπεζα Ανάπτυξης (Asian Development Bank), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την 

Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction and 

Development), η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη
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(.InternationaI Bank for Reconstruction and Development), το IFC, αποτελούν 

μερικούς από τους διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης και ενίσχυσης της 

ιδιωτικής ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές. Στόχος τους είναι, η ενίσχυση της 

ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στις χώρες αυτές και μέσα στα 

συγκεκριμένα αυτά πλαίσια, προωθούν την ανάπτυξη των χρηματιστηριακών 

αγορών, σαν ένα μέσο για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα 

και σαν ένα μέσο, για να ανακτήσουν γρήγορα τα χρήματα που έχουν επενδύσει, 

όταν θα έχουν πια, ολοκληρώσει τον αναπτυξιακό τους ρόλο.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

Ενα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα για την πραγματοποίηση επενδύσεων 

στις αναδυόμενες οικονομίες, αφορά την προοπτική της οικονομικής τους 

ανάπτυξης και εξέλιξης. Είναι πολλοί οι αναλυτές που προσδοκούν ότι οι 

αναδυόμενες οικονομίες θα εξελιχθούν με ρυθμό υψηλότερο από αυτόν των 

ανεπτυγμένων χωρών, δεδομένης της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου. 

Επιχειρήματα που αναφέρονται και προτάσσονται συχνά, αφορούν το χαμηλότερο 

κόστος εργασίας, την ασθενή παρουσία των εργατικών συνδικάτων, τη ραγδαία 

αύξηση της τοπικής ζήτησης καθώς και την επικράτηση συστημάτων παραγωγής 

που μεταθέτουν τα σημεία παραγωγής σε χώρες με χαμηλό συνολικό κόστος 

παραγωγής ανεξάρτητα από το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκονται από τη «μητρική» 

επιχείρηση. Η άφιξη ξένων κεφαλαίων, βοηθά τις χώρες αυτές, να αναπτυχθούν 

ταχύτατα και να κατορθώσουν να γίνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά.
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Εξάλλου, οι περισσότερες από τις οικονομίες αυτές, βρίσκονται στο 

μεταίχμιο μετάβασης από τις συγκεντρωτικές στις φιλελεύθερες οικονομίες και 

διανύουν ένα στάδιο αυξημένων ιδιωτικοποιήσεων. Συνεπώς, είναι πολλές οι 

τοπικές επιχειρήσεις που γοητεύονται και προσελκύονται από τη δυνατότητα 

άμεσης χρηματοδότησης που παρέχουν οι χρηματιστηριακές αγορές. Επίσης, 

κάτω από τη πίεση των διεθνών επενδυτών, οι αναδυόμενες αγορές γίνονται πιο 

αποτελεσματικές, διενεργώντας αυστηρότερες έρευνες στις επιχειρήσεις και 

εφαρμόζοντας, προοδευτικά, αυστηρότερα μέτρα επίβλεψης της αγοράς. Οι 

περισσότερες από τις αγορές αυτές, έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν 

αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών και εκκαθάρισης και υιοθετούν, στο 

βαθμό που αυτό καθίσταται δυνατό, όλα τα σύγχρονα συστήματα που με επιτυχία 

έχουν εφαρμοστεί στις ανεπτυγμένες αγορές. Επίσης, μία από τις βασικές 

προϋποθέσεις είναι η σωστή λειτουργία του τραπεζικού τομές και γενικά, του 

χρηματοοικονομικού συστήματος της εκάστοτε χώρας.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

Η ανάπτυξη και η ανάδειξη πολλών από τις αναδυόμενες αγορές, συνδέονται 

έμμεσα με πολιτικούς μετασχηματισμούς και ανακατατάξεις, που σχετίζονται με 

μία προσπάθεια φιλελευθεροποίησης που συντελείται στις χώρες αυτές. Η 

περίπτωση της Κίνας αλλά και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ανήκουν 

στην κατηγορία αυτή. Ωστόσο, τέτοιου είδους προσπάθειες, συνοδεύονται από 

δυσκολίες και προβλήματα. Κάποιες από τις αναδυόμενες χώρες, δεν έχουν 

επιτύχει μία απολύτως σταθερή κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Η ραγδαία και
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κάποιες φορές, άναρχη, οικονομική ανάπτυξη, όταν συνοδεύεται από εκρηκτικούς 

κοινωνικούς μετασχηματισμούς, είναι δυνατό να οδηγήσει σε σοβαρές 

ανισορροπίες, προκαλώντας τελικά κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές. 

