
  
 

 

 

 

 

 

 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 

 

 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ EVENT STUDIES: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» 
 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 



 2 

Περιεχόµενα 

Περίληψη .......................................................................................................................3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................................................4 

1.1. Προλεγόµενα...........................................................................................................4 

1.2. Αποτελεσµατικές αγορές ........................................................................................5 

1.3. Υποθέσεις ύπαρξης αποτελεσµατικών αγορών ......................................................6 

1.4. Μορφές αποτελεσµατικών αγορών.........................................................................7 

1.4.1. Αποτελεσµατική αγορά χαµηλής ισχύος ή αδύνατη µορφή (weak-form 

hypothesis) .....................................................................................................................7 

1.4.2. Αποτελεσµατική αγορά µέσης ισχύος (semi strong-form hypothesis) ................9 

1.4.3. Αποτελεσµατική αγορά ισχυρής ισχύος (strong-form hypothesis) ...................10 

1.5. Έρευνες και αποτελέσµατα των αποτελεσµατικών αγορών .................................10 

1.5.1. Εµπειρικά τεστ και αποτελέσµατα της weak-form hypothesis..........................10 

1.5.2. Εµπειρικά τεστ και αποτελέσµατα της semi strong-form hypothesis................14 

1.5.3. Εµπειρικά τεστ και αποτελέσµατα της strong-form hypothesis ........................23 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.................................................26 

2.1. Εισαγωγή ..............................................................................................................26 

2.2. Εµπειρική έρευνα των Fama, Fisher, Jensen και Roll ..........................................26 

2.3. Εµπειρική έρευνα του Scholes..............................................................................31 

2.4. Έρευνα του Paul Marsh ........................................................................................32 

2.5. Εµπειρική έρευνα στο χρηµατιστήριο της Ινδίας .................................................36 

2.6. Έρευνα των Ball και Brown .................................................................................38 

2.7. ∆ιερεύνηση της σχέσης του δείκτη P/E και των αποδόσεων των µετοχών..........40 

2.8. Μια εµπειρική έρευνα στο Ελβετικό χρηµατιστήριο............................................43 

2.9. Αναφορά στην Ελληνική πραγµατικότητα ...........................................................46 

2.10. Επίλογος δευτέρου κεφαλαίου............................................................................48 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ - ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ.........................................................49 

3.1. Μεθοδολογία των event studies............................................................................49 

3.1.1. Γενικά περί της µεθόδου – ιστορική αναδροµή.................................................49 

3.1.2. Βήµατα της µεθοδολογίας .................................................................................54 

3.1.3. Περιγραφή του event .........................................................................................59 

3.2. Περιγραφή του δείγµατος της έρευνας. ................................................................61 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.................................................65 

4.1. Περιγραφή της επεξεργασίας των δεδοµένων ......................................................65 

4.2. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων ........................................................................75 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ .............................................83 

Βιβλιογραφία ...............................................................................................................86 

 



 3 

 Περίληψη 

Η γνώση του τρόπου λειτουργίας και των κανόνων που διέπουν µια αγορά 

χρήµατος  αλλά και η συνεχής πληροφόρηση, πρέπει να είναι το πρωταρχικό µέληµα 

όλων των επενδυτών και των επαγγελµατιών που ασχολούνται µε την αγοραπωλησία 

χρεογράφων. Αυτό όµως που κάνει τη διαφορά και επιτρέπει σε ορισµένους 

επενδυτές να ξεχωρίζουν και ίσως να νικούν την αγορά συστηµατικά, είναι η γνώση 

της ταχύτητας αντίδρασης της ίδιας της αγοράς σε µια ανακοίνωση κάποιου 

οικονοµικού γεγονότος. Αυτή η ταχύτητα προσαρµογής καθορίζει και το βαθµό 

αποτελεσµατικότητας της χρηµαταγοράς. Μια τέτοια προσπάθεια διερεύνησης της 

Ελληνικής αγοράς χρήµατος γίνεται µε την παρούσα εργασία, χρησιµοποιώντας σαν 

εργαλείο τη µεθοδολογία των event studies, όπως αυτή αναπτύχθηκε τις τελευταίες 

δεκαετίες. Τα αποτελέσµατα φαίνεται πως είναι σηµαντικά, καθώς δείχνουν πως ίσως 

υπάρχουν κάποια κενά στην ταχύτητα αντίδρασης της αγοράς, τα οποία αφήνουν 

περιθώρια για κερδοσκοπία. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Προλεγόµενα 

∆ε χωράει αµφιβολία πως όσες περισσότερες πληροφορίες γνωρίζουν οι επενδυτές 

σχετικά µε τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, τόσο πιο ορθολογικές είναι οι 

επενδυτικές τους αποφάσεις και φυσικά τόσο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να βρεθούν 

µακριά από τις αρχικές τους εκτιµήσεις και προβλέψεις για τις αποδόσεις των 

χαρτοφυλακίων τους. Η γνώση των χαρακτηριστικών της χρηµαταγοράς, προσδίδει 

σιγουριά στους επενδυτές. 

Τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνονται  διαρκώς οι έρευνες σχετικά µε τον 

βαθµό κατά τον οποίο µπορούν να προβλεφθούν οι µελλοντικές αποδόσεις των 

διαφόρων χρεογράφων και έχει γραφτεί πληθώρα άρθρων και βιβλίων ως προς την 

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των χρηµαταγορών. Είναι σαφές πως όσο 

περισσότερο αποτελεσµατική είναι µια αγορά χρήµατος, τόσο περιορίζεται η 

πιθανότητα να κερδίσει κάποιος επενδύοντας σε χρεόγραφα µε µόνο όπλο του την 

αξιολόγηση των διαθέσιµων πληροφοριών. 

 Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξεταστεί ο βαθµός της 

αποτελεσµατικότητας που διέπει την Ελληνική χρηµαταγορά χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο των event studies. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή θα διενεργηθεί µια µέτρηση 

της ταχύτητας προσαρµογής των τιµών των χρεογράφων σε ένα συγκεκριµένο 

οικονοµικό γεγονός που συνέβη στο χρόνο µηδέν. Στην ουσία θα µετρηθεί η επιπλέον 

απόδοση που µπορεί να παρουσιαστεί σε ένα χρεόγραφο µετά την ανακοίνωση του 

γεγονότος στο επενδυτικό κοινό. Πριν προχωρήσουµε στην έρευνά µας, είναι 

σκόπιµο να εξηγήσουµε τι σηµαίνει ο όρος ‘αποτελεσµατική αγορά’. 
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1.2. Αποτελεσµατικές αγορές  

Ο Jensen το 1978 προσδιόρισε την αποτελεσµατικότητα των αγορών λέγοντας ότι µια 

αγορά είναι αποτελεσµατική σε σχέση µε µια πληροφορία θt, εάν είναι αδύνατον να 

πραγµατοποιήσει κανείς οικονοµικά κέρδη χρησιµοποιώντας την πληροφορία θt. 

Μια άλλη προσέγγιση του όρου, η οποία πλησιάζει κατά πολύ την προηγούµενη είναι 

αυτή του Malkiel το 1992 , ο οποίος είπε ότι µια κεφαλαιαγορά είναι αποτελεσµατική 

όταν αντανακλά πλήρως και σωστά όλες τις πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται µε 

τον προσδιορισµό των τιµών των χρεογράφων. Τυπικά, η αγορά είναι 

αποτελεσµατική  σε σχέση µε µια πληροφορία φ, εάν οι τιµές των χρεογράφων 

παραµείνουν ανεπηρέαστες από την αποκάλυψη της πληροφορίας αυτής. Εποµένως, 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η αποτελεσµατικότητα αυτή δεν αφήνει περιθώρια 

κερδοφορίας σε όποιον χρησιµοποιήσει την πληροφορία φ. 

Γενικά όµως, ο ορισµός ο οποίος έχει επικρατήσει και χρησιµοποιείται στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι ότι αποτελεσµατική αγορά (efficient market) είναι 

αυτή στην οποία οι τιµές των χρεογράφων προσαρµόζονται ταχύτατα στην άφιξη 

νέων πληροφοριών και, κατά συνέπεια, οι τωρινές τιµές των χρεογράφων 

αντανακλούν πλήρως όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τα χρεόγραφα. 

Μερικές ενδιαφέρουσες και σηµαντικές ακαδηµαϊκές έρευνες κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων τριάντα χρόνων έχουν αναλύσει εάν και κατά πόσο οι αγορές είναι 

αποτελεσµατικές. Αυτές οι έρευνες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές διότι τα αποτελέσµατά 

τους έχουν πραγµατικές επιπτώσεις στους ανεξάρτητους επενδυτές και στους 

επαγγελµατίες διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Επιπλέον, το ερώτηµα κατά πόσο οι 

αγορές είναι αποτελεσµατικές είναι ένα από τα περισσότερο καίρια ερωτήµατα, 

εξαιτίας των διαφορετικών αποτελεσµάτων των εµπειρικών ερευνών στο 

συγκεκριµένο χώρο. Κρίνεται λοιπόν σκόπιµο να γίνει µία επιπλέον προσπάθεια 

διαφώτισης της ισχύος της υπόθεσης των αποτελεσµατικών αγορών, µελετώντας την 

Ελληνική πραγµατικότητα και τις εισηγµένες εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Η γνώση µόνο του τρόπου λειτουργίας των αγορών δεν είναι αρκετή για 

τους επενδυτές, αλλά απαιτείται ταυτόχρονα και η γνώση της ταχύτητας αντίδρασης 

των τιµών των χρεογράφων σε µια νέα πληροφόρηση. 
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1.3. Υποθέσεις ύπαρξης αποτελεσµατικών αγορών 

Η έννοια της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας των χρηµαταγορών στηρίζεται σε 

τρεις βασικές υποθέσεις, οι οποίες πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και είναι οι 

ακόλουθες: 

α) Πρωταρχική υπόθεση στην οποία στηρίζεται η ιδέα των αποτελεσµατικών 

αγορών είναι η ύπαρξη µεγάλου αριθµού επενδυτών, οι οποίοι προσπαθούν να 

µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και κατά συνέπεια αναλύουν και αξιολογούν τα 

χρεόγραφα ο καθένας ανεξάρτητα από τους άλλους. 

β) ∆εύτερη υπόθεση είναι ότι οι νέες πληροφορίες που αφορούν στα 

χρεόγραφα έρχονται στη αγορά µε τυχαίο τρόπο (random fashion) και διαχρονικά οι 

πληροφορίες είναι ανεξάρτητες η µια από τη άλλη. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

τρόπος πρόβλεψης των νέων πληροφοριών, προτού αυτές εµφανισθούν στην αγορά, 

και κατά συνέπεια αυτές δεν έχουν καµία επίδραση στην τιµή του χρεογράφου µέχρι 

και τη στιγµή της γνωστοποίησής τους. 

γ) Τρίτη και ίσως σηµαντικότερη υπόθεση είναι ότι οι επενδυτές, µε τις 

επενδυτικές αποφάσεις που λαµβάνουν στην προσπάθειά τους να µεγιστοποιήσουν τα 

κέρδη τους, τελικά ωθούν τις τιµές των χρεογράφων να προσαρµοστούν γρήγορα στις 

νέες πληροφορίες. Αυτή η γρήγορη προσαρµογή των τιµών προκαλείται από τον 

πολύπλευρο ανταγωνισµό µεταξύ των επενδυτών, οι οποίοι προσπαθούν να 

επωφεληθούν από την άφιξη των νέων πληροφοριών. 

Αποτέλεσµα των παραπάνω συνθηκών, δηλαδή του µεγάλου αριθµού 

επενδυτών που ανταγωνίζονται µεταξύ τους και παράλληλα των νέων πληροφοριών 

που εµφανίζονται τυχαία και απρόβλεπτα στην αγορά, είναι µια τυχαία και 

ανεξάρτητη µεταβολή στις τιµές των µετοχών. Η διαδικασία της προσαρµογής των 

τιµών απαιτεί µεγάλο αριθµό επενδυτών, οι οποίοι ακολουθούν τις κινήσεις των 

χρεογράφων, αναλύουν τις συνέπειες των νέων πληροφοριών στην αξία τους και 

αγοράζουν ή πωλούν χρεόγραφα µέχρι η τιµή τους να αντικατοπτρίζει την υπάρχουσα 

πληροφόρηση. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη αποτελεσµατικών αγορών προϋποθέτει ένα 

ελάχιστο ύψος συναλλαγών και, µια αύξηση του αριθµού των συµµετεχόντων στις 

πράξεις των συναλλαγών, µπορεί να προκαλέσει γρηγορότερη προσαρµογή των 

τιµών. 

Κυριότερος εκπρόσωπος της υπόθεσης των αποτελεσµατικών αγορών είναι ο 

Fama, ο οποίος προσπάθησε να τυποποιήσει τη θεωρία και να οργανώσει την ολοένα 
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και αυξανόµενη εµπειρική έρευνα. Έτσι, παρουσίασε τη θεωρία των 

αποτελεσµατικών αγορών σαν ένα δίκαιο παίγνιο, τονίζοντας ότι οι επενδυτές 

µπορούν να είναι βέβαιοι πως οι τιµές που επικρατούν στην αγορά αντανακλούν 

πλήρως όλη τη διαθέσιµη πληροφόρηση, και κατά συνέπεια η αναµενόµενη απόδοση, 

η οποία στηρίζεται πάνω στις τιµές αυτές, είναι συνυφασµένη µε τον κίνδυνο που 

φέρει το χρεόγραφο. Προχωρώντας παραπέρα, ο Fama διέκρινε τρείς µορφές 

αποτελεσµατικών αγορών µε βάση την πληροφόρηση που κάθε φορά εµπεριέχεται 

στις τιµές των χρεογράφων. (Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αρχική διάκριση µεταξύ 

αποτελεσµατικότητας χαµηλής ισχύος και µέσης ισχύος προτάθηκε από τον Harry 

Roberts). 

1.4. Μορφές αποτελεσµατικών αγορών 

1.4.1. Αποτελεσµατική αγορά χαµηλής ισχύος ή αδύνατη µορφή (weak-form 

Hypothesis) 

Η µορφή αυτή υποθέτει ότι οι τωρινές τιµές των µετοχών είναι προσαρµοσµένες σε 

όλες τις πληροφορίες του παρελθόντος συµπεριλαµβανοµένων των ιστορικών τιµών, 

των αποδόσεων και του όγκου των αγορών και πωλήσεων. Εξαιτίας της υπόθεσης ότι 

οι τωρινές τιµές αντανακλούν ήδη όλες τις παρελθούσες αποδόσεις και οποιαδήποτε 

άλλη πληροφορία του παρελθόντος, αυτή η µορφή αποτελεσµατικής αγοράς θεωρεί 

ότι είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθούν υπερκέρδη χρησιµοποιώντας µόνο 

πληροφορίες του παρελθόντος, και αυτό διότι ισχύει η υπόθεση του τυχαίου 

περιπάτου (random walk hypothesis), η οποία δέχεται πως οι αλλαγές στις τιµές των 

χρεογράφων συµβαίνουν κατά τρόπο απροσδιόριστο – τυχαίο. Η θεωρία του τυχαίου 

περιπάτου, όπως αναπτύχθηκε στην οικονοµική επιστήµη, πρεσβεύει ότι η 

µελλοντική πορεία της τιµής µιας µετοχής δεν είναι περισσότερο προβλέψιµη από την 

πορεία µιας αθροιστικής σειράς τυχαίων αριθµών. Σε όρους στατιστικής, η θεωρία 

αυτή αναφέρει πως οι διαδοχικές µεταβολές των τιµών είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους 

και είναι όµοια κατανεµηµένες τυχαίες µεταβλητές. Σε απλούστερη απόδοση, 

µπορούµε να πούµε ότι η χρονοσειρά των µεταβολών των τιµών δεν έχει µνήµη, 

πράγµα που σηµαίνει ότι το παρελθόν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

προβλεφθεί το µέλλον.  

Σύµφωνα µε τον Fama, εάν δεχτεί κανείς ότι ισχύει η υπόθεση της 

αποτελεσµατικής αγοράς χαµηλής ισχύος, και κατά συνέπεια ο τυχαίος περίπατος στη 

διαµόρφωση των τιµών των χρεογράφων, τότε είναι αναγκασµένος εκ των 
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πραγµάτων να απορρίψει την ισχύ των θεωριών που υποστηρίζουν την τεχνική 

ανάλυση, διότι δεν µπορούν οι παρελθούσες  τιµές να µας δώσουν κάποιο ασφαλές 

στίγµα για τη µελλοντική πορεία των τιµών, όσο ενδιαφέρουσα και αν είναι η πορεία 

του παρελθόντος που ερευνούµε. Εποµένως, ο τυχαίος περίπατος και η τεχνική 

ανάλυση, είναι δυο θεωρίες που δεν µπορούν να συνυπάρξουν. Η ίδια η υπόθεση του 

τυχαίου περιπάτου περιλαµβάνει δύο χωριστές υποθέσεις : α) την υπόθεση ότι οι 

διαδοχικές µεταβολές των τιµών είναι µεταξύ τους ανεξάρτητες, και β) ότι οι 

µεταβολές των τιµών προσαρµόζονται σε µια κατανοµή πιθανότητας.  

Ο Fama εξηγώντας την ανεξαρτησία των µεταβολών των τιµών, αναφέρει ότι 

η κατανοµή της πιθανότητας σχετικά µε τη µεταβολή της τιµής κατά τη διάρκεια µιας 

χρονικής περιόδου είναι ανεξάρτητη από τη σειρά των µεταβολών των τιµών κατά τη 

διάρκεια προηγούµενων περιόδων. Άρα η γνώση της σειράς των µεταβολών των 

τιµών οι οποίες οδηγούν στην περίοδο που εξετάζουµε, δε βοηθά στον προσδιορισµό 

της κατανοµής της πιθανότητας των µεταβολών των τιµών της περιόδου που 

εξετάζουµε. Παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο να βρούµε µια χρονοσειρά 

µεταβολών των τιµών η οποία να χαρακτηρίζεται από τέλεια ανεξαρτησία, για 

πρακτικούς λόγους δεχόµαστε την υπόθεση της ανεξαρτησίας του µοντέλου που 

εξετάζουµε, µε την προϋπόθεση ότι η εξάρτηση των µεταβολών των τιµών δεν 

υπερβαίνει κάποιο ελάχιστα αποδεκτό όριο. Αυτό το ελάχιστα αποδεκτό όριο 

εξαρτάται από το πρόβληµα το οποίο καλείται ο καθένας να λύσει. Σύµφωνα µε την 

άποψη του Fama, η ανεξαρτησία η οποία είναι σηµαντική από τη θεώρηση ενός 

επενδυτή δε σηµαίνει ότι θα είναι σηµαντική και από τη θεώρηση ενός στατιστικού 

αναλυτή, και το αντίστροφο. Πιο συγκεκριµένα, εάν γνωρίζουµε ότι σε διαφορετικές 

ηµέρες, η τιµή ενός χρεογράφου πάντοτε αυξάνεται κατά ένα ποσοστό και µετά 

µειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό, από στατιστική άποψη αυτή η γνώση της εξάρτησης 

της τιµής θα ήταν αρκετά σηµαντική, αφού µας πληροφορεί σχετικά µε το σχήµα της 

κατανοµής των µεταβολών των τιµών. Όσον αφορά όµως στον τοµέα των 

επενδύσεων, εάν αυτή η ποσοστιαία µεταβολή της τιµής είναι µικρή, τότε η γνώση 

αυτής της εξάρτησης είναι χωρίς σηµασία, διότι οποιαδήποτε κέρδη και αν αποκόµιζε 

κάποιος επενδυτής, θα εξανεµίζονταν από την ύπαρξη του συναλλακτικού κόστους. 