Καθοριστικός, επίσης, αναδεικνύεται και ο ρόλος της αναγκαίας υποδομής, της 

ποιότητας και του, όσο το δυνατό, υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης των 

εργαζομένων, για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των χωρών αυτών.

Αποτελεί, πλέον κοινή αντίληψη, το γεγονός ότι, οι υπέρμετρα υψηλές 

αποδόσεις του παρελθόντος είναι σχεδόν απίθανο να επαναληφθούν, τα μεγάλα 

κέρδη είναι πια δύσκολο να επιτευχθούν και οι μόνες από τις αναδυόμενες αγορές 

που είναι δυνατό να συνεχίσουν να προσελκύουν τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια, 

είναι αυτές που έχουν προσανατολίσει την οικονομική στρατηγική τους, στην 

κατεύθυνση της ελεύθερης αγοράς και έχουν σταθερές δομές στο 

χρηματοοικονομικό τους σύστημα.

Από την άλλη μεριά, οι κυβερνήσεις των χωρών των αναδυόμενων αγορών, 

θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωπες με την πραγματικότητα. Για να προσελκύσουν 

κεφάλαια, θα πρέπει, πλέον, να ανταγωνιστούν για να τα κερδίσουν, σε μία 

παγκόσμια αγορά, σε μία παγκόσμια αρένα, με πολλές ευκαιρίες αλλά και πολλούς 

κινδύνους, δυσκολίες και απαιτήσεις. Για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με 

επιτυχία και να έχουν τα πολυπόθητα αποτελέσματα, θα πρέπει να στοχεύουν στο 

μέλλον, μακροπρόθεσμα και οι επιλογές τους να είναι για το συμφέρον της 

αγοράς και της χώρας τους, ακόμα και αν βραχυπρόθεσμα, χρειαστεί να γίνου 

κάποιες θυσίες. Συνήθως, ο δρόμος προς την επιτυχημένη λειτουργία των 

κεφαλαιαγορών, περνά μέσα από το δρόμο της ελεύθερης αγοράς [20].
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Συνήθως, η ολοκλήρωση τέτοιων μέτρων και η υλοποίηση τέτοιων σχεδίων 

και στρατηγικών, απαιτεί σημαντικό χρόνο. Εξάλλου, πολλές φορές, καθώς η 

πρόοδος αρχίζει και γίνεται ορατή και τα πρώτα θετικά σημάδια αρχίζουν να 

φαίνονται στον ορίζοντα, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών αναζωπυρώνεται 

και οι αγορές αρχίζουν να προσελκύουν και πάλι τα υψηλά κεφάλαια [20].

Τα μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, επιθυμούν, σε τελική ανάλυση, να 

αποφύγουν τη λογική του «καζίνου» και οι κυβερνήσεις, θα πρέπει να 

κατανοήσουν ότι, το ενδιαφέρον των επενδυτών, όσον αφορά τη διάθεση των 

κεφαλαίων τους, στρέφεται προς τη μακροχρόνια οικονομική απόδοση τόσο των 

εταιριών και των βιομηχανικών κλάδων, όσο και την οικονομική σταθερότητα των 

ίδιων των χωρών, γενικότερα. Είναι προφανές, στο σημείο αυτό ότι, το ενδιαφέρον 

τους ταυτίζεται και συμπορεύεται με αυτό των κυβερνήσεων των χωρών, καθώς και 

οι δικοί τους στόχοι προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης 

των παραπάνω προϋποθέσεων, ώστε οι αγορές να είναι ελκυστικές. [20].
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5. CYMnePxCMXTX KXI MGAAONTlKeC ΠΡΟΟΠΤΊΚβΟ

5.1 MGAAON-TIKGC nPOOnTlKGC

Οι εξελίξεις πια είναι ραγδαίες, και η απελευθέρωση των αγορών των 

κεφαλαίων δεν μπορεί ούτε να περιοριστεί ούτε να σταματήσει. Η 

παγκοσμιοποίηση και η ολοένα αυξανόμενη ολοκλήρωση των οικονομιών 

ρίχνει τους φραγμούς και τα εμπόδια και οι οποιοιδήποτε ενδοιασμοί και 

αντιδράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, εξασθενούν. Υπάρχουν, ασφαλώς και 