Συνέπεια της ύπαρξης ανεξαρτησίας στις µεταβολές των τιµών είναι, 

καταρχήν, ότι από τη στιγµή που επιτευχθεί στην αγορά αυτή η ανεξαρτησία, η 

τεχνική ανάλυση δεν θα µπορεί πλέον να θεωρείται επικερδής δραστηριότητα. Σε µια 

χρονική σειρά ανεξάρτητων µεταξύ τους µεταβολών των τιµών, η γνώση του 
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παρελθόντος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός για την αύξηση των 

αναµενόµενων κερδών. Από την άλλη πλευρά όµως, σε ένα δυναµικό οικονοµικό 

περιβάλλον, η άφιξη συνεχώς νέων πληροφοριών ωθεί την εσωτερική αξία των 

χρεογράφων σε µια διαρκή µεταβολή. Αποτέλεσµα αυτής της µεταβολής είναι ότι οι 

επενδυτές, οι οποίοι µπορούν συστηµατικά να προβλέπουν την άφιξη των νέων 

πληροφοριών και να αξιολογούν τις επιπτώσεις τους στην εσωτερική αξία των 

µετοχών, θα µπορούν να επιτυγχάνουν αποδόσεις υψηλότερες από τους υπόλοιπους 

επενδυτές, οι οποίοι δεν έχουν το ταλέντο αυτό. 

Σε ότι αφορά στην προσαρµογή των µεταβολών των τιµών σε µια κατανοµή 

πιθανότητας, από την οπτική γωνία των επενδυτών ο προσδιορισµός αυτής της 

κατανοµής είναι πολύ σηµαντικός. Η µορφή της κατανοµής βοηθά σηµαντικά στον 

προσδιορισµό του επιπέδου του κινδύνου στην επένδυση κοινών µετοχών. Για 

παράδειγµα, παρόλο που δύο διαφορετικές κατανοµές πιθανοτήτων µπορεί να έχουν 

την ίδια µέση τιµή, η µια µπορεί να παρουσιάζει µεγαλύτερη µεταβλητότητα 

(διακύµανση) από την άλλη. Η µορφή της κατανοµής των µεταβολών των τιµών µας 

παρέχει επίσης σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία της δηµιουργίας 

αυτών των µεταβολών, ενώ παράλληλα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για όποιον 

επιθυµεί να πραγµατοποιήσει εµπειρική έρευνα στον τοµέα της µεταβολής των τιµών 

των χρεογράφων. 

1.4.2. Αποτελεσµατική αγορά µέσης ισχύος (semi strong-form hypothesis) 

Η υπόθεση αυτή υποστηρίζει ότι οι τιµές των χρεογράφων προσαρµόζονται ταχύτατα 

σε όλες τις νέες πληροφορίες που διαχέονται στη αγορά, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 

τωρινές τιµές των χρεογράφων αντανακλούν όλη τη διαθέσιµη προς το κοινό 

(δηµόσια) πληροφόρηση. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η υπόθεση µέσης ισχύος 

περιβάλλει την υπόθεση χαµηλής ισχύος διότι όλες οι πληροφορίες του παρελθόντος 

θεωρείται ότι είναι διαθέσιµες στο κοινό. Μεταξύ των πληροφοριών αυτών µπορούµε 

να συµπεριλάβουµε και τις ανακοινώσεις σχετικά µε την κερδοφορία και τη διάθεση 

µερίσµατος, όλους τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, όπως για παράδειγµα τον 

δείκτη τιµής προς κέρδη ανά µετοχή (price-to-earnings ratio), τον δείκτη 

µερισµατικής απόδοσης (dividend-yield ratio), τον δείκτη αγοραίας προς 

ονοµαστικής αξίας (price-to-book-value), καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά µε τη 

διάσπαση των µετοχών, οικονοµικά και πολιτικά νέα. Αυτή η υπόθεση µέσης ισχύος 

αφήνει να εννοηθεί ότι οι επενδυτές που στηρίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις σε 
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οποιαδήποτε σηµαντική νέα πληροφορία, µετά τη δηµοσιοποίησή της στο κοινό, δεν 

θα µπορούν να πετύχουν αποδόσεις πάνω από το µέσο όρο, διενεργώντας 

συναλλαγές. ∆ηλαδή, είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθούν υπερκέρδη µετά τον 

ερχοµό των πληροφοριών. 

1.4.3. Αποτελεσµατική αγορά ισχυρής ισχύος (strong-form hypothesis) 

Η υπόθεση της αγοράς ισχυρής ισχύος αναφέρει ότι οι τιµές των χρεογράφων 

αντανακλούν πλήρως όλες τις πληροφορίες, τόσο τις διαθέσιµες στο κοινό, όσο και 

τις µη διαθέσιµες. Αυτό απλούστατα σηµαίνει ότι καµία οµάδα επενδυτών δεν µπορεί 

να επωφεληθεί από πληροφορίες τις οποίες να µη γνωρίζουν παράλληλα και άλλοι 

επενδυτές. Εποµένως δεν υπάρχει πληροφόρηση που να παραµένει ιδιωτική, αλλά 

όλες οι πληροφορίες γνωστοποιούνται στο επενδυτικό κοινό. Έτσι, κανένας 

επενδυτής δεν µπορεί συστηµατικά να επιτύχει αποδόσεις υψηλότερες από τον µέσο 

όρο, όπως αυτός διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε τον κίνδυνο. Η αγορά 

αποτελεσµατικής ισχύος περιβάλλει τόσο αυτήν της χαµηλής, όσο και της µέσης 

ισχύος και επιπλέον προχωρά ένα βήµα παραπέρα από την υπόθεση της ταχύτατης 

προσαρµογής των τιµών στις νέες πληροφορίες, υπονοώντας ότι οι αγορές 

λειτουργούν τέλεια, αφού όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες προς όλους την ίδια 

χρονική στιγµή και χωρίς κόστος. 

1.5. Έρευνες και αποτελέσµατα των αποτελεσµατικών αγορών 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να περιγράψουµε ορισµένα εµπειρικά τεστ που 

έχουν διεξαχθεί σχετικά µε τις τρεις προαναφερθείσες µορφές αποτελεσµατικών 

αγορών και να δούµε κατά πόσο τα δεδοµένα στηρίζουν της υποθέσεις, ενώ 

παράλληλα θα συνοψίσουµε τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών. 

1.5.1. Εµπειρικά τεστ και αποτελέσµατα της weak-form hypothesis 

Στην περίπτωση αυτή έχουµε δυο κατηγορίες µελετών. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαµβάνει στατιστικά τεστ ανεξαρτησίας µεταξύ των αποδόσεων των 

χρεογράφων, και πιο συγκεκριµένα τα τεστ αυτοσυσχέτισης και τα τεστ επιδροµών,  

ενώ η δεύτερη κατηγορία συγκρίνει  τα αποτελέσµατα ορισµένων κανόνων 

αγοραπωλησίας (trading rules) µε τα αποτελέσµατα από τη συµπεριφορά buy and 

hold η οποία υποθέτει ότι αγοράζεις µια µετοχή στην αρχή της περιόδου της έρευνας 

και τη διατηρείς µέχρι το τέλος της έρευνας. 
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α) Τα τεστ αυτοσυσχέτισης ή διαχρονικής συσχέτισης, µετρούν διαχρονικά 

εάν και κατά πόσο η απόδοση του χρεογράφου την ηµέρα t σχετίζεται µε την 

απόδοση της ηµέρας t-1, t-2, t-3 κ.ο.κ. Εάν ισχύει η υπόθεση των αποτελεσµατικών 

αγορών , τότε οι αποδόσεις των διαφόρων χρονικών περιόδων δεν θα συσχετίζονται 

µεταξύ τους. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα αυτών των ερευνών δείχνουν ότι τελικά 

υπάρχει ασήµαντη συσχέτιση µεταξύ των αποδόσεων διαχρονικά, οπότε ισχύει η 

υπόθεση του τυχαίου περιπάτου στη διαµόρφωση των τιµών των χρεογράφων. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι πρόσφατες έρευνες οι οποίες έχουν µελετήσει χαρτοφυλάκια 

µετοχών διαφορετικής κατηγορίας κεφαλαιοποίησης κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

τα χαρτοφυλάκια µετοχών µικρής κεφαλαιοποίησης παρουσίασαν µεγαλύτερη 

αυτοσυσχέτιση των τιµών σε σύγκριση µε αντίστοιχα χαρτοφυλάκια µετοχών της 

µεγάλης κεφαλαιοποίησης. 

Στα τεστ αυτοσυσχέτισης, ο συντελεστής συσχέτισης παρέχει µια µέτρηση της 

σχέσης µεταξύ της τιµής µιας τυχαίας µεταβλητής στο χρόνο t,  και της τιµής της 

µεταβλητής αυτής Τ χρονικές περιόδους νωρίτερα. Για παράδειγµα, για τη µεταβλητή 

ut , η οποία ορίζεται ως η µεταβολή των τιµών των λογαρίθµων µιας µετοχής από το 

τέλος της ηµέρας t-1 µέχρι το τέλος της ηµέρας t, ο συντελεστής συσχέτισης της 

χρονικής υστέρησης Τ είναι:  

rt = 
)(var

),(cov

t

Ttt

uiance

uuariance −

 

Αν η κατανοµή των ut έχει πεπερασµένη διακύµανση, τότε για πολύ µεγάλα δείγµατα, 

το τυπικό σφάλµα θα δίνεται από τον τύπο: σ(rt) = √1/(N-T), 

όπου Ν = το µέγεθος του δείγµατος. 

Σε γενικές γραµµές, η χρήση της παραπάνω µεθόδου για τον έλεγχο της συσχέτισης 

των µεταβολών των τιµών διαχρονικά, σε διαφορετικές έρευνες που διεξήχθησαν, 

απέδωσε πολύ µικρή τιµή του συντελεστή συσχέτισης rt τόσο για τα µικρά δείγµατα, 

όσο και για µεγαλύτερα. Αυτό σηµαίνει πως, από πρακτική άποψη, οι τιµές του 

παρελθόντος δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους επενδυτές για την αύξηση 

των αναµενόµενων κερδών τους. Εποµένως, επιβεβαιώνεται η ισχύς του τυχαίου 

περιπάτου. 

β) Η δεύτερη κατηγορία µελετών περιλαµβάνει τα Run Tests (τεστ 

επιδροµών). Ένα Run  συµβαίνει όταν δεν υπάρχει διαφορά στο πρόσηµο µεταξύ δυο 

ή και περισσότερων συνεχόµενων µεταβολών στην τιµή ενός χρεογράφου. Έτσι, δυο 
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και περισσότερες συνεχόµενες θετικές ή αρνητικές µεταβολές στην τιµή της µετοχής, 

µας δίνουν ένα Run. Για παράδειγµα, ένα θετικό Run  µήκους i είναι µια σειρά από i 

διαδοχικές θετικές µεταβολές των τιµών, οι οποίες βρίσκονται είτε µεταξύ αρνητικών 

είτε µεταξύ µηδενικών µεταβολών στις τιµές. Για τις τιµές των µετοχών υπάρχουν 

τρείς διαφορετικές πιθανές µεταβολές και κατά συνέπεια τρείς διαφορετικές µορφές 

Run. Για να εξετάσουµε εάν υπάρχει συσχέτιση, θα πρέπει να συγκρίνουµε τον 

αριθµό των Runs που υπάρχουν σε µια χρονική περίοδο µε τον αντίστοιχο αριθµό που 

έχει συµβεί σε µια άλλη τυχαία επιλεγόµενη χρονική περίοδο. Οι έρευνες δείχνουν 

ότι υπάρχει ανεξαρτησία µεταξύ των µεταβολών των τιµών διαχρονικά και εποµένως 

ισχύει η weak-form hypothesis. 

Ο Eugene Fama σε µια έρευνα σχετικά µε την ισχύ της υπόθεσης του τυχαίου 

περιπάτου, ανέπτυξε µια παραλλαγή της µεθόδου των Run tests. Εξέτασε τις 

διαφορές µεταξύ των αριθµών των αναµενόµενων και των πραγµατικών Runs  που 

συµβαίνουν σε µια περίοδο και για µεταβολές τιµών ηµερήσιες, τεσσάρων ηµερών, 

εννέα ηµερών και δεκαέξι ηµερών. Για κάθε µετοχή εξέτασε πρώτα τη διαφορά 

ανάµεσα στο συνολικό πραγµατικό αριθµό των Runs, ανεξαρτήτως προσήµου, και 

στον αναµενόµενο αριθµό τους. Κατόπιν, διερεύνησε το συνολικό αριθµό των 

αναµενόµενων και πραγµατικών Runs, λαµβάνοντας υπόψη αν πρόκειται για θετικό, 

αρνητικό ή µηδενικό Run. Τέλος, για Runs του ίδιου σήµατος (π.χ. θετικό Run), 

υπολόγισε τον πραγµατικό και τον αναµενόµενο αριθµό τους, λαµβάνοντας υπόψη 

του το µήκος του Run. Τα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής µπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: Καταρχήν, υπήρξε πολύ µικρή απόδειξη αναφορικά µε την 

ισχύ της εξάρτησης των µεταβολών των τιµών µεταξύ τους σε υψηλό βαθµό. Όπως 

απέδειξαν τόσο τα τεστ αυτοσυσχέτισης, όσο και τα τεστ επιδροµών, οποιαδήποτε 

εξάρτηση βρέθηκε µεταξύ των διαχρονικών µεταβολών των τιµών, δεν είναι αρκετή 

ώστε να χρησιµοποιηθεί για την αύξηση των αναµενόµενων κερδών των επενδυτών. 

Εποµένως, δεν υπάρχει καµία απόδειξη εξάρτησης είτε από επενδυτικής, είτε από 

στατιστικής πλευράς. Ο Fama δίνει έµφαση στο γεγονός ότι, παρόλο που τα τεστ 

επιδροµών και τα τεστ αυοσυσχέτισης αποτελούν κοινά εργαλεία για τον έλεγχο της 

εξάρτησης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κανένα εκ των δυο δεν αποδεικνύεται 

επαρκές, είτε από πρακτική είτε από στατιστική άποψη. Για παράδειγµα, από 

πρακτική θεώρηση, κάποιος που χρησιµοποιεί την τεχνική ανάλυση ως εργαλείο, δε 

θεωρεί καµία εκ των δυο προηγούµενων περιπτώσεων επαρκή για την εξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων ως προς τη χρήση του παρελθόντος για την αύξηση των 
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αναµενόµενων κερδών των επενδυτών. Και αυτό , διότι οι απλές γραµµικές σχέσεις 

στις οποίες στηρίζονται τα τεστ αυτοσυσχέτισης, δεν µπορούν να ερµηνεύσουν τις 

σχετικά πολύπλοκες αναλύσεις των διαγραµµάτων της τεχνικής ανάλυσης. 

Παροµοίως, τα τεστ επιδροµών είναι πολύ άκαµπτα όσον αφορά στην ερµηνεία τους 

αναφορικά µε την θετική ή αρνητική µεταβολή των τιµών, αφού δεν λαµβάνουν 

υπόψη τους το µέγεθος της µεταβολής αυτής, παρά µόνο αν υπήρξε αύξηση ή µείωση 

στην τιµή. Για τους λόγους αυτούς, όποιος χρησιµοποιεί την τεχνική ανάλυση, θα 

ήθελε να έχει µια περισσότερο εξεζητηµένη µέθοδο ως προς την µεταβολή των τιµών, 

µια µέθοδο η οποία δεν προβλέπει τον τερµατισµό µιας ανοδικής ή καθοδικής 

πορείας επειδή απλούστατα η µεταβολή της τιµής του χρεογράφου άλλαξε 

κατεύθυνση προσωρινά. Μια τέτοια µέθοδος, οι κανόνες αγοραπωλησίας του 

Alexander, αναλύεται παρακάτω. 

γ) Η δεύτερη κατηγορία, αυτή των κανόνων αγοραπωλησίας, αναπτύχθηκε 

διότι τα στατιστικά τεστ ανεξαρτησίας δεν µπορούσαν να προσδιορίσουν την σχετικά 

πολύπλοκη µορφή της τεχνικής ανάλυσης των τιµών των χρεογράφων. Καθώς η 

τεχνική ανάλυση προσπαθεί να προσδιορίσει µια γενική συνέπεια στην τάση των 

τιµών διαχρονικά, η οποία τάση µπορεί να περιλαµβάνει τόσο αύξηση όσο και 

µείωση των τιµών, τα τεστ αυτοσυσχέτισης αλλά και τα τεστ επιδροµών θεωρήθηκαν 

ότι δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. 

Έτσι, δηµιουργήθηκε η τεχνική των κανόνων αγοραπωλησίας, η οποία προτείνει τη 

δηµιουργία µηχανικών κανόνων αγοράς και πώλησης χρεογράφων που µπορούν να 

µας οδηγήσουν στο πότε πρέπει να πουλάµε και πότε να αγοράζουµε µετοχές. Τα 

αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου συγκρίνονται µε αυτά της απλής µεθόδου buy-and-

hold για την ίδια χρονική περίοδο που εξετάζουµε. Αν τα αποτελέσµατα που 

πετυχαίνουµε µε τη µέθοδο των κανόνων αγοραπωλησίας είναι καλύτερα από αυτά 

της µεθόδου buy-and-hold, τότε σίγουρα η αγορά δεν είναι αποτελεσµατική και η 

weak-form hypothesis δεν ισχύει. 

Η περισσότερο δηµοφιλής µορφή κανόνων αγοραπωλησίας είναι αυτή των 

filter rules, σύµφωνα µε τη οποία ο επενδυτής θα αγοράζει τη µετοχή όταν η τιµή της 

αυξηθεί κατά ένα ποσοστό, το οποίο ποσοστό καθορίζεται από  το φίλτρο που 

χρησιµοποιείται (για παράδειγµα αν ο επενδυτής χρησιµοποιεί φίλτρο 5%, θα 

αγοράσει τη µετοχή όταν αυτή  παρουσιάσει θετική µεταβολή στην  τιµή της 

µεγαλύτερη του 5%), ενώ θα πουλήσει τη µετοχή, όταν η τιµή της µειωθεί κατά το 

ποσοστό του φίλτρου. Η συµπεριφορά αυτή διέπεται από τη λογική ότι, µια αύξηση 
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(ή µείωση) της τιµής της µετοχής κατά ένα ποσοστό, µπορεί να είναι προάγγελος µιας 

περεταίρω αύξησης (ή µείωσης). 

Η σηµαντικότερη εµπειρική έρευνα που έγινε στον τοµέα αυτό είναι αυτή του 

Alexander, ο οποίος χρησιµοποίησε φίλτρα της τάξεως του 5% έως και 50%. Η 

έρευνά του κάλυψε διαφορετικές χρονικές περιόδους από το 1897 µέχρι και το 1959 

και περιέλαβε τιµές κλεισίµατος δυο δεικτών, του Dow-Jones Industrials από το 1897 

µέχρι και το 1929, και του δείκτη Standard and Poors από το 1929 έως και το 1959. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι, σε γενικές γραµµές, η χρήση 

φίλτρων διαφορετικών διαστάσεων για όλες τις διαφορετικές χρονικές περιόδους, 

απέδωσε σηµαντικά κέρδη, σηµαντικότερα από αυτά που απέδωσε η πολιτική buy-

and hold. Αυτό τον οδήγησε να συµπεράνει ότι δεν ισχύει η υπόθεση της 

ανεξαρτησίας του τυχαίου περιπάτου στα δικά του δεδοµένα. Όµως, κάποιες 

διορθώσεις που έκανε αργότερα στην αρχική του εργασία, απέδειξαν τελικά την ισχύ 

της υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου και την ανεξαρτησία των µεταβολών των τιµών. 

Αποτελέσµατα άλλων ερευνών απέδειξαν ότι η χρήση µικρών φίλτρων οδηγεί σε 

επίτευξη αποδόσεων µεγαλύτερων του µέσου όρου, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 

κόστη συναλλαγών. Όµως η χρήση µικρών φίλτρων, δηµιουργεί µεγάλο αριθµό 

συναλλαγών, πράγµα που σηµαίνει ότι τα κόστη συναλλαγών κατέχουν ένα 

σηµαντικό µερίδιο στον προσδιορισµό του καθαρού αποτελέσµατος. Με τον 

συµψηφισµό αυτών των δαπανών, όλα τα κέρδη των συναλλαγών µετατρέπονται σε 

ζηµίες. Από την άλλη, η χρήση µεγαλύτερων φίλτρων δεν επέστρεψε αποδόσεις 

υψηλότερες της συµπεριφοράς buy-and-hold. Εποµένως, τα αποτελέσµατα αυτών των 

εµπειρικών τεστ υποστηρίζουν σχεδόν οµόφωνα την ισχύ της weak-form hypothesis. 

1.5.2. Εµπειρικά τεστ και αποτελέσµατα της semi strong-form hypothesis 

Η αποτελεσµατική αγορά µέσης ισχύος τονίζει την γρήγορη προσαρµογή των τιµών 

σε µια νέα πληροφόρηση, πράγµα που σηµαίνει ότι οι τιµές των µετοχών 

αντανακλούν πλήρως όλες τις διαθέσιµες προς το κοινό πληροφορίες. Οι µελέτες που 

έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς για τον έλεγχο της semi strong-form hypothesis 

διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 
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Πρώτη κατηγορία: 

Μελέτες που προσπαθούν να προβλέψουν τις µελλοντικές αποδόσεις των µετοχών ή 

της αγοράς χρησιµοποιώντας όλη τη διαθέσιµη δηµόσια πληροφόρηση, πέρα από την 

πληροφόρηση που αντλείται από τις αγορές και περιλαµβάνει τις τιµές των 

χρεογράφων ή τη συχνότητα των συναλλαγών. Οι υποστηρικτές της υπόθεσης των 

αποτελεσµατικών αγορών τονίζουν ότι δεν µπορούν να προβλεφθούν οι µελλοντικές 

αποδόσεις χρησιµοποιώντας είτε παρελθούσες τιµές είτε την ήδη διαθέσιµη 

πληροφόρηση. Η ιδέα πίσω από αυτά τα τεστ είναι ότι, αν κάποιος καταφέρει να 

προβλέψει τις µελλοντικές αποδόσεις µε τη χρήση της υπάρχουσας πληροφόρησης, 

τότε σίγουρα η αγορά δε λειτουργεί µε αποτελεσµατικό τρόπο. Οι µελέτες αυτές 

πολλές φορές ερευνούν κατά πόσο είναι πιθανόν η χρήση ορισµένων µεταβλητών και 

δεικτών, όπως για παράδειγµα ο δείκτης αγοραίας προς λογιστική αξία (MV/BV 

ratio) ή ο δείκτης αγοραίας αξίας προς κέρδη ανά µετοχή (P/E ratio) ή ο δείκτης της 

µερισµατικής απόδοσης (Dividend Yield), µπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη 

των µετοχών οι οποίες θα επιτύχουν αποδόσεις πάνω ή κάτω των αναµενόµενων. Τα 

αποτελέσµατα τέτοιων µελετών µπορούν να συνοψιστούν παρακάτω ως εξής: 

� Μελέτες ασφαλίστρων κινδύνου 

Τέτοιες µελέτες έχουν δείξει πολύ περιορισµένη προβλεπτική ικανότητα των 

βραχυπρόθεσµων αποδόσεων, όµως σε ότι αφορά στις µακροπρόθεσµες αποδόσεις οι 

προβλέψεις είναι περισσότερο επιτυχείς. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η ανάλυση της 

µερισµατικής απόδοσης όπου βρέθηκε θετική σχέση µεταξύ των µερισµατικών 

αποδόσεων των µετοχών και των µελλοντικών µακροχρόνιων αποδόσεών τους. 

� Τριµηνιαίες καταστάσεις κερδοφορίας  

Οι µελέτες αυτού του είδους ερευνούν κατά πόσο είναι πιθανό να προβλεφθούν οι 

µελλοντικές αποδόσεις µιας µετοχής, βασιζόµενες µόνο στην ανάλυση των 

τριµηνιαίων αναφορών σχετικά µε την κερδοφορία της επιχείρησης. Το τεστ που 

διενεργήθηκε αφορούσε επιχειρήσεις οι οποίες πέτυχαν µεταβολές στην τριµηνιαία 

κερδοφορία τους πέρα από τα προσδοκώµενα επίπεδα. Σε γενικές γραµµές, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ασυνήθιστες αποδόσεις κατά το διάστηµα των 13 ή των 26 

εβδοµάδων που ακολούθησαν µια ανακοίνωση σχετικά µε µια µη-αναµενόµενη 

µεγάλη µεταβολή των κερδών, η οποία αναφέρθηκε ως «έκπληξη κερδοφορίας». 

Αυτό σηµαίνει πως µια τέτοια ανακοίνωση δεν αντανακλάται µόνο στιγµιαία στις 



 16 

τιµές των χρεογράφων, αλλά διαρκεί και µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές επιπλέον 

αποδόσεις για διάστηµα αρκετά µεγάλο. Εποµένως, η µελέτη των τριµηνιαίων 

καταστάσεων κερδοφορίας των επιχειρήσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο 

πρόβλεψης των αποδόσεων µεµονωµένων µετοχών και κατά συνέπεια αυτό αποτελεί 

απόδειξη υπέρ της απόρριψης της υπόθεσης της αποτελεσµατικότητας µέσης ισχύος 

των αγορών.  

� Το φαινόµενο του Ιανουαρίου 

Πριν από αρκετά χρόνια, ο Branch το 1977 και αργότερα οι Branch και Chang το 

1985 πρότειναν έναν διαφορετικό κανόνα συναλλαγών για όσους επιθυµούν να 

επωφεληθούν από το φορολογικό καθεστώς. Συγκεκριµένα παρατήρησαν ότι οι 

επενδυτές (µεταξύ αυτών και οι επιχειρήσεις) τείνουν να πωλούν το ∆εκέµβριο τα 

χρεόγραφα των οποίων η τιµή έχει µειωθεί κατά τη διάρκεια του έτους, και κατόπιν 

τείνουν τον µήνα Ιανουάριο να τα επαναγοράζουν ή να αγοράζουν παραπλήσια 

χρεόγραφα,  τα οποία φαίνεται να είναι ελκυστικά. Η λειτουργία αυτού του σεναρίου, 

είναι λογικό να προκαλέσει καθοδική πίεση στις τιµές αυτών των µετοχών τον 

∆εκέµβριο και ανοδική πίεση τον Ιανουάριο. Αν ισχύει η υπόθεση των 

αποτελεσµατικών αγορών, τότε µέσω της λειτουργίας του Arbitrage αυτή η 

ανισορροπία των τιµών µεταξύ των δυο µηνών δε θα διατηρηθεί για πολύ, καθότι 

όσοι θα θέλουν να επωφεληθούν από το γεγονός θα αγοράζουν µετοχές το ∆εκέµβριο 

και θα τις πωλούν τον Ιανουάριο. Όµως, η πραγµατικότητα έχει δείξει πως κατά το 

µήνα ∆εκέµβριο παρουσιάζεται ασυνήθιστα υψηλός ρυθµός συναλλαγών για µετοχές 

των οποίων η τιµή έχει µειωθεί κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ τον Ιανουάριο 

παρουσιάζονται σηµαντικές επιπλέον αποδόσεις για τις µετοχές που έχουν υποστεί 

ζηµίες τον προηγούµενο χρόνο. Αυτό το γεγονός είναι µια απόδειξη ενάντια στην 

αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών και αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

«το φαινόµενο το Ιανουαρίου» (The January Effect or The January Anomaly). 

Πολλές διαφορετικές µελέτες έδειξαν πως το φαινόµενο αυτό δεν παρουσιάζεται 

µόνο στην Αµερικανική χρηµαταγορά όπου υπάρχουν ευνοϊκοί φορολογικοί νόµοι, 

αλλά εµφανίζεται και σε άλλες χώρες µε διαφορετικούς φορολογικούς νόµους. Έτσι, 

η εµφάνισή του, αποτελεί µέχρι και σήµερα ένα άλυτο µυστήριο. 
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� ∆είκτης P/E 

Αρκετές µελέτες, ξεκινώντας από τον Basu το 1977, έχουν εξετάσει τη σχέση µεταξύ 

των ιστορικών τιµών του δείκτη P/E και των αποδόσεων των µετοχών. Ορισµένες 

έχουν προτείνει ότι οι µετοχές που παρουσιάζουν χαµηλό δείκτη P/E θα πετύχουν 

καλύτερες αποδόσεις από αυτές µε υψηλότερο δείκτη. Η εξήγηση βρίσκεται στο 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλό ρυθµό ανάπτυξης 

απολαµβάνουν και υψηλούς δείκτες P/E επειδή η αγορά τείνει να τις υπερεκτιµά. Από 

την άλλη, οι επιχειρήσεις µε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, παρουσιάζουν και 

χαµηλούς δείκτες P/E διότι η αγορά τις υποτιµά. Εποµένως, οι τιµές των 

υποτιµηµένων µετοχών (µε χαµηλό δείκτη P/E) θα αναµένουµε να αυξηθούν ώστε να 

φτάσουν στα κανονικά τους επίπεδα σύµφωνα µε το υπόδειγµα CAPM, ενώ οι τιµές 

των υπερτιµηµένων µετοχών (µε υψηλό δείκτη P/E)  θα αναµένουµε να 

παρουσιάσουν πτώση. Μια πιθανή σχέση ανάµεσα στον δείκτη P/E και στις 

αποδόσεις των µετοχών, θα µπορούσε να αποτελεί απόδειξη ότι δεν ισχύει η υπόθεση 

της αποτελεσµατικής αγοράς µέσης ισχύος. Οι µετρήσεις που έχουν γίνει, απέδειξαν 

ότι οι µετοχές µε χαµηλότερο δείκτη P/E τελικά πετυχαίνουν υψηλότερες αποδόσεις 

ως προς την αγορά, ενώ αυτές µε υψηλότερο δείκτη πετυχαίνουν µικρότερες 

αποδόσεις σε σύγκριση µε την αγορά. Εποµένως, η µελέτη αυτού του δείκτη, µπορεί 

να προσδώσει σηµαντικές πληροφορίες ως προς την πρόβλεψη των µελλοντικών 

αποδόσεων των µετοχών και κατά συνέπεια απορρίπτει την ισχύ της semi strong-

form hypothesis. 

� ∆είκτης Price-Earnings/Growth Rate (PEG) 

Ο δείκτης της αγοραίας αξίας της µετοχής προς τα κέρδη ανά µετοχή δια τον 

αναµενόµενο ρυθµό αύξησης των εταιρικών κερδών αποτελεί τις τελευταίες 

δεκαετίες ένα σηµαντικό εργαλείο αποτίµησης της αξίας των µετοχών. Οι 

υποστηρικτές της µεθόδου αναµένουν ότι οι µετοχές που παρουσιάζουν σχετικά 

χαµηλή τιµή του δείκτη PEG (για παράδειγµα µικρότερη της µονάδας), θα επιτύχουν 

αποδόσεις µεγαλύτερες του µέσου όρου, ενώ οι µετοχές µε σχετικά µεγάλη τιµή του 

δείκτη PEG (για παράδειγµα 3 ή 4) θα επιτύχουν αποδόσεις κάτω του µέσου όρου. 

Μια µελέτη του Peters το 1991 απέδειξε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ του δείκτη PEG 

και των αποδόσεων των µετοχών, πράγµα που αποτελεί απόδειξη εναντίον της semi 

strong-form hypothesis. Μια παραπλήσια έρευνα των Reilly και Marshall το 1999 

ταξινόµησε το δείγµα των µετοχών σύµφωνα µε το επίπεδο κινδύνου (τιµή του beta 
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των µετοχών), το µέγεθος της αγοραίας αξίας και τον αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης  

των εταιριών. Τα αποτελέσµατα, αν εξαιρέσουµε τις µετοχές µε χαµηλό δείκτη beta  

και πολύ χαµηλό αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης, δεν απέφεραν κάποια συσχέτιση 

µεταξύ του δείκτη PEG και των αποδόσεων των µετοχών. Το συµπέρασµα που 

απορρέει από τις έρευνες αυτές είναι ότι δεν µπορούµε µε σιγουριά να επιλέξουµε τις 

κατάλληλες µετοχές έχοντας ως οδηγό τον δείκτη PEG. 

� Το µέγεθος των επιχειρήσεων 

Το 1981 ο Banz  µελέτησε τις επιπτώσεις που έχει το µέγεθος των επιχειρήσεων στα 

επίπεδα των αποδόσεων των µετοχών τους. Η µέτρηση των πραγµατικών αποδόσεων 

των εταιριών για µια περίοδο από είκοσι µέχρι και τριάντα πέντε έτη έδειξε ότι οι 

µικρότερες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν συστηµατικά υψηλότερες αποδόσεις σε 

σύγκριση µε τις µεγαλύτερες. Καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις µπορεί να είναι 

απόρροια είτε της µη-αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας της αγοράς , είτε της 

λανθασµένης µέτρησης του συστηµατικού κινδύνου της µετοχής, θεωρήθηκε ότι στις 

µικρές επιχειρήσεις συνέβη το δεύτερο. Και αυτό διότι οι µικρότερες επιχειρήσεις 

έχουν λιγότερες συναλλαγές στο χρηµατιστήριο. Έτσι, έγινε προσπάθεια να µετρηθεί 

ο συστηµατικός κίνδυνος των εταιριών αυτών µε διαφορετικό τρόπο και, παρόλο που 

τελικά βρέθηκε ότι οι µικρές εταιρίες είχαν υψηλότερο συστηµατικό κίνδυνο από τον 

αρχικά µετρηµένο, αποδείχθηκε ότι η διαφορά αυτή δεν επηρέαζε τα αποτελέσµατα 

ως προς τη διαφορά των αποδόσεων. Εποµένως, το συµπέρασµα είναι ότι οι µετοχές 

των µικρότερων εταιριών µπορούσαν να επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις από 

αυτές των µεγαλύτερων εταιριών, διότι η αγορά αδυνατούσε να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά. Το «φαινόµενο των µικρών επιχειρήσεων» (the small-firm effect) 

όπως ονοµάστηκε αυτή η υπεροχή των αποδόσεων των µικρών εταιριών, έδειξε ότι 

ισχύει ακόµη και αν ληφθούν υπόψη τα πραγµατικά κόστη  των συναλλαγών και 

θεωρείται σαν µια ανωµαλία ως προς την αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών. 
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� Ο δείκτης Book Value to Market Value (BV/MV) 

Ο δείκτης αυτός συσχετίζει τη λογιστική αξία του κεφαλαίου της επιχείρησης µε την 

αγοραία αξία του.  Οι Rosenberg, Reid και Lanstein το 1985 βρήκαν µια σηµαντική 

θετική σχέση µεταξύ αυτού του δείκτη και των µελλοντικών αποδόσεων των µετοχών 

και εποµένως κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αυτή η συσχέτιση καταρρίπτει την 

υπόθεση των αποτελεσµατικών αγορών. Οι έρευνες των Fama και French το 1992 

κατέληξαν στα ίδια συµπεράσµατα. Πιο συγκεκριµένα, οι ερευνητές αυτοί 

αξιολόγησαν τα συνδυασµένα αποτελέσµατα των βήτα των µετοχών, του µεγέθους 

των επιχειρήσεων, του δείκτη E/P, του επιπέδου της µόχλευσης  και του δείκτη 

BV/MV µε τις αποδόσεις των µετοχών. Το αποτέλεσµα ήταν η ύπαρξη σηµαντικής 

θετικής σχέσης µεταξύ του δείκτη BV/MV και των αποδόσεων των µετοχών, η οποία 

παρέµενε ακόµη και όταν λάµβαναν χώρα και οι υπόλοιπες προαναφερθείσες 

µεταβλητές. Όλες οι έρευνες που διενεργήθηκαν και χρησιµοποίησαν την ανάλυση 

των διαθέσιµων δεικτών σαν εργαλείο πρόβλεψης των µελλοντικών αποδόσεων των 

µετοχών, απέδωσαν σηµαντικές αποδείξεις εναντίον της υπόθεσης της 

αποτελεσµατικής αγοράς µέσης ισχύος. 

∆εύτερη κατηγορία: 

Η δεύτερη κατηγορία ερευνών οι οποίες διεξάγονται για τη διερεύνηση της υπόθεσης 

της αποτελεσµατικότητας µέσης ισχύος, αφορά στις µελέτες ανάλυσης των 

επιχειρηµατικών γεγονότων (event studies), οι οποίες εξετάζουν την ταχύτητα µε την 

οποία προσαρµόζονται οι τιµές σε συγκεκριµένα οικονοµικά γεγονότα. Τέτοια 

γεγονότα µπορεί να είναι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, η µεταβολή της 

κερδοφορίας, η διάσπαση των µετοχών, η επαναγορά ιδίων µετοχών, η αύξηση του 

ύψους του µερίσµατος, η ανακοίνωση κάποιας εξαγοράς ή συγχώνευσης κ.ο.κ.  Στην 

ουσία, η µεθοδολογία των event studies εξετάζει την πιθανότητα που έχει κάποιος να 

επενδύσει σε ένα χρεόγραφο µετά την ανακοίνωση ενός σηµαντικού γεγονότος και να 

επιτύχει στατιστικά σηµαντικές αποδόσεις. Εδώ, οι υπερασπιστές της υπόθεσης των 

αποτελεσµατικών αγορών θα περιµένουν µια γρήγορη προσαρµογή των τιµών στην 

ανακοίνωση του νέου γεγονότος, ώστε να µην υπάρξει κανένα περιθώριο προς τους 

επενδυτές να επιτύχουν αποδόσεις υψηλότερες του µέσου όρου, όπως αυτός 

προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τον κίνδυνο. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα αυτών 

των ερευνών είναι ανάµικτα. Παρακάτω συνοψίζονται τα αποτελέσµατα από τις 

έρευνες ορισµένων σηµαντικών γεγονότων, οι οποίες διεξήχθησαν κατά καιρούς. 
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� ∆ιάσπαση των µετοχών (stock split) 

Πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι  η διάσπαση των µετοχών µπορεί να οδηγήσει στην 

αύξηση της αξίας τους, εξαιτίας της αυξηµένης ζήτησης για αυτές τις νέες µετοχές. 