οικονομίες και χώρες που δεν συμμετέχουν. Ωστόσο, όμως η πλειοψηφία των 

χωρών και των οικονομιών φαίνεται πως συμπορεύεται, είτε το επιθυμεί 

πραγματικά είτε όχι. Η δημιουργία εξάλλου της Ενωμένης Ευρώπης, αποτελεί 

ένα σταθμό στην πορεία και στις εξελίξεις των ανεπτυγμένων «δυτικών» χωρών 

και των οικονομιών τους και η συμπόρευση των οικονομιών αυτών επιβάλλεται. 

Συνεπώς, στα πλαίσια των εξελίξεων αυτών πως είναι δυνατό οι κεφαλαιαγορές 

να είναι αμέτοχες;
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Επειδή ακριβώς δεν είναι αμέτοχες και συμμετέχουν στη νέα τάξη 

πραγμάτων, γι’ αυτό και παρατηρούνται εξελίξεις και σε αυτές. Συγχωνεύσεις 

ετοιμάζονται και συνεργασίες δρομολογούνται. Ηδη έχει ανακοινωθεί, η 

συγχώνευση του αγγλικού και του γερμανικού χρηματιστηρίου.

Η πραγματοποίηση συγχώνευσης των δυο ισχυρότερων , σε εύρος και 

σημασία, χρηματιστηρίων της Ευρώπης, του Λονδίνου και της Φρανκφούρτης, 

αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μέχρι σήμερα αποφάσεις, στην πορεία για 

ουσιαστική οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης. Το γεγονός αυτό, συμβάλλει 

στην ενίσχυση της οικονομικής θέσης της Ευρώπης, στο παγκόσμιο σκηνικό, 

καθώς συμπληρώνεται με την προσχώρηση στην ενοποίηση των 

χρηματιστηρίων του Μιλάνο και της Μαδρίτης με τα δικά τους χρηματιστήρια. 

Επίσης, έχει ανακοινωθεί η άμεση συνεργασία του αμερικανικού 

χρηματιστήριο Nasdaq με το IX, όπως ονομάστηκε το συγχωνευμένο 

Χρηματιστήριο, που θα έχει κέντρο το Λονδίνο και έδρα τις ηλεκτρονικές 

λειτουργίες στη Φρανκφούρτη.

Η ταχύτητα, με την οποία τα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης και του 

Λονδίνου πέρασαν από την αντιπαράθεση στη συμμαχία και τη συγχώνευση, 

μπορεί να ερμηνευθεί ως αντίδραση στις αλλαγές που συντελούνται στον τρόπο 

ροής των κεφαλαίων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη, αυτή η 

συγχώνευση, είναι δυνατό να ερμηνευθεί και ως αντίδραση στις απειλές 

επέλασης στην Ευρώπη του μεγάλου αμερικανικού χρηματιστηρίου και στην
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πιθανότητα να προσπαθήσει η Φρανκφούρτη να αναδειχθεί στο μεγαλύτερο 

χρηματιστήριο της Ευρώπης, χωρίς τη βοήθεια του Λονδίνου. Υπάρχει τέλος, 

και μία τρίτη εξήγηση, για την συμφωνία συγχώνευσης, η οποία θεωρεί ότι το 

βρετανικό χρηματιστήριο προσέγγισε το γερμανικό, προκειμένου να δείξει 

στους ανταγωνιστές του ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την κυρίαρχη θέση 

του, στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να δώσει τη μάχη του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τωρινή διάρθρωση της ευρωπαϊκής 

κεφαλαιαγοράς, με περίπου 40 διαφορετικά χρηματιστήρια να εξυπηρετούν μία 

υποτιθέμενη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, φαίνεται να είναι ξεπερασμένη. Για το 

λόγο αυτό, δρομολογείται η ίδρυση του ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, 

της ευρωπαϊκής Wall Street, όπως αυτό, αποκαλείται, προχωρώντας ένα ακόμη 

βήμα στην ενοποίηση των επιμέρους χωρών και των οικονομιών τους. Η έννοια, 

πάντως, του χρηματιστηρίου αυτού, παραπέμπει στο αντίστοιχο μοντέλο του 

χρηματιστηρίου της Ν. Υόρκης. Θα υπάρχει δηλαδή, μία ενιαία πλατφόρμα 

διαπραγμάτευσης μετοχών, χωρίς όμως να καταργούνται τα εθνικά 

χρηματιστήρια. Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι, ο Ελληνας χρηματιστής στη 

Σοφοκλέους, θα μπορεί να αγοράζει μετοχές του γερμανικού χρηματιστηρίου, 

εκπροσωπώντας έναν Γάλλο πελάτη του. την ίδια ώρα, από το Παρίσι, ένας 

χρηματιστής θα αγοράζει μετοχές από το ιταλικό χρηματιστήριο, 

εκπροσωπώντας έναν Ελληνα απελάτη του. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά 

επιμέρους προβλήματα που θα πρέπει να διευθετηθούν και τα οποία αφορούν 

διαφορές πτυχές της λειτουργίας ενός χρηματιστηρίου.
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Τέλος, αναφέρεται ότι η βασικότερη αιτία που οδήγησε στην εξέλιξη 

αυτή, της ενοποίησης, εντοπίζεται για πολλούς, στην παγκοσμιοποίηση των 

δικτύων των τραπεζών και την αύξηση των επενδύσεων σε τρίτες χώρες. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση της ΟΝΕ και την 

κυκλοφορία του Ευρώ, θεωρούνται ως η πρώτη ιδέα, για την υλοποίηση του 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου.

Οσον αφορά τον επιμέρους χώρο των Βαλκανίων, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι, αυτός χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό αναδυόμενων αγορών, 

γεγονός που έχει αναλυτικά παρουσιαστεί, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

Οι αγορές αυτές, καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες, πραγματικά, να αναδυθούν 

και συνοδεύονται, οι περισσότερες τουλάχιστον, από οικονομίες που διανύουν 

τη μετάβαση από το καθεστώς του κρατικού παρεμβατισμού προς αυτό της 

ελεύθερης οικονομίας, μέσω των ιδιωτικοποιήσεων, οι οποίες καθορίζουν την 

πορεία των αντιστοιχών χρηματιστηρίων, σε ένα μεγάλο βαθμό. Μέσα σε ένα 

τέτοιο σκηνικό, δίκαια η Ελλάδα χαρακτηρίζεται, προσελκύει το ενδιαφέρον 

ολοένα και περισσότερων ξένων επενδυτών και κερδίζει την εμπιστοσύνη τους.

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από τις εξελίξεις που προαναφέρθηκαν, σκόπιμο 

είναι να γίνει μία αναφορά, επιγραμματικά, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η σύγχρονη ελληνική κεφαλαιαγορά, μπροστά και στις εξελίξεις που 

αναμένονται.
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To Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αντιμετωπίζει, στην παρούσα φάση, τα 

δικά του προβλήματα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με τους εξής παράγοντες:

4 Με τη βραχυπρόθεσμη επενδυτική νοοτροπία των Ελλήνων επενδυτών, 

οι οποίοι ακόμη και τώρα, συνεχίζουν να αναζητούν μετοχές που θα τους 

διπλασιάσουν το κεφάλαιο σε λίγες μόνο εβδομάδες. Επειδή το κλίμα δεν 

προσφέρεται για τέτοιου είδους αποδόσεις, οι επενδυτές δεν αποφασίζουν 

τελικά, να επενδύσουν.

4- Με τον πανικό που έχει δημιουργήσει η κατάρρευση των τιμών των 

μετοχών της περιφέρειας, η οποία έχει προκαλέσει αυτό ακριβώς που δεν 

έπρεπε τελικά να συμβεί, δηλαδή να τρομοκρατηθούν οι μικροί επενδυτές 

και να απομακρυνθούν από τις χρηματιστηριακές επενδύσεις.