Αντιθέτως, οι υπερασπιστές της υπόθεσης των αποτελεσµατικών αγορών δεν 

αναµένουν καµία µεταβολή στην αξία των µετοχών µετά τη διάσπαση, διότι όπως 

υποστηρίζουν, µε τη διάσπαση η εταιρία απλώς προβαίνει σε µια έκδοση επιπλέον 

µετοχών και αυτή η πράξη δεν επιδρά στην αξία της επιχείρησης. Η µελέτη των 

Fama, Fisher, Jensen και Roll (FFJR) το 1969 υπέθεσε ότι δεν υπάρχει σηµαντική 

µεταβολή στη  τιµή µιας µετοχής µετά τη διάσπασή της, επειδή οποιαδήποτε σχετική 

πληροφορία προκάλεσε αυτή τη διάσπαση θα είχε ήδη ενσωµατωθεί στην αξία της 

µετοχής. Οι FFJR στην έρευνά τους ανέλυσαν τις ασυνήθιστες αποδόσεις των 

µετοχών γύρω από την περίοδο του γεγονότος της διάσπασής τους και διαίρεσαν το 

δείγµα των µετοχών σε αυτές οι οποίες αύξησαν το µέρισµά τους µετά τη διάσπαση 

και σε αυτές οι οποίες δεν το αύξησαν. Και οι δύο οµάδες µετοχών πέτυχαν θετικές 

µεταβολές των τιµών τους πριν τη διάσπαση. Όµως οι µετοχές οι οποίες δεν 

προχώρησαν σε αύξησης των µερισµάτων τους, παρουσίασαν πτώση των τιµών τους 

µετά το γεγονός της διάσπασης, ενώ αυτές που έδωσαν αύξηση στα µερίσµατά τους 

δεν εµφάνισαν καµία αύξηση στην τιµή τους. Τα αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζουν 

την υπόθεση της αποτελεσµατικότητας µέσης ισχύος, αφού δείχνουν ότι οι επενδυτές 

δεν µπορούν να επωφεληθούν από την ανακοίνωση µιας πληροφορίας σχετικά µε τη 

διάσπαση µιας µετοχής, µόλις η πληροφορία αυτή γίνει γνωστή στο επενδυτικό κοινό. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας τείνουν να επιβεβαιώνονται σχεδόν από όλες τις 

υπόλοιπες έρευνες που ακολούθησαν. 

� Συµµετοχή στο χρηµατιστήριο 

Ένα σηµαντικό οικονοµικό γεγονός για µια εταιρία αποτελεί και η συµµετοχή της 

µετοχής της στο χρηµατιστήριο. Μια τέτοια συµµετοχή, αναµένεται να προσδώσει 

στη µετοχή περισσότερη ρευστότητα και κύρος. Το ερώτηµα όµως στη περίπτωση 

αυτή είναι αν µπορούν οι επενδυτές να επιτύχουν ασυνήθιστες αποδόσεις 

επενδύοντας σε µια µετοχή την περίοδο που ανακοινώνεται η συµµετοχή της στο 

χρηµατιστήριο. Σχεδόν όλες οι έρευνες συµφωνούν σε δύο σηµεία: πρώτον ότι οι 

τιµές των µετοχών σηµειώνουν αύξηση πριν από οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση, 

και δεύτερον οι τιµές των µετοχών µειώνονται συστηµατικά αµέσως µετά την 

πραγµατική συµµετοχή τους στο χρηµατιστήριο. Το καίριο ερώτηµα εδώ είναι τι 
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συµβαίνει κατά το διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας της αίτησης για εγγραφή και 

της ηµεροµηνίας της πραγµατικής εγγραφής στο χρηµατιστήριο. Αυτό το διάστηµα 

περιλαµβάνει µια περίοδο τεσσάρων έως έξι εβδοµάδων. Η µελέτη των McConnell 

και Sanger το 1989 τονίζει ότι υπάρχει περιθώριο για κερδοσκοπία αµέσως µετά την 

ανακοίνωση της αίτησης συµµετοχής στο χρηµατιστήριο, όπως επίσης και µετά την 

πραγµατική συµµετοχή εξαιτίας της πτώσης της τιµής της µετοχής. Κατά συνέπεια, 

τα ευρήµατα των ερευνών αυτού του είδους δεν υποστηρίζουν την semi strong-form 

hypothesis. 

� Ανακοινώσεις µη αναµενόµενων σηµαντικών και οικονοµικών γεγονότων  

Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών οι οποίες εξέτασαν την αντίδραση των τιµών των 

µετοχών σε ανακοινώσεις διαφόρων σηµαντικών γεγονότων, υποστηρίζουν την 

υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς µέσης ισχύος. Μια ανάλυση της αντίδρασης 

των τιµών των µετοχών σε απρόσµενα γεγονότα, όπως για παράδειγµα η δολοφονία 

του προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, έδειξε ότι οι τιµές 

προσαρµόζονται στα νέα γεγονότα πριν ακόµη λειτουργήσει η χρηµατιστηριακή 

αγορά ή  ακόµη και σε πολλές περιπτώσεις πριν επαναλειτουργήσει µετά την 

ανακοίνωση. Η µελέτη των Piece και Roley το 1985 σχετικά µε την ταχύτητα 

αντίδρασης των τιµών των χρεογράφων σε ανακοινώσεις που σχετίζονται µε την 

προσφορά χρήµατος της οικονοµίας, µε τον πληθωρισµό και τα επιτόκια, κατέληξε 

στο αποτέλεσµα ότι η επίδραση του γεγονότος στις τιµές δε συνεχίστηκε πέραν της 

πρώτης ηµέρας της ανακοίνωσης. Στην έρευνά του ο Jain το 1988 χρησιµοποίησε 

ωριαίες αποδόσεις µετοχών και µέτρησε ότι, µια απρόσµενη πληροφορία σχετικά µε 

την προσφορά χρήµατος, είχε επίδραση στις τιµές των µετοχών µέσα σε µόλις µια 

ώρα από τη στιγµή της ανακοίνωσης της πληροφορίας. 

� Ανακοινώσεις λογιστικών µεταβολών 

Αρκετές µελέτες προσπάθησαν να αναλύσουν την επίδραση που έχουν οι 

ανακοινώσεις ορισµένων λογιστικών µεταβολών στις τιµές των χρεογράφων. Σε µια 

αποτελεσµατική αγορά µέσης ισχύος, θα αναµένει κανείς ότι οι τιµές των µετοχών 

αντιδρούν γρήγορα και προβλεπτικά σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Μια 

ανακοίνωση ενός λογιστικού γεγονότος, το οποίο επηρεάζει την οικονοµική αξία της 

επιχείρησης, θα πρέπει να προκαλέσει ραγδαία µεταβολή στις τιµές των µετοχών. 

Από την άλλη, µια ανακοίνωση η οποία επηρεάζει την κερδοφορία της επιχείρησης 
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αλλά δεν έχει καµία οικονοµική σηµασία, δε θα έπρεπε να επηρεάσει τις τιµές των 

µετοχών. Για παράδειγµα, η αλλαγή της µεθόδου απόσβεσης που χρησιµοποιεί µια 

εταιρία, µπορεί να προκαλέσει µεταβολή στα κέρδη της, αλλά αυτή η αλλαγή δεν έχει 

καµία οικονοµική συνέπεια. Μια ανάλυση των τιµών των µετοχών γύρω από αυτό το 

γεγονός, έδειξε ότι ισχύει η αποτελεσµατική αγορά µέσης ισχύος, διότι δεν βρέθηκαν 

σηµαντικές θετικές µεταβολές στις τιµές µετά την ανακοίνωση της αλλαγής αυτής. Σε 

περιόδους όπου η οικονοµία βιώνει υψηλό ρυθµό πληθωρισµού, πολλές εταιρίες 

αλλάζουν την µέθοδο αποτίµησης των αποθεµάτων τους από τη µέθοδο FIFO (first-

in-first-out) στη µέθοδο LIFO (last-in-first-out) διότι µε αυτό τον τρόπο η επιχείρηση 

παρουσιάζει µειωµένα κέρδη και κατά συνέπεια καταβάλλει λιγότερους φόρους. 

Εξαιτίας αυτής της οικονοµίας φόρων, αναµένονται θετικές µεταβολές στις τιµές των 

µετοχών. Έρευνες στο τοµέα αυτό έδειξαν πως η αντίδραση των αγορών είναι 

ταχύτατη σε µια τέτοια ανακοίνωση σχετικά µε την αλλαγή της λογιστικής µεθόδου 

αποτίµησης των αποθεµάτων. 

� Εταιρικά γεγονότα 

Πλήθος εταιρικών γεγονότων, όπως για παράδειγµα ανακοινώσεις εξαγορών και 

συγχωνεύσεων ή ανακοινώσεις που αφορούν στην έκδοση νέων µετοχών, έχουν 

εξεταστεί σε συνάρτηση µε δύο ερωτήµατα:  

α) πως αντιδρούν οι αγορές σε τέτοια γεγονότα; 

β) πόσο γρήγορα οι αγορές προσαρµόζουν τις τιµές των χρεογράφων; 

Η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα είναι ότι συνήθως οι αγορές αντιδρούν κατά 

τον αναµενόµενο τρόπο σε σχέση µε το είδος του γεγονότος που εξετάζεται κάθε 

φορά. Για παράδειγµα, η αντίδραση σε µια εξαγορά είναι ότι η τιµή της µετοχής της 

εταιρίας η οποία εξαγοράζεται συνήθως σηµειώνει αύξηση, ενώ η τιµή της µετοχής 

της εξαγοράζουσας σηµειώνει πτώση. 

Σε ότι αφορά στην ταχύτητα της αντίδρασης, τα αποτελέσµατα των ερευνών 

δείχνουν µια γρήγορη προσαρµογή των τιµών, η οποία εξαρτάται και από το χρονικό 

διάστηµα των δεδοµένων που περιλαµβάνει η έρευνα. Όσο συντοµότερο είναι το 

διάστηµα των δεδοµένων που αναλύονται, τόσο µειώνεται ο χρόνος προσαρµογής 

των τιµών στο γεγονός. Έτσι, η εµπειρία από τη χρήση ηµερήσιων αποδόσεων δείχνει 

ότι η προσαρµογή των τιµών ολοκληρώνεται µέσα σε τρεις ηµέρες. 

Σαφέστατα, τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε την ισχύ της semi 

strong-form hypothesis είναι ανάµεικτα. Η υπόθεση υποστηρίζεται σχεδόν 
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εξολοκλήρου από τις µελέτες των event studies οι οποίες περιλαµβάνουν γεγονότα 

όπως η διάσπαση µετοχών, λογιστικές µεταβολές, αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

των επιχειρήσεων, οικονοµικά νέα και διάφορα άλλα γεγονότα παγκοσµίου 

βεληνεκούς. Σε αντίθεση, οι διάφορες µελέτες που προσπαθούν να προβλέψουν τις 

µελλοντικές αποδόσεις των µετοχών στηριζόµενες σε διάφορους 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες ή σε ανακοινώσεις τριµηνιαίων καταστάσεων 

κερδοφορίας καθώς και σε διάφορα ηµερολογιακά φαινόµενα συναλλαγών, 

αποφέρουν αποτελέσµατα τα οποία καταρρίπτουν την υπόθεση της 

αποτελεσµατικότητας µέσης ισχύος. Περεταίρω ανάλυση της µεθοδολογίας των event 

studies καθώς και ορισµένες σηµαντικές έρευνες θα αναλυθούν διεξοδικά στις 

επόµενες ενότητες. 

1.5.3. Εµπειρικά τεστ και αποτελέσµατα της strong-form hypothesis 

Η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς ισχυρής ισχύος πρεσβεύει ότι οι τιµές των 

µετοχών αντανακλούν πλήρως όλη την πληροφόρηση, διαθέσιµη στο κοινό και µη. 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση η οποία να παραµένει ‘κρυφή’ ή 

ιδιωτική, αλλά όλες οι πληροφορίες είναι γνωστές σε όλους του επενδυτές. Τεστ που 

έγιναν για να διαπιστωθεί εάν ισχύει η υπόθεση αυτή, έχουν αναλύσει κατά πόσο 

ορισµένες κατηγορίες επενδυτών µπορούν να πετυχαίνουν συστηµατικά αποδόσεις 

άνω του µέσου όρου. Τέτοιοι επενδυτές είναι όσοι θεωρείται ότι µπορούν να έχουν 

πρόσβαση στην ιδιωτική πληροφόρηση των εταιριών, όπως για παράδειγµα οι 

µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο άνω του 10%, στελέχη των 

εταιριών, χρηµατιστές, αναλυτές χρεογράφων και επαγγελµατίες διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων. Παρακάτω αναφέρουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον 

έλεγχο της κάθε µιας οµάδας επενδυτών χωριστά. 

� Εταιρικά στελέχη 

Τέτοια στελέχη θεωρούνται οι διευθυντές των εταιριών, τα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου και οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 10% του µετοχικού 

κεφαλαίου. Μετά από µερικές εβδοµάδες συνήθως, γίνεται δηµοσίευση των 

συναλλαγών των στελεχών αυτών. Οι έρευνες των Chowdhury, Howe και Lin το 

1993, αλλά και των Pettit και  Venkatesh το 1995 χρησιµοποίησαν δηµοσιευµένα 

στοιχεία τέτοιων συναλλαγών και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι 

προαναφερόµενοι επενδυτές απολάµβαναν συστηµατικά αποδόσεις πάνω του µέσου 
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όρου, οι οποίες αποδόσεις στηριζόταν κατά σηµαντικό βαθµό σε πωλήσεις µετοχών 

πριν αυτές σηµειώσουν απώλειες και σε µη-πωλήσεις πριν αυτές αποφέρουν υψηλές 

αποδόσεις. Αυτή η τακτική υπονοεί ότι οι οµάδες των επενδυτών αυτών είχαν 

πρόσβαση σε ιδιωτική πληροφόρηση, από την οποία και κατάφεραν να αποκοµίσουν 

αποδόσεις πάνω του µέσου όρου για τις µετοχές των εταιριών τους. Πρόσφατη 

έρευνα απέδειξε ότι άλλοι επενδυτές, οι οποίοι συναλλάσσονταν µε τα στελέχη των 

εταιριών, µπορούσαν να έχουν αποδόσεις άνω του µέσου όρου, παρόλο που µια 

συναφής µελέτη συµπέρανε ότι αυτή η µη αποτελεσµατικότητα της αγοράς 

εξαλείφεται αν υπολογιστούν και τα συνολικά κόστη συναλλαγών. Εποµένως, τα 

συµπεράσµατα περί της ισχύος της strong-form hypothesis φαίνεται ότι είναι 

ανάµεικτα. 

� Χρηµατιστές 

Αρκετές έρευνες έχουν αποδείξει πως οι χρηµατιστές έχοντας µονοπωλιακή 

πρόσβαση σε συγκεκριµένες σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ανεκπλήρωτα όρια 

συναλλαγών, µπορούν και πετυχαίνουν αποδόσεις άνω του µέσου όρου 

χρησιµοποιώντας την πληροφόρηση αυτή. Καταρχήν, οι χρηµατιστές κερδίζουν 

επειδή πωλούν µετοχές σε υψηλότερη τιµή από τη τιµή αγοράς. Κατά δεύτερο λόγο, 

µπορούν και κερδίζουν επειδή αγοράζουν και πωλούν έπειτα από απρόσµενα 

οικονοµικά γεγονότα. Μια µέτρηση έδειξε ότι οι χρηµατιστές απολαµβάνουν 

αποδόσεις επί των κεφαλαίων τους σε ποσοστό κοντά στο 20%. 

� Αναλυτές χρεογράφων 

Αρκετές µελέτες έχουν διερευνήσει κατά πόσο είναι πιθανόν να εντοπιστεί µια οµάδα 

αναλυτών χρεογράφων, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επιλέγουν υποτιµηµένες 

µετοχές. Η ανάλυση περιλαµβάνει τον προσδιορισµό τον σηµαντικών επιπλέον 

αποδόσεων που µπορεί να απολάβει όποιος ακολουθήσει τις συµβουλές των 

αναλυτών αυτών. Σε γενικές γραµµές, υπάρχουν αποδείξεις ότι οι αναλυτές αυτοί 

διαθέτουν ιδιωτική πληροφόρηση, την οποία χρησιµοποιούν, ώστε να επιτυγχάνουν 

υψηλότερες του µέσου όρου αποδόσεις. Η έρευνα του Womack το 1996 κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι οι αναλυτές χρεογράφων παρουσιάζουν ταυτόχρονα σωστό 

timing και ικανότητα επιλογής των κατάλληλων µετοχών, ειδικά σε περιπτώσεις  

εµφάνισης σπάνιων φαινοµένων αγοραπωλησίας χρεογράφων. Αυτή η πρόσβαση σε 

ιδιαίτερες πληροφορίες, αποτελεί απόδειξη εναντίον της strong-form hypothesis. 
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� Επαγγελµατίες διαχειριστές χαρτοφυλακίων 

Οι έρευνες που αφορούν στην εξέταση των επαγγελµατιών διαχειριστών 

χαρτοφυλακίου ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγµατικότητα από την µελέτη 

των αναλυτών χρεογράφων και των εταιρικών στελεχών, διότι συνήθως οι 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων δεν έχουν µονοπωλιακή πρόσβαση σε σηµαντικές νέες 

πληροφορίες. Οι περισσότερες έρευνες σχετικά µε την απόδοση των διαχειριστών 

περιλαµβάνουν την εξέταση των αµοιβαίων κεφαλαίων, διότι είναι οι µόνοι που 

έχουν εύκολη πρόσβαση σε τέτοια δεδοµένα. Μελέτες που διεξήχθησαν πριν το 2002, 

έδειξαν ότι τα περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια δεν µπόρεσαν να επιτύχουν αποδόσεις 

µεγαλύτερες από την πολιτική buy-and-hold, ιδιαίτερα µετά τον υπολογισµό των 

εξόδων διαχείρισης. Τα τελευταία έτη όµως, οι πληροφορίες που αφορούν σε 

αµοιβαία κεφάλαια είναι διαθέσιµες σε ολόκληρο το επενδυτικό κοινό. Πρόσφατες 

µελέτες δείχνουν ότι σχεδόν τα µισά αµοιβαία κεφάλαια που εξετάστηκαν κατάφεραν 

να νικήσουν τον δείκτη Russell 3000 (ο οποίος περιλαµβάνει τις 3000 µεγαλύτερες 

µετοχές των Ηνωµένων Πολιτειών που συµµετέχουν στις αγορές NYSE, AMEX και 

NASDAQ) καταρρίπτοντας την υπόθεση της ισχυρής αποτελεσµατικότητας της 

αγοράς, ενώ οι αποδόσεις των µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων υποστηρίζουν την 

ισχύ της υπόθεσης. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι τα τεστ που εξέτασαν την ισχύ της 

strong-form hypothesis απέφεραν ανάµεικτα αποτελέσµατα, άλλοτε υποστηρίζοντας 

και άλλοτε καταρρίπτοντας την υπόθεση. Σε ότι αφορά στα εταιρικά στελέχη και 

στους χρηµατιστές, τα αποτελέσµατα των ερευνών υποστηρίζουν την 

αποτελεσµατικότητα των αγορών, αφού όπως φαίνεται οι δυο αυτές οµάδες 

επενδυτών έχουν µονοπωλιακή πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες, τις οποίες 

χρησιµοποιούν για να επιτύχουν αποδόσεις υψηλότερες του µέσου όρου. Τα τεστ που 

εξετάζουν εάν υπάρχουν αναλυτές χρεογράφων µε πρόσβαση σε ιδιωτική 

πληροφόρηση, δείχνουν ότι τελικά ισχύει η strong-form hypothesis, ενώ οι έρευνες 

σχετικά µε τους επαγγελµατίες διαχειριστές χαρτοφυλακίων δείχνουν ότι παλαιότερα 

αυτοί δεν µπορούσαν να πετύχουν αποδόσεις µεγαλύτερες από την απόδοση της 

αγοράς, ενώ τα τελευταία έτη τα αποτελέσµατα έχουν αντιστραφεί, δείχνοντας ότι σε 

πολλές περιπτώσεις δεν ισχύει η strong-form hypothesis. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1. Εισαγωγή 

Κατά καιρούς έχουν διεξαχθεί σηµαντικές έρευνες σχετικά µε τη διερεύνηση της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας των χρηµαταγορών, και πιο συγκεκριµένα µε την 

εξέταση της υπόθεσης της αποτελεσµατικότητας µέσης ισχύος (semi strong-form 

hypothesis). Γενικά, τα τεστ για την εξέταση της αποτελεσµατικότητας µέσης ισχύος 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στο κατά πόσο οι πρόσφατες τιµές των χρεογράφων 

αντανακλούν πλήρως όλη τη διαθέσιµη προς το κοινό δηµόσια πληροφόρηση. 

Καθένα όµως από αυτά τα τεστ ασχολείται µε τη προσαρµογή των τιµών των 

χρεογράφων σε ένα είδος γεγονότος κάθε φορά, όπως για παράδειγµα µε το γεγονός 

της διάσπασης των µετοχών, µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε την 

ανακοίνωση µιας εξαγοράς ή συγχώνευσης κ.ο.κ. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια 

παρουσίαση των σηµαντικότερων κατά τη γνώµη µας µελετών που έχουν διεξαχθεί  

στα πλαίσια της διερεύνησης της ισχύος της  semi strong-form hypothesis µε τη 

µεθοδολογία των event studies. 

2.2. Εµπειρική έρευνα των Fama, Fisher, Jensen και Roll 

Η αρχική σηµαντική προσπάθεια έρευνας της semi strong-form hypothesis έγινε από 

τους  Fama, Fisher, Jensen και Roll (FFJR) το 1969 όταν δηµοσίευσαν την εργασία 

τους µε τίτλο ¨The Adjustment of Stock Prices to New Information¨. Στην εργασία 

αυτή λαµβάνεται υπόψη το γεγονός της διάσπασης των µετοχών (stock splits) και 

γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε δυο κύρια ερωτήµατα: (α) υπάρχει 

κάποια ασυνήθιστη συµπεριφορά στις αποδόσεις των µετοχών τους µήνες που 

περικλείουν τη διάσπαση; και (β) εάν το γεγονός της διάσπασης σχετίζεται µε τις 

ασυνήθιστες αποδόσεις των µετοχών, σε τι βαθµό µπορεί αυτό να επιδράσει στις 

µεταβολές άλλων σηµαντικών µεταβλητών; Οι FFJR θεώρησαν ότι εφόσον η 

διάσπαση των µετοχών έχει σαν µοναδικό στόχο την αύξηση του αριθµού των 

µετοχών ανά µέτοχο, το γεγονός της ίδιας της διάσπασης δεν αποτελεί απαραίτητα 

πηγή νέας πληροφόρησης. Απεναντίας, η ανακοίνωση ενός τέτοιου γεγονότος µπορεί 

συχνά να ταυτίζεται µε την εµφάνιση περισσότερο σηµαντικών πληροφοριών. Η 
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αρχική ιδέα ήταν να εξετάσουν τις αποδόσεις των µετοχών γύρω από την ηµέρα της 

ανακοίνωσης του γεγονότος και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κάποια ασυνήθιστη 

συµπεριφορά, και αν ναι, τότε να εξεταστεί ο βαθµός συσχέτισης του γεγονότος µε 

άλλες σηµαντικότερες µεταβλητές. 

Το δείγµα το οποίο εξετάστηκε αποτελούσε 622 διαφορετικές µετοχές του 

χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE), για τις οποίες σηµειώθηκαν 940 

διασπάσεις για χρονικό διάστηµα 33 ετών, από τον Ιανουάριο του1927 µέχρι και τον 

∆εκέµβριο του1959. Η διάσπαση των µετοχών αφορούσε ανταλλαγή µετοχών σε 

αναλογία τουλάχιστον πέντε νέες µετοχές για τέσσερις παλιές. Έτσι, διασφαλίστηκε 

ότι θα διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις που περιλαµβάνουν αύξηση του ποσοστού 

κατοχής των µετοχών αλλά και των  µερισµάτων τουλάχιστον κατά 25%. Οι 

ερευνητές, για να εξασφαλίσουν ότι οι εκτιµήσεις των µεταβλητών τις οποίες 

χρησιµοποίησαν στην ανάλυσή τους θα ήταν αξιόπιστες,  φρόντισαν οι µετοχές που 

χρησιµοποίησαν ως δείγµα να ήταν εισηγµένες στο χρηµατιστήριο τουλάχιστον 

εικοσιτέσσερις συνεχόµενους µήνες γύρω από το γεγονός, δηλαδή δώδεκα µήνες πριν 

και δώδεκα µετά τη διάσπαση. Για να εκφράσουν τη σχέση µεταξύ των µηνιαίων 

αποδόσεων κάθε µιας µετοχής χωριστά και των γενικών συνθηκών που επικρατούν 

στην αγορά, οι ερευνητές χρησιµοποίησαν το παρακάτω µοντέλο: 

logeRjt = aj + bjlogeLt + ujt 

όπου aj και bj είναι παράµετροι οι οποίοι διαφέρουν από µετοχή σε µετοχή, ενώ ο ujt 

είναι ένας τυχαίος διαταρακτικός όρος, ο οποίος ικανοποιεί τις συνήθεις υποθέσεις 

του µοντέλου της γραµµικής παλινδρόµησης. Η µεταβλητή Lt µετρά τις γενικές 

συνθήκες της αγοράς. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε έχει ως εξής: για κάθε µια 

διάσπαση µετοχής ορίστηκε ως µήνας µηδέν ο µήνας κατά τον οποίο σηµειώθηκε η 

διάσπαση, µήνας 1 είναι ο µήνας που ακολούθησε αυτόν της διάσπασης, µήνας -1 

αυτός που προηγήθηκε του µηνός της διάσπασης κ.ο.κ. Για κάθε µήνα (m) χωριστά 

και για όλες τις µετοχές υπολογίστηκε ο µέσος όρος των καταλοίπων σύµφωνα µε τον 

τύπο  um =  
Nm

u
Nm

j

jm∑
=1

, όπου: -29 30≤≤ m , ujm είναι τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης 

της  j µετοχής το µήνα m και Nm είναι το πλήθος των διασπάσεων που σηµειώθηκαν 

το µήνα m. 
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Επιπλέον, υπολογίστηκε ο αθροιστικός µέσος όρος των καταλοίπων σύµφωνα µε τον 

τύπο Um =  ∑
−=

m

k

ku
29

. 

Ο µέσος όρος των καταλοίπων um ερµηνεύεται ως η µέση απόκλιση των αποδόσεων 

των µετοχών από την κανονική τους απόδοση σύµφωνα µε το υπόδειγµα της αγοράς. 

Κατά παρόµοιο τρόπο, ο αθροιστικός µέσος όρος των καταλοίπων Um ερµηνεύεται 

ως η σωρευτική απόκλιση από το µήνα -29 έως τον µήνα m και περιγράφει τα 

αθροιστικά αποτελέσµατα της απόκλισης των αποδόσεων των µετοχών από την 

κανονική τους απόδοση σύµφωνα µε το υπόδειγµα της αγοράς. Οι ερευνητές επίσης 

χώρισαν τα δεδοµένα των µετοχών σε αυτές οι οποίες παρουσίασαν αύξηση του 

µερίσµατος τους µετά τη διάσπαση και σε αυτές οι οποίες παρουσίασαν µείωση του 

µερίσµατός τους µετά τη διάσπαση. 

 Γενικά για το σύνολο των µετοχών βρέθηκε ότι ο µέσος όρος των 

καταλοίπων (um) για τους 29 µήνες πριν την ανακοίνωση του event είναι οµοιόµορφα 

θετικός για όλες τις περιπτώσεις της διάσπασης αλλά και για τις δυο περιπτώσεις της 

αύξησης και της µείωσης του µερίσµατος. Αυτή η συµπεριφορά αποδόθηκε κυρίως 

στο γεγονός ότι οι εταιρίες τείνουν να προχωρούν σε διάσπαση των µετοχών τους 

κατά το διάστηµα όπου αυτές πετυχαίνουν ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις, πάνω από 

αυτές που θα περίµενε το υπόδειγµα της αγοράς να επιτύχουν. Παραθέτοντας έναν 

πίνακα µε τον αριθµό των διασπάσεων των µετοχών ανά έτος και τα επίπεδα του 

δείκτη της αγοράς, οι FFJR δείχνουν ότι για τις χρονιές που ο δείκτης της αγοράς 

σηµειώνει αύξηση, αυξάνεται δραµατικά και ο αριθµός των µετοχών που προχωρούν 

σε διάσπαση. Άρα, οι διασπάσεις των µετοχών τείνουν να εµφανίζονται κατά τη 

διάρκεια ευνοϊκών χρηµατιστηριακών περιόδων και οι µεµονωµένες εταιρίες που 

προχωρούν σε διάσπαση της µετοχής τους είναι αυτές οι οποίες πέτυχαν ασυνήθιστα 

υψηλές αποδόσεις κατά την συγκεκριµένη ευνοϊκή περίοδο.  

Σηµαντική διαπίστωση της έρευνας αυτής αποτελεί το γεγονός ότι όταν 

εξετάζονται όλες οι µετοχές µαζί, ο υψηλότερος µέσος όρος των καταλοίπων 

εµφανίζεται  στο διάστηµα των τριών ή τεσσάρων µηνών πριν το γεγονός της 

διάσπασης, αλλά αµέσως µετά το γεγονός, αυτός ο µέσος όρος κατανέµεται γύρω από 

την τιµή µηδέν. Εναλλακτικά, µπορούµε να αναφέρουµε ότι ο σωρευτικός µέσος όρος 

των καταλοίπων αυξάνεται δραµατικά µέχρι και το µήνα της διάσπασης, αλλά από 

εκεί και πέρα δεν παρουσιάζει καµία συστηµατική µεταβολή. Αυτή η συµπεριφορά 

του αθροιστικού µέσου όρου των καταλοίπων µετά τη διάσπαση προβληµάτισε 
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ιδιαίτερα τους ερευνητές, διότι το 71,5% των περιπτώσεων (672 από τις 940 

διασπάσεις) παρουσίασαν στο χρόνο που ακολούθησε το event ποσοστιαία αύξηση 

του µερίσµατός τους µεγαλύτερη του µέσου όρου όλων των εταιριών που 

συµµετείχαν στον NYSE. Εξηγώντας αυτή τη συµπεριφορά οι FFJR αναφέρουν πως, 

όταν ανακοινώνεται ή αναµένεται µια διάσπαση µετοχών, η αγορά την εκλαµβάνει 

ορθά σαν ένα θετικό σήµα, πιστεύοντας ότι βελτιώνεται σηµαντικά η πιθανότητα της 

αύξησης των µερισµάτων. Εάν οι εταιρίες είναι απρόθυµες να µειώσουν τα 

διανεµόµενα µερίσµατά τους, τότε µια διάσπαση, η οποία υπονοεί αυξηµένο  

µέρισµα, εκπέµπει σήµα στην αγορά ότι οι διοικούντες την εταιρία είναι σίγουροι πως 

οι µελλοντικές χρηµατοροές  της επιχείρησης θα είναι αρκετές, ώστε να διατηρηθεί 

το µέρισµα σε υψηλό επίπεδο. Αν η αγορά συµφωνεί µε την κρίση των διευθυντών, 

τότε είναι σίγουρο πως οι µεγάλες αυξήσεις των τιµών κατά τους µήνες πριν την 

διάσπαση οφείλονται σε αλλαγή των προσδοκιών σχετικά µε την µελλοντική 

κερδοφορία, παρά σε οποιοδήποτε εσωτερική επίδραση της ίδιας της διάσπασης της 

µετοχής. Το γεγονός ότι ο µέσος όρος των καταλοίπων κατανέµεται γύρω από την 

τιµή µηδέν στους µήνες που ακολουθούν τη διάσπαση των µετοχών, δείχνει ότι κατά 

µέσο όρο η αγορά έχει αξιολογήσει σωστά τις επιπτώσεις που θα έχει το γεγονός της 

διάσπασης στα µελλοντικά µερίσµατα και αυτή η αξιολόγηση έχει ενσωµατωθεί 

πλήρως στις τιµές των µετοχών κατά τη στιγµή της εµφάνισης της διάσπασης. Αυτό 

σηµαίνει ότι η αγορά όχι µόνο κάνει σωστές προβλέψεις για τις µελλοντικές 

επιπτώσεις που έχουν οι διασπάσεις των µετοχών στα µερίσµατά τους, αλλά 

παράλληλα αυτές οι προβλέψεις ενσωµατώνονται πλήρως στις τιµές των µετοχών 

µέχρι το τέλος του µήνα της διάσπασης. 

Οι Fama-Fisher-Jensen-Roll παρατήρησαν ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

στις αποδόσεις των µετοχών µετά την διάσπασή τους, ανάλογα µε το εάν τελικά 

σηµειώθηκε αύξηση του µερίσµατος ή όχι κατά τους µήνες που ακολούθησαν τη 

διάσπαση. Συγκεκριµένα, για τις εταιρίες στις οποίες παρατηρήθηκε αύξηση του 

µερίσµατός τους, ο µέσος όρος των καταλοίπων βρίσκεται ελάχιστα πάνω από το 

µηδέν και ο σωρευτικός µέσος  όρος των καταλοίπων βαίνει ελαφρά αυξανόµενος 

τους µήνες που ακολουθούν το γεγονός της διάσπασης της µετοχής. Αυτή η ελαφρά 

άνοδος οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές εταιρίες καθυστερούν να ανακοινώσουν την 

αύξηση του µερίσµατος µέχρι και ένα µήνα από την ηµέρα της διάσπασης της 

µετοχής, οπότε στους επόµενους µήνες λαµβάνει χώρα µια προσαρµογή των τιµών εν 

αναµονή των µελλοντικών αυξήσεων στα µερίσµατα. Ένα χρόνο µετά τη διάσπαση, 
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οι αποδόσεις των µετοχών αυτών πλησιάζουν τα κανονικά τους επίπεδα σύµφωνα µε 

το υπόδειγµα της αγοράς. Όµως, αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός ότι οι εταιρίες οι οποίες µείωσαν  το µέρισµά τους, παρουσίασαν πτώση στο 

µέσο όρο και τον αθροιστικό µέσο όρο των καταλοίπων σχεδόν αµέσως τους 

επόµενους µήνες που ακολούθησαν το event, όταν οι προσδοκίες για αύξηση του 

µερίσµατος δεν επαληθεύτηκαν. Ένα χρόνο µετά την ανακοίνωση του γεγονότος, ο 

σωρευτικός µέσος όρος των καταλοίπων έπεσε στο επίπεδο που βρισκόταν πέντε 

µήνες πριν την ανακοίνωση του γεγονότος και εφόσον πλέον έγινε αντιληπτό από 

τους επενδυτές ότι δεν πρέπει πλέον να προσδοκούν αυξηµένο µέρισµα, η απόδοση  

των µετοχών σταθεροποιήθηκε στο επίπεδο της αναµενόµενης απόδοσης της αγοράς. 

Το σηµαντικότερο όµως συµπέρασµα της έρευνας αυτής είναι σχετικά µε την 

ταχύτητα προσαρµογής των τιµών της αγοράς ως προς τη νέα πληροφόρηση. Παρά τη 

διαφορά ανάµεσα στις αποδόσεις των µετοχών οι οποίες παρουσίασαν αύξηση στο 

µέρισµά τους και σε αυτές οι οποίες παρουσίασαν µείωση των µερισµάτων, και παρά 

το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των µετοχών που συµµετείχαν στην έρευνα 

βίωσε τελικά µια αύξηση στα δοθέντα µερίσµατα, όταν εξετάζονται όλες οι εταιρίες 

µαζί τότε ο µέσος όρος των καταλοίπων κατανέµεται τυχαία γύρω από την τιµή µηδέν 

κατά τη διάρκεια του έτους που ακολουθεί τη διάσπαση. Έτσι δεν υπάρχει καµία 

κίνηση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω της καµπύλης του αθροιστικού µέσου 

όρου των καταλοίπων. Αυτό σηµαίνει ότι κατά µέσο όρο η αγορά κάνει αµερόληπτες 

προβλέψεις γύρω από τη διάσπαση των µετοχών, και αυτές οι προβλέψεις 

αντανακλώνται πλήρως στις τιµές των µετοχών µέχρι το τέλος του µήνα της 

διάσπασης. 

Παρόλο που οι τιµές των µετοχών προσαρµόζονται ταχύτατα στο γεγονός της 

διάσπασης των µετοχών, το ερώτηµα που εξετάζεται από τους ερευνητές είναι κατά 

πόσο η προσαρµογή αυτή είναι αρκετά γρήγορη ώστε να µην αφήνει στους επενδυτές 

περιθώρια για κερδοσκοπία. Από τα δεδοµένα της έρευνας που παρουσιάζουν γίνεται 

σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυξηµένες αποδόσεις µετά το γεγονός 

της διάσπασης των µετοχών. Φυσικά, αν κάποιος επενδυτής έχει την ικανότητα να 

προβλέπει ποιες µετοχές θα προχωρήσουν σε αύξηση των µερισµάτων τους, τότε 

µπορεί επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις, αλλά αυτές θα οφείλονται στο δικό του 

ταλέντο και όχι στο ίδιο το γεγονός της διάσπασης των µετοχών. Κατά παρόµοιο 

τρόπο οι FFJR αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετές αποδείξεις που συνηγορούν υπέρ 

του ότι η πολιτική της αγοράς µετοχών αµέσως µετά την επίσηµη ανακοίνωση µιας 
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διάσπασης, δεν µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένες αναµενόµενες αποδόσεις. Αυτό 

απλούστατα σηµαίνει ότι ακόµη και αν κάποιος αγοράσει  διασπασµένες µετοχές 

αµέσως µετά την ανακοίνωση του συγκεκριµένου γεγονότος, δεν θα έχει υψηλότερες 

αποδόσεις από αυτές που θα είχε αν αγόραζε µη-διασπασµένες  µετοχές. 

Συνοψίζοντας την έρευνα των Fama-Fisher-Jensen-Roll µπορούµε να πούµε 

ότι το γεγονός της διάσπασης µιας µετοχής είναι συνήθως αποτέλεσµα προηγούµενης 

αυξηµένης κερδοφορίας της εταιρίας και συχνά συνοδεύεται από µια αύξηση στο 

µέρισµά της. Η αγορά το αντιλαµβάνεται αυτό και χρησιµοποιεί το γεγονός της 

διάσπασης ώστε να κάνει επαναξιολόγηση των µελλοντικών χρηµατοροών της 

µετοχής. Από τα δεδοµένα της συγκεκριµένης έρευνας φαίνεται ότι η αγορά 

λειτουργεί µε αποτελεσµατικό τρόπο και οδηγεί σε γρήγορη προσαρµογή των τιµών 

σχεδόν αµέσως µετά την ανακοίνωση του event. Εποµένως, είναι αδύνατον να 

επωφεληθεί κανείς από την ανακοίνωση ενός τέτοιου γεγονότος και να επιτύχει 

ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις, εκτός και αν έχει πρόσβαση σε εσωτερική 

πληροφόρηση σχετική µε τη µελλοντική πορεία των µερισµάτων. 