Οι δύο αυτοί παράγοντες, σκόπιμο είναι να αντιμετωπιστούν με μέτρα που 

θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και θα 

δημιουργήσουν τους μηχανισμούς εκείνους που θα συμβάλλουν στον 

εκσυγχρονισμό της Σοφοκλέους. Μεταξύ αυτών, είναι η θεσμοθέτηση του 

market maker, δηλαδή της χρηματιστηριακής εταιρίας ή της τράπεζας, η οποία 

θα ρυθμίζει την προσφορά και τη ζήτηση, ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες 

διακυμάνσεις και να λειτουργεί διαρκώς η αγορά, η κατάργηση των ορίων - limit 

up και limit down-π ου προκαλούν κερδοσκοπία, η εξασφάλιση περισσότερης και 

διάχυτης πληροφόρησης για όλους τους επενδυτές και οι αποτελεσματικότεροι 

έλεγχοι όλων των παραγόντων του χρηματιστηρίου.
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5.2 CVMnePACMATA

«Υπάρχουν τε/ακά δεσμοί μεταξύ των αγορών, ικανοί να διατηρηθούν στο 

πέρασμα του χρόνου;»

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αυτή, φαίνεται ότι τελικά το ερώτημα 

αυτό δεν είναι δυνατό να απαντηθεί μονοσήμαντα.

Μελέτες ετών, έχουν καταγράψει συμπόρευση των αγορών και άλλες την 

έχουν απορρίψει κυρίως όταν εξετάζονται μακροχρόνιοι επενδυτικοί ορίζοντες. 

Γεγονός είναι ότι, στο πέρασμα των χρόνων, οι αγορές φαίνονται να 

προσεγγίζουν περισσότερο η μία την άλλη. Πρόκειται για διαπίστωση, η οποία 

επανειλημμένα έχει τονιστεί, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και συνδέεται 

στενά με την έννοια της παγκοσμιοποίησης και των συνεπειών αυτής.

Υπάρχουν, από την άλλη μεριά και τα μεγάλα και διεθνών διαστάσεων 

γεγονότα, που έχουν αποτελέσει σταθμό στις μελέτες πολλών ερευνητών, με
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την έννοια ότι, αποτέλεσαν το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο 

επικεντρώθηκαν έρευνα και στράφηκε η προσοχή. Υπάρχουν, ωστόσο, 

γεγονότα που να μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν το σθένος και τη δύναμη να 

επηρεάσουν την πορεία των διεθνών χρηματαγορών;

Οσο περνά ο καιρός φαίνεται ότι υπάρχουν. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι 

που απλώς συμβαίνει με το πέρασμα των χρόνων. Ομως, οι σύγχρονες πια 

εξελίξεις, που χωρίς υπερβολή, κινούνται πια και συμβαίνουν με ταχύτερους, σε 

σχέση με το παρελθόν, σχεδόν ραγδαίους ρυθμούς, κυριολεκτικά σαρώνουν στο 

πέρασμα τους οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα. 

Ασφαλώς από μία τέτοιου είδους πορεία δεν ήταν δυνατό να εξαιρεθούν και να 

λείψουν οι κεφαλαιαγορές, δεδομένου πια και του γεγονότος ότι σχετίζονται 

άμεσα με τη διακίνηση χρημάτων, δηλαδή με τη κινητήρια δύναμη των 

σαρωτικών αυτών αλλαγών της σύγχρονης εποχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, γίνεται αυτή ακριβώς η διάκριση, μεταξύ 

πρόσφατου παρόντος και των προηγούμενων ετών, διότι υπάρχουν πια 

αποδείξεις ότι παλαιότερες κρίσεις όπως, για παράδειγμα, η πετρελαιακή κρίση 

του 1973, δεν επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό και σε μεγάλη εμβέλεια τις 

κεφαλαιαγορές, ενώ για παράδειγμα, το «κραχ» του 1987, άφησε τα ίχνη του σε 

όλες τις κεφαλαιαγορές, μικρές και μεγάλες. Η κρίση αυτή, εξάλλου, θεωρείται 

«σταθμός» στη σύγχρονη ιστορία των κεφαλαιαγορών, και ακόμη και σήμερα 

αρκετά χρόνια μετά, οι απόψεις σχετικά με την έναρξη και τη σειρά μετάδοσης 

και διάδοσης της διίστανται αλλά και ποικίλουν. Πρόκειται για μία κρίση, η 

οποία άφησε το στίγμα της σε όλες τις αγορές και σε όλους όσους διατηρούν
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δεσμούς με αυτές και η τύχη τους συνδέεται με την πορεία και την εξέλιξη τους, 

καθώς θα έλεγε κανείς ότι αιφνιδίασε ακόμη και ικανότατα στελέχη, ακόμη και 

επαγγελματίες με εμπειρία στις χρηματιστηριακές εξελίξεις. Ωστόσο, ακόμη 

και σήμερα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, παρά τις εκτεταμένες έρευνες που έχουν 

καταγραφεί, δεν κατορθώνει να καταθέσει μία σαφή και μονοσήμαντη 

απάντηση.