2.3. Εµπειρική έρευνα του Scholes 

Επιπλέον αποδείξεις για την ισχύ των αποτελεσµατικών αγορών παρουσιάζονται µε 

την έρευνα του Scholes (1969) σχετικά µε την πώληση µετοχών στη δευτερογενή 

αγορά και την έκδοση νέων µετοχών. Ο Scholes βρήκε ότι κατά µέσο όρο, η έκδοση 

νέων µετοχών συνδέεται µε µια µείωση µεταξύ 1% και 2% στη σωρευτική µέση 

επιπλέον απόδοση των εταιριών. Η µείωση αυτή, σύµφωνα µε τον ερευνητή, δεν 

οφείλεται στην πίεση από την πλευρά των πωλήσεων, αλλά είναι απόρροια της 

υπόνοιας που έχει το επενδυτικό κοινό ότι γίνεται προσπάθεια να πουληθεί ένα µέρος 

του εταιρικού κεφαλαίου (ότι προφανώς η εταιρία προσπαθεί να ξεφορτωθεί ένα 

µεγάλο µέρος των µετοχών της, οι οποίες είναι υπερτιµηµένες στην αγορά). 

Επιπλέον, ο Scholes παρουσίασε αποδείξεις ότι κατά µεγάλο ποσοστό, η µεγαλύτερη 

µείωση της σωρευτικής µέσης επιπλέον απόδοσης παρουσιάζεται όταν πωλητής των 

µετοχών είναι  η ίδια η εταιρία που τις εκδίδει, παρά επενδυτικές εταιρίες. Όµως η 

ταυτότητα του πωλητή δεν είναι γνωστή κατά την έκδοση νέων µετοχών, και οι 

συµµετέχοντες στην εταιρία, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση, 

έχουν προθεσµία µέχρι έξι ηµέρες για να δηµοσιοποιήσουν τις συναλλαγές που 

αφορούν σε µετοχές της εταιρίας τους. Μέχρι το διάστηµα αυτό των έξι ηµερών, η 

αγορά έχει προλάβει να προσαρµοστεί στο νέο event, και αυτό διαπιστώνεται από το 
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γεγονός ότι ο µέσος όρος των αποδόσεων συµπεριφέρεται τυχαία από εκεί και µετά. 

Έτσι, παρόλο που αυτό αποτελεί απόδειξη ότι οι τιµές προσαρµόζονται 

αποτελεσµατικά στη νέα πληροφόρηση, αποτελεί επίσης τεκµήριο ότι οι 

συµµετέχοντες στην εταιρία διαθέτουν αρκετές φορές σηµαντικές πληροφορίες που 

αφορούν στην εταιρία τους, οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες στο επενδυτικό κοινό. 

Εποµένως, ο Scholes µε τα συµπεράσµατά του υποστηρίζει την ισχύ της semi strong-

form hypothesis, αλλά ταυτόχρονα απορρίπτει εν µέρει την ισχύ της strong form-

hypothesis. 

O Scholes παρουσιάζει επίσης µια εφαρµογή της µεθόδου της ανάλυσης των 

καταλοίπων χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 696 νέων εκδόσεων κοινών µετοχών κατά 

τη διάρκεια της περιόδου 1926-1966. Όπως και η έρευνα των Fama, Fisher, Jensen 

και Roll σχετικά µε τη διάσπαση των µετοχών, έτσι και η δική του κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι ο αθροιστικός µέσος όρος των καταλοίπων αυξάνεται στους µήνες 

που προηγούνται της ανακοίνωσης του γεγονότος της έκδοσης νέων µετοχών 

(υπονοώντας ότι η έκδοση νέων µετοχών τείνει να συµβαίνει µετά από ευνοϊκά 

οικονοµικά γεγονότα), αλλά συµπεριφέρεται µε τυχαίο τρόπο στους µήνες που 

έπονται του γεγονότος, συµπεραίνοντας ότι οποιαδήποτε πληροφορία εµπεριέχεται 

στην ανακοίνωση του event, αντανακλάται πλήρως στις τιµές των µετοχών κατά το 

µήνα της ανακοίνωσης. Εποµένως, όλα τα αποτελέσµατα της έρευνας του scholes, 

συνηγορούν υπέρ του µοντέλου της αποτελεσµατικής αγοράς µέσης ισχύος. 

2.4. Έρευνα του Paul Marsh 

Μια εξίσου σηµαντική εµπειρική έρευνα σχετικά µε την ισχύ της semi strong-form 

hypothesis, αναφορικά µε το γεγονός της έκδοσης νέων δικαιωµάτων µετοχών στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, έχει διεξαχθεί από τον Paul Marsh το 1979. Στην έρευνα αυτή, ο 

Marsh προσπαθεί να δώσει απαντήσεις όχι µόνο για το εάν ισχύει η υπόθεση των  

αποτελεσµατικών αγορών, αλλά και αν τελικά η έκδοση νέων µετοχών πιέζει 

προσωρινά τις τιµές των χρεογράφων προς τα κάτω. Αυτή αποτελεί επίσης µια από 

τις πρώτες έρευνες, οι οποίες χρησιµοποίησαν τη νέα βάση δεδοµένων των τιµών των 

µετοχών του Λονδίνου (London Share Price Database – LSPD).  

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης της µέσης αποτελεσµατικότητας των 

αγορών, εξετάζεται κατά πόσο οι τιµές των χρεογράφων αντανακλούν πλήρως όλες 

τις διαθέσιµες πληροφορίες που σχετίζονται µε τις ανακοινώσεις έκδοσης νέων 

δικαιωµάτων µετοχών. Για το σκοπό αυτό ο ερευνητής χρησιµοποιεί δυο χωριστές 
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αλλά συσχετιζόµενες τεχνικές έρευνας: (α) την ανάλυση χρονολογικών σειρών (time-

series analysis), η οποία χρησιµοποιήθηκε και στην έρευνα των FFJR  και (β) την 

δειγµατική µελέτη (cross-sectional study), η οποία παρουσιάζει κάποια 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την πρώτη όσον αφορά στον υπολογισµό των 

συντελεστών βήτα (beta), αλλά και όσον αφορά στην έλλειψη δεδοµένων πριν το 

γεγονός που εξετάζεται. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα αφορούν 

1145 περιπτώσεις αρχικής έκδοσης δικαιωµάτων µετοχών από εισηγµένες εταιρίες 

στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου από τον Ιούλιο του 1962 έως και το τέλος του 1975. 

Ειδικότερα, για την εφαρµογή της µεθόδου ανάλυσης των χρονολογικών σειρών, 

αφού απορρίφθηκαν αρκετά δεδοµένα, τελικά χρησιµοποιήθηκαν µόνο 254 

διαφορετικές εκδόσεις µετοχών, ενώ για την εφαρµογή της µεθόδου της δειγµατικής 

µελέτης χρησιµοποιήθηκαν όλες οι 1145 περιπτώσεις. 

Η χρήση της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών των δεδοµένων (time-series 

analysis) περιλαµβάνει δυο στάδια: πρώτον, γίνεται υπολογισµός των παραµέτρων 

του υποδείγµατος µε τη χρήση της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων και δεύτερον 

αυτές οι παράµετροι χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των επιπλέον αποδόσεων 

των µετοχών γύρω από την ηµέρα του γεγονότος που εξετάζεται. Επίσης, 

υπολογίζονται οι µέσες επιπλέον αποδόσεις και οι αθροιστικές µέσες επιπλέον 

αποδόσεις για κάθε µήνα χωριστά. Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής και για τον 

υπολογισµό των επιπλέον αποδόσεων των µετοχών ο Marsh χρησιµοποίησε τα 

ακόλουθα µοντέλα: 

 

ARjt = Rjt – RMt (1) 

ARjt = Rjt – (aj + bjRMt) (2) 

ARjt = Rjt -  ((1-bj)Rft + bjRMt) (3) 

 

όπου το µοντέλο (1) αποτελεί την απλούστερη µορφή της ανάλυσης των καταλοίπων 

µε την επιπλέον απόδοση να υπολογίζεται αφαιρώντας την απόδοση της αγοράς τη 

χρονική στιγµή t από την απόδοση της µετοχής  j τη χρονική στιγµή t. Το µοντέλο (2) 

είναι αυτό που χρησιµοποίησαν οι Fama-Fisher-Jensen-Roll, ενώ το µοντέλο (3) 

στηρίζεται στην εφαρµογή του CAPM. Επιπλέον, ο Marsh χρησιµοποίησε και µια 

διαφορετική µεθοδολογία ως προς τον υπολογισµό των επιπλέον αποδόσεων. Αυτή 

περιλαµβάνει την αντιστοίχιση της κάθε µετοχής (j) µε ένα χαρτοφυλάκιο 
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παραπλήσιων µετοχών του ιδίου κλάδου (pj), οπότε οι επιπλέον αποδόσεις 

υπολογίζονται σύµφωνα µε τον τύπο: 

ARjt = Rjt - Rpjt (4) 

όπου  Rpjt  είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου pj  τη  χρονική περίοδο t. 

Κατά τον υπολογισµό των παραµέτρων αj και bj µε τη µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS), ο Marsh  προκειµένου να αποφύγει τη συστηµατική µεροληψία 

ως προς την εκτίµηση της τιµής του αj αναγκάστηκε να αποκλείσει όλα τα δεδοµένα 

πριν την ηµέρα της ανακοίνωσης και για 2 έτη µετά την ανακοίνωση. Ένα δεύτερο 

θέµα που προέκυψε σχετικά µε τον υπολογισµό του συντελεστή βήτα (bj) είναι ότι 

πολλές φορές παρουσιάζονται συστηµατικές µεταβολές στο βαθµό του κινδύνου που 

φέρουν τα χρεόγραφα, οι οποίες µεταβολές συνδέονται µε την έκδοση νέων 

δικαιωµάτων µετοχών. Για το λόγο αυτό υπολογίστηκε ο συντελεστής βήτα χωριστά 

για την περίοδο πριν την ανακοίνωση του γεγονότος και για την περίοδο µετά την 

ανακοίνωση. Ο µέσος όρος των βήτα στις δύο περιόδους ήταν 0,85 και 1,06 

αντίστοιχα. Παρόλο που ο Marsh θεώρησε ότι η διαφορά αυτή δε σχετίζεται µε το 

γεγονός της έκδοσης νέων δικαιωµάτων, εξέτασε την ευαισθησία της σωρευτικής 

µέσης επιπλέον απόδοσης (ACAR) στις διάφορες τιµές κινδύνου και συνέκρινε τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη χρήση του µοντέλου του CAPM πρώτα υπό 

την προϋπόθεση ότι όλα τα  βήτα έχουν τιµή 0,85 και κατόπιν ότι έχουν τιµή 1,06. 

Όσον αφορά στη δεύτερη τεχνική έρευνας που χρησιµοποιήθηκε, αυτή της 

δειγµατικής µελέτης (cross-sectional study), η χρήση της απαιτεί την παράλειψη του 

πρώτου σταδίου της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών, και έτσι οι επιπλέον 

αποδόσεις των χρεογράφων (AR) υπολογίζονται απευθείας υποθέτοντας την ισχύ του 

µοντέλου CAPM  και ταιριάζοντας το µοντέλο αυτό στα δεδοµένα των αποδόσεων. 

Έτσι, ο Marsh χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) κάνει 

µια εκτίµηση του παρακάτω µοντέλου: 

R’Jtj = a + bR’Mtj +u’Jtj 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα του µοντέλου αυτού είναι ότι απαιτεί µικρό αριθµό 

δειγµατοσηµείων  γύρω από την περιοχή του γεγονότος. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, όπως και της έρευνας του Scholes, 

δείχνουν ότι υπάρχουν σηµαντικές θετικές επιπλέον αποδόσεις πριν την ανακοίνωση 

του γεγονότος. Μια προσεκτική µατιά στη καµπύλη της σωρευτικής µέσης επιπλέον 
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απόδοσης (ACAR) δείχνει ότι αυτή ακολουθεί ανοδική πορεία για το διάστηµα των 

12 µηνών πριν την ηµέρα της ανακοίνωσης για την έκδοση δικαιωµάτων µετοχών. 

Κατόπιν, η ACAR σταθεροποιείται σχεδόν αµέσως µετά την ανακοίνωση του 

γεγονότος, πράγµα που σηµαίνει ότι η αγορά αντέδρασε γρήγορα και η πληροφορία 

της έκδοσης νέων δικαιωµάτων µετοχών ενσωµατώθηκε στις τιµές των χρεογράφων. 

Εποµένως, σε ότι αφορά την ισχύ της semi strong-form hypothesis, τα αποτελέσµατα 

της έρευνας του Marsh συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης της αποτελεσµατικής αγοράς 

µέσης ισχύος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν 

επηρεάστηκαν από την επιλογή του µοντέλου που χρησιµοποιήθηκε για τον 

υπολογισµό των επιπλέον αποδόσεων (AR), όπως επίσης δεν υπήρξε καµία διαφορά 

στα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη χρήση των δυο διαφορετικών τιµών του 

βήτα, δηλαδή 0,85 και 1,06. Ένα άλλο σηµαντικό εύρηµα του Marsh είναι ότι, για το 

εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, οι αποδόσεις των µετοχών σχετίζονται µε το µέγεθος 

των εταιριών. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι όλες σχεδόν οι υψηλές θετικές επιπλέον 

αποδόσεις προήλθαν από τις µικρές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες. Όσον 

αφορά στο ερώτηµα αν τελικά η έκδοση νέων µετοχών πιέζει προσωρινά τις τιµές 

των χρεογράφων προς τα κάτω, η έρευνα υπήρξε εξίσου διαφωτιστική. Παρόλο που 

κατά µέσο όρο παρατηρήθηκε µια οπισθοδρόµηση των τιµών των µετοχών της 

τάξεως 0,5% µε 1% µετά την έκδοση των δικαιωµάτων, δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι 

η πτώση αυτή συνδέεται µε το µέγεθος των δικαιωµάτων που εκδόθηκαν. Οι 

εισηγµένες εταιρίες φαίνεται ότι είναι ικανές να πουλήσουν οποιαδήποτε λογική 

ποσότητα νέων µετοχών σχεδόν στην ίδια τιµή µε αυτή της αγοράς, και κατά 

συνέπεια δεν έχουν να αντιµετωπίσουν µια κατερχόµενη καµπύλη ζήτησης για τις 

µετοχές τους. Ο Marsh τελειώνει την παρουσίαση της έρευνάς του συµπεραίνοντας  

ότι η χρηµαταγορά του Λονδίνου φαίνεται να διακατέχεται από υψηλή ρευστότητα. 
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2.5. Εµπειρική έρευνα στο χρηµατιστήριο της Ινδίας 

Στα πλαίσια της µελέτης του Paul Marsh (1979) κινείται και µια σχετικά πρόσφατη 

µελέτη των Marisetti, Marsden και Veeraraghavan το 2008 µε τίτλο ‘Price reaction to 

rights issues in the Indian capital market’. Η µελέτη αυτή εξετάζει την αντίδραση των 

µετοχών σε ανακοινώσεις αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µέσω της έκδοσης 

δικαιωµάτων µετοχών στην Ινδική χρηµαταγορά. Η έρευνα του γεγονότος 

περιλαµβάνει ανακοινώσεις έκδοσης δικαιωµάτων µετοχών από τον Ιανουάριο του 

1997 µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2005. Το τελικό δείγµα περιλαµβάνει 67 

περιπτώσεις έκδοσης δικαιωµάτων, εκ των οποίων οι 43 αφορούν σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Για την εφαρµογή της µεθόδου των event studies λαµβάνονται 

ηµερήσιες αποδόσεις των µετοχών για 210 ηµέρες πριν την ηµέρα της ανακοίνωσης 

και µέχρι 30 ηµέρες µετά την ανακοίνωση, δηλαδή ένα event window [-210, +30]. Οι 

ερευνητές, προκειµένου να εκτιµήσουν τις τιµές των παραµέτρων, χρησιµοποιούν το 

υπόδειγµα της αγοράς  

Rit = ai + biRmt + eit   , 

όπου Rit είναι η απόδοση της i µετοχής στο χρόνο t, Rmt είναι η απόδοση του δείκτη 

της αγοράς, ai και bi είναι οι παράµετροι που προκύπτουν από την εφαρµογή της 

µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων και eit είναι ο διαταρακτικός όρος. Προκειµένου 

να γίνει έλεγχος ύπαρξης µεροληψίας ως προς τις συναλλαγές, χρησιµοποιείται µια 

προσέγγιση “trade-to-trade” λαµβάνοντας υπόψη αποδόσεις πολλαπλών περιόδων. 

Έτσι, το υπόδειγµα της αγοράς µετασχηµατίζεται στην παρακάτω µορφή: 

Ri,nt = aint + biRm,nt + ∑
−

=

−
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0

,
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s

stie  

όπου Rm,nt είναι η απόδοση του δείκτη της αγοράς γύρω από το διάστηµα nt ηµερών. 

Έτσι, οι παράµετροι a και b υπολογίζονται από τη σχέση: 

t
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και η επιπλέον απόδοση της µετοχής i για την περίοδο του γεγονότος υπολογίζεται 

από τον τύπο: 

ARi,nt = Ri,nt – E[Ri,nt] , 
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όπου ARi,nt είναι η επιπλέον απόδοση της µετοχής i γύρω από την περίοδο nt ηµερών 

και E[Ri,nt] είναι η αναµενόµενη απόδοση της µετοχής i γύρω από την περίοδο nt 

ηµερών.  

Κατόπιν υπολογίζεται η µέση επιπλέον απόδοση (Average Abnormal Return) για 

κάθε ηµέρα, σύµφωνα µε τον τύπο: 

AAR = ∑
=

N

i

ni tAR
N 1

,
1

 

καθώς και η στατιστική σηµαντικότητα των επιπλέον αποδόσεων. Οι επιπλέον 

αποδόσεις υπολογίζονται για διάστηµα ηµερών [-30,+30] γύρω από την ηµέρα της 

ανακοίνωσης, ενώ η περίοδος της εκτίµησης των παραµέτρων χρησιµοποιεί 

αποδόσεις για το διάστηµα [-210,-31] ηµέρες πριν την ανακοίνωση του γεγονότος. 