Ηταν μία κρίσι/ που ξεκίνησε από τη Ν Υόρκη, μία κμίσΐ] που ξεκίνησε από τις 

Ασιατικές αγορές ή μήπως μία κρίσι/ που ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα σε όλες, 

τουλάχιστον στις μεγάλες διεθνείς χρηματιστηριακέ αγορές;

Η σημαντική, λοιπόν, διαφορά του τότε με το σήμερα ή και με το πρόσφατο 

παρελθόν, έγκειται στο ότι, οι αγορές, σήμερα ιδιαίτερα από ποτέ, οδεύουν προς 

την ολοκλήρωση. Η πορεία της μιας σχετίζεται και επηρεάζει την πορεία και τη 

συμπεριφορά της άλλης, γιατί πλέον οι οικονομικές, τεχνολογικές κοινωνικές 

εξελίξεις εμπλέκονται η μία στο πεδίο της άλλης και το σύνολο τους πια 

φαίνεται πως είναι δύσκολο να διαχωριστεί. Είναι δύσκολο να αποδοθούν οι 

νέες τάσεις στη συμπεριφορά των χρηματιστηριακών αγορών μόνο στις εξέλιξη 

της πληροφορικής ή μόνο στην απελευθέρωση του εμπορίου και της διακίνησης 

των κεφαλαίων από χώρα σε χώρα. Είναι δύσκολο να αποδοθούν μόνο στην 

άνοδο και στην αλματώδη εξέλιξη των πολυεθνικών εταιριών των 

συγχωνεύσεων και των εξαγορών τους, σε διεθνείς επίπεδο και στη δημιουργία 

επιχειρηματικών «κολοσσών», όπως επίσης είναι δύσκολο να μην ληφθούν 

υπόψη οι πολιτικές εξελίξεις στο παγκόσμιο σκηνικό, που τουλάχιστον στην 

τελευταία δεκαετία υπήρξαν θεαματικές.
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Εξάλλου, οι πολιτικές αυτές εξελίξεις αυτές «ανέδνσαν» και έναν μεγάλο 

αριθμό χρηματιστηριακών αγορών, οι οποίες με τη βοήθεια και τη συμβολή 

διεθνών οικονομικών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και οι 

θυγατρικοί οργανισμοί της, έλαβαν σύντομα μεγάλες διαστάσεις και 

εξελίσσονται πλέον με γρήγορους ρυθμούς, πολλές φορές άλματα, στην εξέλιξη 

και στην πορεία τους και προσπαθώντας να ακολουθήσουν και να «φτάσουν» το 

πρότυπο των μεγάλων, των «ώριμων» αγορών των ανεπτυγμένων χωρών. Η 

εμφάνιση, η εξέλιξη και η ενδυνάμωση, και των περισσοτέρων αυτών αγορών, 

δεν υπήρξε τυχαία, ούτε υπαγορεύτηκε από τις εσωτερικές χρηματιστηριακές 

εξελίξεις των αγορών ή την επίδραση από άλλες μεγάλες αγορές, αλλά, 

σηματοδοτήθηκε από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στο εσωτερικό των 

αντίστοιχων χωρών των κεφαλαιαγορών, καθώς οι χώρες αυτές, στην 

πλειοψηφία τους, διανύουν τη μετάβαση προς την οικονομία της ελεύθερης 

αγοράς,

Συνεπώς, η εξέλιξη και οι συσχετίσεις των σύγχρονων κεφαλαιαγορών 

είναι αποτέλεσμα ενός σύνθετου πλέγματος πολλών συνιστωσών, η καθεμία από 

τις οποίες έχει τη δική της συνεισφορά στις σύγχρονες χρηματιστηριακές 

εξελίξεις. Τα χρηματιστήρια, φαίνεται ότι αντανακλούν πια τις εξελίξεις, είναι 

ο καθρέφτης αυτών και για το λόγο αυτό, ίσως, το ενδιαφέρον πια είναι 

στραμμένο σε αυτά και στην πορεία τους. Οι καιροί έχουν αλλάξει και τα 

χρηματιστήρια αποτελούν πλέον, σήμερα σημείο αναφοράς, ακόμη και για 

οικονομίες όπου κάποτε αφορούσαν μόνο τους λίγους και τους μυημένους, τόσο 

στους επιχειρηματικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους, οι οποίοι ωστόσο, υπήρξαν
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πάντοτε και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, όσο κυρίως σε κύκλους των 