Σε γενικές γραµµές, η µέτρηση της σωρευτικής µέσης επιπλέον απόδοσης 

(Average Cumulative Abnormal Return) σε διαφορετικά διαστήµατα ηµερών έδωσε 

µικρές τιµές και στατιστικά µη σηµαντικές. Συγκεκριµένα, η τιµή της ACAR στα 

διαστήµατα [0,+1] και [0,+2] είναι 0,03% και στατιστικά ασήµαντη. Για το διάστηµα 

[-5,-1] η τιµή της είναι -1,4%, ενώ για µεγαλύτερα διαστήµατα ηµερών όπως για 

παράδειγµα στα διαστήµατα [-30,-5], [-30,-1] και [+2,+30] η ACAR βρέθηκε να είναι 

θετική αλλά στατιστικά µη σηµαντική. Το διάγραµµα της Σωρευτικής Μέσης 

Επιπλέον Απόδοσης δείχνει ότι, πριν την ανακοίνωση του γεγονότος της έκδοσης 

δικαιωµάτων µετοχών, η καµπύλη της ACAR κινείται ελαφρά ανοδικά, ενώ µετά την 

ηµέρα της ανακοίνωσης  σταθεροποιείται γύρω από µια τιµή, αφού πρώτα σηµειώσει 

µια µικρή ανοδική πορεία. Γενικά, το συµπέρασµα που εξάγεται από την ανάλυση της 

καµπύλης της ACAR είναι ότι η αντίδραση των τιµών των µετοχών σε µια 

ανακοίνωση έκδοσης δικαιωµάτων δεν διαφέρει σηµαντικά από την τιµή µηδέν. Για 

τις οικογενειακές επιχειρήσεις, η αντίδραση των τιµών σε µια τέτοια ανακοίνωση 

υπήρξε περισσότερο αρνητική, πράγµα που υποστηρίζει την υπόθεση του ‘τούνελ’ 

(tunneling hypothesis) για τις Ινδικές εταιρίες καθώς και την ύπαρξη κόστους 

αντιπροσώπευσης. Πληροφοριακά να αναφέρουµε ότι  η υπόθεση του τούνελ 

υποστηρίζει πως κάποιες οικογένειες, οι οποίες ελέγχουν µεγάλα ποσοστά του 

κεφαλαίου ορισµένων εταιριών, τείνουν να µεταφέρουν µέρος του νεοεκδοθέντος 

κεφαλαίου µιας επιχείρησης η οποία τους παρέχει χαµηλές χρηµατοροές  αναλογικά 

µε το ποσοστό του ελέγχου σ’ αυτήν, σε κάποια άλλη επιχείρηση η οποία τους 

παρέχει υψηλές χρηµατοροές  σε σχέση µε το ποσοστό του ελέγχου σ’ αυτήν. Έτσι, η 
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γνώση αυτής της συµπεριφοράς σχετικά µε τη διαρροή κεφαλαίων, µπορεί να 

οδηγήσει τους επενδυτές να αντιδράσουν αρνητικά σε µια ανακοίνωση έκδοσης νέων 

δικαιωµάτων µετοχών. Κατά αναµενόµενο τρόπο, οι ερευνητές αποδεικνύουν ότι 

όταν το µετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεµηµένο σε πολλούς µεµονωµένους επενδυτές, 

τότε η αντίδραση των τιµών των µετοχών σε µια ανακοίνωση έκδοσης δικαιωµάτων 

είναι περισσότερο θετική. Εν τέλει, µπορούµε να πούµε ότι το χρηµατιστήριο της 

Ινδίας δεν παρουσίασε καµία σηµαντική αντίδραση στο γεγονός της έκδοσης νέων 

δικαιωµάτων µετοχών, πράγµα που οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη πολλών 

οικογενειακών επιχειρήσεων. Αυτή η ουδετερότητα µε τη σειρά της δεν δείχνει 

σηµάδια ύπαρξης κάποιας αποτελεσµατικής αγοράς µέσης ισχύος. 

2.6. Έρευνα των Ball και Brown 

Παραλλαγές της µεθόδου που ακολούθησαν οι Fama, Fisher, Jensen και Roll 

χρησιµοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές για να διαπιστωθεί η ισχύς της semi strong-

form hypothesis. Έτσι, οι Ball και Brown το 1968 στην εργασία τους µε τίτλο “An 

Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers” µελετούν τα αποτελέσµατα 

που επιφέρουν οι ετήσιες ανακοινώσεις της κερδοφορίας των εταιριών στις τιµές των 

χρεογράφων. Οι Ball και Brown θεωρούν ότι εάν η αγορά είναι αποτελεσµατική και 

αµερόληπτη, τότε θα προσαρµόζει τις τιµές των χρεογράφων στην ανακοίνωση 

οποιασδήποτε πληροφορίας τόσο γρήγορα, ώστε να µην αφήνει καµία ευκαιρία για 

την επίτευξη επιπλέον ασυνήθιστης κερδοσκοπίας. Σε αυτή την περίπτωση που οι 

τιµές των χρεογράφων προσαρµόζονται ταχύτατα στις νέες πληροφορίες, οι αλλαγές 

στις τιµές των µετοχών θα αντανακλούν τη ροή πληροφοριών προς τη αγορά. Σε µια 

αποτελεσµατική αγορά, οι πληροφορίες σχετικά µε τη κερδοφορία των εταιριών 

επιδρούν ταχύτατα και στις τιµές των µετοχών τους. Έτσι, γίνεται µια προσπάθεια 

από τους ερευνητές να συσχετίσουν την κερδοφορία των εταιριών µε το επίπεδο των 

τιµών των µετοχών τους. Για το λόγο αυτό, δηµιουργούν δυο εναλλακτικά µοντέλα 

σχετικά µε το προσδοκώµενο επίπεδο εισοδήµατος των εταιριών, και κατόπιν 

ερευνούν την αντίδραση της αγοράς όταν οι προσδοκίες αποδειχτούν λανθασµένες. 

Οι Ball και Brown υποστηρίζουν την άποψη ότι ιστορικά τα εισοδήµατα των 

εταιριών τείνουν κατά κάποιο τρόπο να συσχετίζονται µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει 

ότι µπορεί κάποιος να σχηµατίσει µια πρόβλεψη ή να έχει µια προσδοκία σχετικά µε 

το εισόδηµα µιας εταιρίας, χρησιµοποιώντας παρελθούσες και τωρινές τιµές του 

εισοδήµατος των άλλων συσχετιζόµενων εταιριών. Έτσι, στην παρούσα έρευνα, οι 
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συγγραφείς προσπαθούν να εκτιµήσουν µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

τους συντελεστές ενός µοντέλου της αγοράς, το οποίο λαµβάνει υπόψη του τις 

µεταβολές του εισοδήµατος, χρησιµοποιώντας τιµές του παρελθόντος. Η µη-

αναµενόµενη µεταβολή του εισοδήµατος, ή αλλιώς το σφάλµα της πρόβλεψης (ujt), 

είναι η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής και της αναµενόµενης µεταβολής του 

εισοδήµατος και υπολογίζεται από τον τύπο: 

ujt = ∆Ιjt – ∆Ι΄jt 

Εάν το σφάλµα της πρόβλεψης είναι αρνητικό, δηλαδή αν η πραγµατική µεταβολή 

του εισοδήµατος είναι τελικά µικρότερη της αναµενόµενης, τότε αυτό εκλαµβάνεται 

ως άσχηµο νέο. Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει ότι, στο βαθµό που υπάρχει κάποια 

συσχέτιση µεταξύ του εισοδήµατος των εταιριών και των τιµών των µετοχών τους, η 

απελευθέρωση κάποιας πληροφορίας σχετικά µε το πραγµατικό ύψος του 

εισοδήµατος θα επιδράσει αρνητικά στην απόδοση της τιµής της µετοχής, η οποία θα 

διαµορφωθεί σε επίπεδο χαµηλότερο του αναµενόµενου. 

Όσον αφορά στα δεδοµένα των ανακοινώσεων κερδοφορίας των εταιριών, οι 

Ball και Brown χρησιµοποιούν τα νούµερα των προβλέψεων σχετικά µε τις ετήσιες 

ανακοινώσεις κερδοφορίας  που δίνονται στην αρχή του έτους, και τα νούµερα των 

ανακοινώσεων της πραγµατικά επιτευχθείσας κερδοφορίας στο τέλος του έτους. Από 

τη διαφορά τους µπορούν να υπολογίσουν αν το σφάλµα της πρόβλεψης είναι θετικό 

ή αρνητικό. Επιπλέον, χρησιµοποιούν τις µηνιαίες αποδόσεις των µετοχών των ίδιων 

εταιριών (συνολικά 261 εταιρίες) για τα έτη 1946 έως 1966, προκειµένου να τις 

συγκρίνουν µε το σφάλµα της πρόβλεψης της κερδοφορίας. Έπειτα χωρίζουν τα 

δεδοµένα τους σε δύο κατηγορίες: σε αυτή που το σφάλµα της πρόβλεψης της 

κερδοφορίας είναι θετικό (πραγµατική κερδοφορία µεγαλύτερη της αναµενόµενης) 

και σε αυτή που το σφάλµα της πρόβλεψης της κερδοφορίας είναι αρνητικό 

(πραγµατική κερδοφορία µικρότερη της αναµενόµενης). Για την επίδειξη των 

αποτελεσµάτων τους χρησιµοποιούν ένα δείκτη επιπλέον απόδοσης (Abnormal 

Performance Index). Η συµπεριφορά αυτού του δείκτη µαρτυρά ότι η αγορά 

αντέδρασε σύµφωνα µε την τιµή της πραγµατικής κερδοφορίας και όχι σύµφωνα µε 

την προβλεπόµενη στην αρχή του έτους κερδοφορία και κατάφερε να προσαρµόσει 

τις τιµές των µετοχών στις δικές της εκτιµήσεις σχετικά µε το πραγµατικό επίπεδο 

των κερδών. Πιο συγκεκριµένα, το πλήθος των πληροφοριών που περιλαµβάνονται 

στην ανακοινωθείσα κερδοφορία των εταιριών είναι αναµενόµενο από την αγορά 
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πριν υπάρξει οποιαδήποτε ανακοίνωση. Μάλιστα η προσδοκία του αποτελέσµατος 

είναι τόσο ακριβής, ώστε το πραγµατικό ύψος του εισοδήµατος που ανακοινώνεται 

στον µήνα µηδέν της έρευνας, δεν προκαλεί σχεδόν καµία ασυνήθιστη µεταβολή του 

δείκτη της επιπλέον απόδοσης. Εξηγώντας τη συµπεριφορά της καµπύλης αυτού του 

δείκτη, µπορούµε να αναφέρουµε ότι οι µεταβολές της καµπύλης ξεκινούν 

τουλάχιστον δώδεκα µήνες πριν την ανακοίνωση της πραγµατικής κερδοφορίας και 

συνεχίζουν για περίπου ένα µήνα µετά το γεγονός. Η εµµονή της καµπύλης σε συνεχή 

ανοδική (ή καθοδική ανάλογα µε την περίπτωση) πορεία, υπονοεί όχι µόνο ότι η 

αγορά αρχίζει να αντιλαµβάνεται το σφάλµα της πρόβλεψης πολύ νωρίς, 12 µήνες 

πριν την ανακοίνωση της κερδοφορίας, αλλά και ότι  συνεχίζει να προσαρµόζει τις 

τιµές των µετοχών σ’ αυτό το γεγονός µε επιτυχία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 

µέχρι το µήνα της ανακοίνωσης. Για το διάστηµα που ακολουθεί το µήνα της 

ανακοίνωσης, η καµπύλη του δείκτη της επιπλέον απόδοσης δεν παρουσιάζει 

µεταβολές, πράγµα που δείχνει ότι η αγορά προσαρµόστηκε ταχύτατα στο γεγονός. 

Εποµένως, η έρευνα των Ball και Brown παρέχει σηµαντικές αποδείξεις υπέρ της 

αποτελεσµατικής αγοράς µέσης ισχύος. 

2.7. ∆ιερεύνηση της σχέσης του δείκτη P/E και των αποδόσεων των µετοχών 

Μια επιπλέον µελέτη σχετική µε τη διερεύνηση της υπόθεσης των αποτελεσµατικών 

αγορών είναι αυτή του Basu (1977) µε τίτλο: ‘investment Performance o Common 

Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market 

Hypothesis’. Σκοπός της έρευνας του Basu ήταν να αποδείξει εµπειρικά αν υπάρχει 

σχέση µεταξύ των αποδόσεων των κοινών µετοχών και των δεικτών τους P/E. Σε 

γενικές γραµµές, ακολούθησε την παρακάτω µεθοδολογία για τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Για κάθε µια χρονική περίοδο, σχηµάτισε διαφορετικά χαρτοφυλάκια 

καθένα από τα οποία περιείχε µετοχές µε ίδιο δείκτη P/E. Στη συνέχεια συνέκρινε τις 

αποδόσεις των χαρτοφυλακίων αυτών για να διαπιστώσει ότι τα χαρτοφυλάκια µε 

χαµηλότερο δείκτη P/E  πέτυχαν υψηλότερες αποδόσεις. Σε ένα τελικό στάδιο της 

έρευνας, διερεύνησε την υπόθεση των αποτελεσµατικών αγορών συγκρίνοντας τις 

αποδόσεις των χαρτοφυλακίων µε χαµηλό δείκτη P/E  µε τις αντίστοιχες αποδόσεις 

τυχαία επιλεγµένων µετοχών, οι οποίες όµως είχαν το ίδιο επίπεδο κινδύνου. 

Η βάση δεδοµένων που χρησιµοποίησε ο Basu στην έρευνά του αποτελείται 

από 1400 µετοχές του βιοµηχανικού κλάδου, οι οποίες σηµείωσαν συναλλαγές στο 

δείκτη NYSE κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος 1956 – Αύγουστος 1971. 
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Ξεκινώντας από το έτος 1956, υπολόγισε το δείκτη P/E για κάθε µια µετοχή χωριστά. 

Οι τιµές των δεικτών τοποθετήθηκαν σε µια κλίµακα και σχηµατίστηκαν πέντε 

χαρτοφυλάκια µετοχών, ανάλογα µε την τιµή του δείκτη P/E. Έτσι, το πρώτο 

χαρτοφυλάκιο (χαρτοφυλάκιο Α) περιελάµβανε τις µετοχές µε τον υψηλότερο δείκτη, 

το δεύτερο χαρτοφυλάκιο (χαρτοφυλάκιο Β) τις µετοχές µε τον αµέσως χαµηλότερο 

δείκτη P/E κ.ο.κ. Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε για κάθε έτος και συνολικά 

για 14 έτη. Κάθε ένα χαρτοφυλάκιο από όσα σχηµατίστηκαν, θεωρήθηκε σαν ένα 

αµοιβαίο κεφάλαιο. Ο Basu µέτρησε την απόδοση των χαρτοφυλακίων λαµβάνοντας 

παράλληλα υπόψη του και το επίπεδο του κινδύνου που αυτά φέρουν. Προκειµένου 

να το επιτύχει αυτό, χρησιµοποίησε τη µεθοδολογία των Jensen,  

Sharpe και Treynor, και πιο συγκεκριµένα τα παρακάτω δυο µοντέλα: 

rpt – rft = δpf + βpf[rmt – rft] 

rpt – rzt = δpz + βpz[rmt – rzt] 

Οι παράµετροι των εξισώσεων αυτών εκτιµήθηκαν µε τη µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων χρησιµοποιώντας 168 µηνιαίες αποδόσεις µετοχών από τον Απρίλιο του 

1957 έως τον Μάρτιο του 1971.  

Τα ευρήµατα του Basu σχετικά µε τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων, το 

δείκτη P/E και τον κίνδυνο που αυτά φέρουν είναι αρκετά σηµαντικά. Συγκεκριµένα, 

η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα δυο χαρτοφυλάκια µε τους χαµηλότερους 

δείκτες P/E, δηλαδή τα χαρτοφυλάκια D και E, πέτυχαν ετήσιες αποδόσεις κατά µέσο 

όρο 13,5% και 16,3% αντιστοίχως για την περίοδο των δεκατεσσάρων ετών που 

εξετάστηκε. Τα χαρτοφυλάκια Α και Β πέτυχαν αντιστοίχως 9,3% και 9,5%. Παρόλα 

αυτά, σε αντίθεση µε όσα πρεσβεύει η θεωρία των χαρτοφυλακίων, τα χαρτοφυλάκια 

µε το χαµηλό δείκτη P/E που πέτυχαν τις υψηλότερες αποδόσεις, δεν συνδέονταν 

παράλληλα και µε υψηλότερο επίπεδο συστηµατικού κινδύνου. Ο συστηµατικός 

κίνδυνος των χαρτοφυλακίων D και E είναι µικρότερος από το συστηµατικό κίνδυνο 

των Α και Β. 

Στη συνέχεια, η έρευνα εστίασε στο γεγονός της σύγκρισης των αποδόσεων 

των εξεταζόµενων χαρτοφυλακίων µε άλλα χαρτοφυλάκια του ιδίου βαθµού 

κινδύνου. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν τυχαία κάποιες µετοχές και 

σχηµατίστηκαν κάποια χαρτοφυλάκια µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο κίνδυνός τους να είναι 

ίδιος µε τον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων A έως και E. Τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν και από αυτό το πείραµα είναι αρκετά διαφωτιστικά. Τα χαρτοφυλάκια µε 
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το χαµηλότερο δείκτη P/E (και συγκεκριµένα τα D και E) πέτυχαν γενικά υψηλότερες 

αποδόσεις από τα τυχαία επιλεγµένα χαρτοφυλάκια µε τον ίδιο βαθµό κινδύνου. Από 

την άλλη, τα χαρτοφυλάκια Α και Β πέτυχαν χαµηλότερες αποδόσεις από τα τυχαία 

σχηµατισµένα µε τον ίδιο κίνδυνο.  Γενικά θα περίµενε κανείς ότι, τα χαρτοφυλάκια 

που έχουν τον ίδιο βαθµό κινδύνου θα πρέπει να έχουν και την ίδια απόδοση. Όµως, 

στην περίπτωση του Basu, βλέπουµε ότι οι αποδόσεις διαφέρουν, και η διάκριση 

µπορεί να γίνει βλέποντας την τιµή του δείκτη P/E. O Basu αναφέρει πως, αν κάποιος 

επενδυτής είχε επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο Ε, θα µπορούσε να λάβει αποδόσεις, 

µετά τον υπολογισµό του κόστους και των φόρων, κατά 2% µε 3,5% υψηλότερες από 

αυτές που θα είχε κερδίσει από τα τυχαία σχηµατισµένα χαρτοφυλάκια µε 

παραπλήσιο κίνδυνο. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι συναφή µε την άποψη ότι οι πληροφορίες 

σχετικά µε το δείκτη P/E δεν έχουν ενσωµατωθεί στις τιµές των µετοχών µε τόσο 

γρήγορο ρυθµό όσο πρεσβεύει η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς µέσης ισχύος. 

Αντιθέτως, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου επικρατούσε 

ανισορροπία στις κεφαλαιαγορές, πράγµα που δηµιούργησε ευκαιρίες για 

κερδοσκοπία στους επενδυτές (επίτευξη ασυνήθιστα υψηλών αποδόσεων). Οι 

επενδυτές, οι οποίοι συµµετείχαν στην αγορά χρεογράφων µε σκοπό να 

εξισορροπίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους κάθε έτος, θα µπορούσαν να επωφεληθούν 

από αυτή την ανισορροπία της αγοράς αγοράζοντας µετοχές µε χαµηλό δείκτη P/E. 