μικρομετόχων οι οποίοι συνδυάζουν πια τις προσδοκίες τους με αυτές των 

τοπικών ή και των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, και αυτό αποτελεί 

σίγουρα σημείο των καιρών.

Ωστόσο, στον αντίποδα των ερευνών που αναφέρονται σε αυξημένες 

συσχετίσεις και σε σχέσεις αιτιότητας, απλής ή διπλής κατευθύνσεις, 

βρίσκονται άλλες μελέτες, οι οποίες χρησιμοποιώντας παρόμοιο η και το ίδιο 

δείγμα των αγορών, ανατρέπουν την προηγούμενη διαπίστωση. Τέτοιου είδους 

διαφορές, έχουν αποδοθεί σε διαφορές στην ακολουθούμενη μεθοδολογία, στο 

μέγεθος του δείγματος ή στο χρονικό διάστημα μελέτης που έχει επιλεγεί. 

Ωστόσο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι, αυτή η διάσταση απόψεων, 

αντικατοπτρίζει, κατά μία έννοια, τις δύο όψεις της σύγχρονης 

πραγματικότητας. Υπάρχουν πράγματι, όλες οι προϋποθέσεις για τη 

συνολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. 

Υπάρχουν όμως και αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ίσως σε 

μικρότερη ένταση, οι επιμέρους διαφορές στην οικονομική δομή, στο πολιτικό 

καθεστώς, στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

Οι διαφορές αυτές, συνθέτουν την αντίρροπη συνιστώσα των παγκόσμιων 

δυνάμεων, καθώς έχουν την τάση να διατηρούν τις αγορές τμηματοποιημένες.
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Η τελική συνισταμένη των δυνάμεων, στο μέλλον, είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί. Η πρώτη εικόνα και η πρώτη σκέψη, δείχνουν προς την 

κατεύθυνση της συνολοκλήρωσης. Το τελικό αποτέλεσμα όμως, θα κριθεί και 

από τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν. Οποια και αν είναι η πορεία των αγορών 

στο μέλλον, όμως, στόχος θα πρέπει να είναι η ωφέλεια των επενδυτών. Στην 

περίπτωση της συνολοκλήρωσης, αυτοί ωφελούνται καθώς γίνεται δυνατή, ως 

ένα βαθμό, η μελλοντική πρόβλεψη, διότι η συμπεριφορά της μιας αγοράς, είναι 

δυνατό να συμβάλλει στην πρόβλεψη της πορείας της άλλης. Στην περίπτωση 

των περιορισμένων συσχετίσεων, οι επενδυτές θα ωφεληθούν όταν θα 

συνδυάσουν στα χαρτοφυλάκια τους, αγορές με χαμηλούς συντελεστές 

συσχέτισης, ώστε να μειωθεί το επίπεδο κινδύνου των χαρτοφυλακίων τους.

Η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική και να οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα, έχει ως 

απαραίτητη προϋπόθεση τη γνώση των συσχετίσεων μεταξύ των αγορών. Οι 

επενδυτές μπορούν να καταλήξουν στα άριστα χαρτοφυλάκια τους, μόνο όταν 

γνωρίζουν το βαθμό συσχέτισης μεταξύ των αγορών που πρόκειται να 

περιλάβουν σε αυτά. Η ανάλυση που προηγήθηκε, αποκαλύπτει τελικά, τη 

ρευστότητα που χαρακτηρίζει, τουλάχιστον προς το παρόν, τις σχέσεις των 

αγορών. Καθώς, αυτές πια επηρεάζονται και ως ένα βαθμό καθορίζονται από ένα 

πλήθος επιμέρους παραγόντων, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν επιτυχείς 

προβλέψεις για το μέλλον.
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