Έτσι, υπό αυτή τη θεώρηση φαίνεται ότι υπάρχει µια µη αποτελεσµατικότητα στην 

λειτουργία της αγοράς. Από τη άλλη όµως, τα κόστη των συναλλαγών και οι φόροι 

φαίνεται ότι παρεµπόδισαν τους επενδυτές ή τους κερδοσκόπους να επιτύχουν 

καθαρές επιπλέον αποδόσεις σηµαντικά µεγαλύτερες του µηδενός. Εποµένως, η semi 

strong-form hypothesis και το µοντέλο της ισχύος του δίκαιου παιγνίου όπως το 

ανέπτυξε ο Fama, δεν µπορούν να απορριφθούν χωρίς να υπάρξουν κάποιες 

αµφιβολίες. Γενικά, η περίοδος των δεκατεσσάρων ετών που εξετάστηκε, ίσως δε 

συνάδει µε την υπόθεση των αποτελεσµατικών αγορών. Σε αντίθεση µε την 

πεποίθηση ότι η δηµόσια πληροφόρηση ενσωµατώνεται αµέσως στις τιµές των 

χρεογράφων, η παρούσα έρευνα απέδειξε ότι υπάρχουν χρονικές υστερήσεις και 

σηµαντικά κενά στη διαδικασία της προσαρµογής των τιµών σε ένα σηµαντικό event. 
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2.8. Μια εµπειρική έρευνα στο Ελβετικό χρηµατιστήριο 

Οι Ammann και Kessler σε µια εργασία που δηµοσίευσαν το 2004 µε τίτλο 

‘Information Processing on the Swiss Stock Market’, προσπάθησαν να διερευνήσουν 

την αποτελεσµατικότητα της αγοράς µέσης ισχύος  στο Ελβετικό χρηµατιστήριο 

χρησιµοποιώντας ως events διάφορες οικονοµικές ανακοινώσεις και ανακοινώσεις 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αναλύουν την περίοδο µετά το γεγονός, ώστε να 

µετρήσουν την ταχύτητα αντίδρασης της αγοράς, και την περίοδο πριν το γεγονός, 

ώστε να διαπιστώσουν την ύπαρξη τυχόν εσωτερικής πληροφόρησης. Αναφέρουν ότι 

το Ελβετικό χρηµατιστήριο διαφέρει αρκετά από το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης 

ως προς το γεγονός ότι είναι κατά πολύ µικρότερο, έχει µικρότερη ρευστότητα και 

φυσικά έχει λιγότερους κανονισµούς και ρυθµίσεις. Εποµένως, είναι λογικό η 

ταχύτητα προσαρµογής του στις ανακοινώσεις διαφόρων οικονοµικών γεγονότων να 

είναι εξίσου διαφορετική. 

Οι οικονοµετρικές ρυθµίσεις της µελέτης τους ακολουθούν αυτές της µελέτης 

του Mackinlay το 1997. Χρησιµοποιούν το υπόδειγµα της αγοράς για να υπολογίσουν 

τις επιπλέον αποδόσεις των µετοχών. Οι παράµετροι του υποδείγµατος 

προσδιορίζονται µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, παλινδροµώντας 

ιστορικές αποδόσεις των εταιριών για 250 ηµέρες πριν το event window. Το event 

window περιλαµβάνει δέκα ηµέρες πριν την ανακοίνωση του γεγονότος και δέκα 

ηµέρες µετά. Το χρονικό διάστηµα που καλύπτει η έρευνα αυτή είναι από τον 

Ιανουάριο του 1997 έως και τον Ιούλιο του 2003. Συνολικά συµµετέχουν 42 εταιρίες, 

οι οποίες χωρίζονται µε βάση δυο κριτήρια: την αγοραία αξία των µετοχών τους 

(Market Value) και το δείκτη αγοραίας προς λογιστική αξία (Market-to-Book-Value).  

Η µελέτη λαµβάνει υπόψη της δυο διαφορετικές ανακοινώσεις γεγονότων: πρώτον 

λογιστικές ανακοινώσεις και δεύτερον ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή 

εξαγορών/συγχωνεύσεων εταιριών. Συνολικά 742 τέτοια γεγονότα περιλαµβάνονται 

στην έρευνα, εκ των οποίων τα 536 αφορούν στην πρώτη περίπτωση και τα 206 στη 

δεύτερη, αυτή των εξαγορών. 

Οι λογιστικές ανακοινώσεις µπορεί να περιλαµβάνουν γεγονότα που επιδρούν 

θετικά στις τιµές των µετοχών και γεγονότα που επιδρούν αρνητικά. Η µελέτη των 

Ammann και Kessler έδειξε ότι για το διάστηµα πριν την ανακοίνωση ενός 

λογιστικού γεγονότος, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σηµαντικές αποδόσεις µε εξαίρεση 

ίσως την Τρίτη ηµέρα πριν το γεγονός. Όταν εξετάζονται χωριστά τα γεγονότα που 
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επιφέρουν θετικές επιδράσεις από αυτά που επιφέρουν αρνητικές, τότε οι αποδόσεις 

για το διάστηµα των δέκα ηµερών πριν το γεγονός είναι ακόµη λιγότερο σηµαντικές. 

Οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για διαρροή πληροφοριών 

και ύπαρξη εσωτερικής πληροφόρησης για το διάστηµα αυτό. Την ηµέρα της 

ανακοίνωσης του γεγονότος όµως, όπως είναι αναµενόµενο, παρουσιάζεται µια 

σηµαντική επιπλέον απόδοση της τάξεως του 2,46%. Οι σηµαντικές επιπλέον 

αποδόσεις διαρκούν για τρεις ηµέρες µετά το γεγονός  και κατόπιν παρουσιάζουν 

σηµαντική µείωση τις επόµενες ηµέρες. Το συµπέρασµα στην περίπτωση αυτή είναι 

ότι κάποιος θα µπορούσε να επιτύχει σηµαντικές αποδόσεις αγοράζοντας ή 

πουλώντας µετοχές αµέσως µετά την ανακοίνωση ενός λογιστικού γεγονότος και 

κρατώντας τη θέση του για τρεις ηµέρες. Αυτό αποτελεί απόδειξη εναντίον της 

ισχύος της semi strong-form hypothesis στο χρηµατιστήριο της Ελβετίας. 

Επιπροσθέτως, µετρώντας τον όγκο των συναλλαγών, φαίνεται πως υπάρχουν 

σηµαντικές αποκλίσεις από τον µέσο όρο για έξι ηµέρες µετά την ηµέρα της 

ανακοίνωσης, πράγµα που δείχνει ότι η νέα πληροφορία αργεί να ενσωµατωθεί στις 

τιµές των χρεογράφων. 

Κατόπιν, οι ερευνητές χωρίζουν τα δεδοµένα µε βάση το πόσο σηµαντική 

επίδραση ασκούν στις τιµές των µετοχών, και τα διακρίνουν σε σηµαντικές και 

ασήµαντες ανακοινώσεις. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι όταν 

ανακοινώνονται σηµαντικά νέα που έχουν µεγάλη επίδραση στις τιµές των 

χρεογράφων, τότε η προσαρµογή των τιµών στη νέα πληροφόρηση είναι ταχύτερη 

από την περίπτωση της ανακοίνωσης ασήµαντων λογιστικών γεγονότων. 

Οι επόµενες διακρίσεις που έκαναν οι Ammann και Kessler αφορούν 

καταρχήν στο µέγεθος των εταιριών, τις οποίες τις χωρίζουν σε µεγάλες και µικρές 

ανάλογα µε την αγοραία αξία τους (Market Value), και κατά δεύτερον στο εάν οι 

εταιρίες είναι γρήγορα αναπτυσσόµενες ή όχι. Οι αναπτυσσόµενες εταιρίες έχουν 

µεγαλύτερο δείκτη αγοραίας προς λογιστική αξία (Market-to-Book-Value). Για τις 

µικρές εταιρίες βρέθηκε ότι δεν παρουσιάζουν σηµαντικές επιπλέον αποδόσεις για το 

διάστηµα πριν το γεγονός, µε εξαίρεση την τρίτη ηµέρα πριν την ανακοίνωση. Η 

ταχύτητα της ενσωµάτωσης της νέας πληροφόρησης είναι η ίδια που βρέθηκε και 

προηγουµένως, δηλαδή κατά µέσο όρο έξι ηµέρες, ενώ και η περίοδος της εµφάνισης 

σηµαντικών επιπλέον αποδόσεων παραµένει στις τρεις ηµέρες µετά την ανακοίνωση. 

Γενικά, οι εταιρίες µε µικρότερη αγοραία αξία φαίνεται να έχουν µεγαλύτερες 

αντιδράσεις στις ανακοινώσεις λογιστικών γεγονότων, πράγµα το οποίο φαίνεται από 
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τις µεγαλύτερες επιπλέον αποδόσεις που πετυχαίνουν. Παρόλο που εταιρίες µε 

µικρότερη αγοραία αξία πετυχαίνουν υψηλότερες αποδόσεις από τις υπόλοιπες, το 

ίδιο δεν ισχύει όταν εξετάζεται η περίπτωση των αναπτυσσόµενων εταιριών. 

Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι οι µετοχές των ταχύτερα αναπτυσσόµενων εταιριών 

παρουσιάζουν γρηγορότερη προσαρµογή σε ένα event και δεν επιτρέπουν τη διαρροή 

εσωτερικής πληροφόρησης. 

Το δεύτερο τµήµα της έρευνας των Ammann και Kessler εξετάζει τη ταχύτητα 

αντίδρασης της αγοράς στις ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων. Για το 

δείγµα των 206 εταιρικών συγχωνεύσεων βρέθηκε ότι, στην περίοδο πριν την 

ανακοίνωση του γεγονότος δεν υπάρχουν σηµαντικές επιπλέον αποδόσεις και 

εποµένως η ανακοίνωση του γεγονότος ήταν αιφνιδιαστική για το επενδυτικό κοινό. 

Η µόνη ηµέρα πριν το event που παρουσιάζει σηµαντική επιπλέον απόδοση είναι η 

τέταρτη ηµέρα. Ακολούθως, την ηµέρα της ανακοίνωσης και για δυο συνεχόµενες 

ηµέρες µετά παρουσιάζονται σηµαντικές επιπλέον αποδόσεις. Αυτό δείχνει ότι η νέα 

πληροφόρηση δεν ενσωµατώνεται αρκετά γρήγορα στις τιµές των µετοχών, 

αφήνοντας περιθώρια για κερδοσκοπία. Σε σύγκριση όµως µε την περίπτωση των 

ανακοινώσεων λογιστικών γεγονότων, η προσαρµογή των τιµών εδώ είναι 

γρηγορότερη. Όταν γίνεται διάκριση των εταιριών σε µικρές και µεγάλες, αυτές µε τη 

χαµηλή αγοραία αξία δεν παρουσιάζουν συστηµατικές συναλλαγές ούτε και 

σηµαντικές επιπλέον αποδόσεις κατά το διάστηµα πριν το event. Το ίδιο φαίνεται να 

ισχύει και για τις εταιρίες µε µεγαλύτερη αγοραία αξία, µε µόνη διαφορά την 

σηµαντική απόδοση της τέταρτης πριν το γεγονός ηµέρας, πράγµα που αφήνει 

ανοικτό το ενδεχόµενο της διαρροής πληροφόρησης. 

Συνοψίζοντας τη µελέτη των Ammann και Kessler στο Ελβετικό 

χρηµατιστήριο, µπορούµε να αναφέρουµε ότι, παρόλο που οι Ελβετικοί νόµοι είναι 

λιγότερο περιοριστικοί από ότι σε άλλες χώρες, δεν παρουσιάζονται σηµαντικές 

αποδείξεις που να δείχνουν ότι κάποιοι επωφελήθηκαν από τη χρήση εσωτερικής 

πληροφόρησης και κατάφεραν να επιτύχουν αποδόσεις άνω του µέσου όρου. 

Εποµένως οι ανακοινώσεις των γεγονότων δεν ήταν αναµενόµενες και αιφνιδίασαν το 

επενδυτικό κοινό. Ένα άλλο σηµαντικό συµπέρασµα της έρευνας αυτής είναι ότι, η 

ανακοίνωση λογιστικών γεγονότων αλλά και πληροφοριών που αφορούν 

συγχωνεύσεις εταιριών, δηµιουργούν µεγαλύτερες µεταβολές στις τιµές των µετοχών 

οι οποίες έχουν µικρότερη αγοραία αξία. Σε ότι αφορά στην ανακοίνωση σηµαντικών 

έναντι ασήµαντων λογιστικών γεγονότων, βλέπουµε ότι η αγορά προσαρµόζεται 
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γρηγορότερα στην πρώτη περίπτωση. Γενικά όµως, η ταχύτητα προσαρµογής της 

αγοράς είναι πιο αργή από αυτή που θα περίµενε µια αποτελεσµατική αγορά µέσης 

ισχύος, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάστηκε να περάσουν δυο έως 

τέσσερις ηµέρες, ώστε τα νέα να ενσωµατωθούν στις τιµές των µετοχών. Έτσι, αυτή 

η σχετικά µακρά περίοδος προσαρµογής των τιµών, δείχνει ότι στο Ελβετικό 

χρηµατιστήριο δεν ισχύει η semi strong-form hypothesis, αφού τα νέα δεν 

ενσωµατώνονται πλήρως στις τιµές των µετοχών αµέσως µετά τη γνωστοποίησή 

τους, και αυτό αφήνει σηµαντικές πιθανότητες επίτευξης κερδοσκοπικών 

συναλλαγών. 

2.9. Αναφορά στην Ελληνική πραγµατικότητα 

Σε ότι αφορά στην Ελληνική πραγµατικότητα, µια σηµαντική µελέτη σχετική µε την 

αντίδραση των τιµών των µετοχών σε µια ανακοίνωση εξαγοράς ή συγχώνευσης, 

αποτελεί η εργασία των Πρωτόπαπα, Τραυλού και Τσαγκαράκη το 2003.  Σκοπός της 

έρευνάς τους ήταν η διερεύνηση των έκτακτων αποδόσεων των µετοχών των 

αγοραζουσών και αγοραζόµενων επιχειρήσεων που καταγράφονται την ηµέρα 

ανακοίνωσης της συγχώνευσης ή/και εξαγοράς των επιχειρήσεων στον ηµερήσιο 

τύπο. Χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία ανάλυσης επιχειρηµατικών γεγονότων 

(event study methodology), εξετάζουν την επίδραση των συγχωνεύσεων ή/και 

εξαγορών στον πλούτο των µετοχών των Ελληνικών επιχειρήσεων που συµµετέχουν 

σε αυτές ως αγοράζουσες επιχειρήσεις ή αγοραζόµενες επιχειρήσεις κατά τη χρονική 

περίοδο 1988-1997, όπως αντανακλάται στις τιµές των µετοχών των αντίστοιχων 

επιχειρήσεων κατά την ανακοίνωση της εξαγοράς/συγχώνευσης. Το συνολικό δείγµα 

της έρευνας αποτελείται από όλες τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για τις οποίες 

βρέθηκαν ανακοινώσεις στην εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» και περιλαµβάνει 

συνολικά 72 περιπτώσεις επιχειρήσεων. Στο δείγµα αυτό οι ερευνητές συµπεριέλαβαν 

και τις περιπτώσεις συγχωνεύσεων/εξαγορών στις οποίες οι αγοράζουσες 

επιχειρήσεις απορροφούν ή εξαγοράζουν ποσοστό µικρότερο το 50% των 

αγοραζοµένων επιχειρήσεων. Επίσης στο δείγµα περιλαµβάνονται και οι νέες 

θυγατρικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν µε τη συµµετοχή άλλων επιχειρήσεων (joint 

ventures). Το συνολικό δείγµα διαιρέθηκε σε δυο µικρότερα δείγµατα: το δείγµα µε 

τις αγοράζουσες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συνολικά 56, και το δείγµα µε τις 

αγοραζόµενες, οι οποίες είναι 16.  
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Η µεθοδολογία των event studies που ακολουθήθηκε, είναι αυτή όπως την 

περιέγραψαν οι Brown και Warner στις δυο εργασίες τους που δηµοσιεύτηκαν το 

1980 και 1985. Σαν ηµεροµηνία της συγχώνευσης λαµβάνουν την ηµεροµηνία της 

πρώτης ανακοίνωσης του γεγονότος στον τύπο. Οι ηµερήσιες αποδόσεις 

υπολογίζονται για 151 ηµέρες γύρω από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της 

συγχώνευσης/εξαγοράς. Οι 151 ηµέρες χωρίζονται στην περίοδο προσδιορισµού ( τ = 

-135 έως τ = -16) και στην περίοδο του γεγονότος ( τ = -15 έως τ = +15). Για κάθε 

µετοχή χρησιµοποιείται το υπόδειγµα της αγοράς για τον υπολογισµό της έκτακτης 

απόδοσης. Επίσης υπολογίζονται οι µέσες έκτακτες αποδόσεις και οι αθροιστικές 

µέσες έκτακτες αποδόσεις. 

Οι Πρωτόπαπας, Τραυλός και Τσαγκαράκης διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις 

που συµµετέχουν στη έρευνα πραγµατοποιούν  στατιστικά σηµαντικές θετικές 

επιπλέον αποδόσεις κατά την περίοδο ανακοίνωσης της συγχώνευσης. Η αθροιστική 

µέση επιπλέον απόδοση των αγοραζουσών επιχειρήσεων που παρατηρείται, είναι 

υψηλότερη σε σχέση µε τις αθροιστικές µέσες έκτακτες αποδόσεις των αγοραζουσών 

επιχειρήσεων που παρουσιάζονται σε άλλες µελέτες. Παροµοίως, οι σχετικές 

αποδόσεις των αγοραζόµενων επιχειρήσεων είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες που 

αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Την παρατήρηση αυτή την αποδίδουν οι 

ερευνητές στο γεγονός ότι η Ελληνική αγορά είναι αρκετά µικρή και λιγότερο 

ανταγωνιστική σε σχέση µε τις ξένες, επιτρέποντας έτσι στις αγοράζουσες 

επιχειρήσεις να απορροφούν/εξαγοράζουν επιχειρήσεις προσφέροντας ταυτόχρονα 

µικρότερο ποσοστό του συνολικού οφέλους που προκύπτει από τη 

συγχώνευση/εξαγορά στις εξαγοραζόµενες επιχειρήσεις.  

Σε ότι αφορά τη  περίοδο πριν την ανακοίνωση του event, βλέπουµε ότι 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές σωρευτικές επιπλέον αποδόσεις τόσο για τις 

αγοράζουσες όσο και για τις αγοραζόµενες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, η 

σωρευτική µέση επιπλέον απόδοση των αγοραζουσών επιχειρήσεων για το διάστηµα 

(-5,0) είναι 1,99% σε επίπεδο σηµαντικότητας 2,90. Αντίστοιχα, για τις αγοραζόµενες 

η τιµή αυτή είναι 8,88% σε επίπεδο σηµαντικότητας 4,67. Αυτές οι τιµές σε 

συνάρτηση και µε την ολοένα ανοδική πορεία της καµπύλης της σωρευτικής µέσης 

επιπλέον απόδοσης, δείχνουν ότι υπήρχε διαρροή πληροφοριών πριν την ανακοίνωση 

του γεγονότος και εποµένως κάποιοι επενδυτές κάνοντας χρήση αυτής της 

εσωτερικής πληροφόρησης µπόρεσαν να κερδοσκοπίσουν. Κατόπιν, η σωρευτική 

µέση επιπλέον απόδοση φαίνεται να σταθεροποιείται γύρω από µια τιµή, πράγµα που 
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υποδηλώνει ότι η αγορά µέχρι να φτάσει στην ηµέρα της ανακοίνωσης, είχε 

ενσωµατώσει τη νέα πληροφορία στις τιµές των χρεογράφων. Αυτό φαίνεται και από 

την πορεία της καµπύλης της σωρευτικής µέσης επιπλέον απόδοσης, η οποία 

συνεχίζει σχεδόν σταθερά χωρίς σηµαντικές διακυµάνσεις. Έτσι, η έρευνα του 

Τραυλού, Πρωτόπαπα και Τσαγκαράκη επικυρώνει την ισχύ της υπόθεσης της 

µεσαίας µορφής αποτελεσµατικότητας για την Ελληνική χρηµαταγορά, αναφορικά µε 

τις ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

2.10. Επίλογος δευτέρου κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαµε ένα µέρος µόνο των ερευνών που έχουν διεξαχθεί κατά 

καιρούς, ώστε να διαπιστωθεί αν οι αγορές λειτουργούν σύµφωνα µε την υπόθεση 

της αποτελεσµατικότητας µέσης ισχύος. Παρά το γεγονός ότι η µεθοδολογία των 

event studies που ακολουθούν οι έρευνες αυτές είναι σχεδόν παραπλήσια, τα τελικά 

αποτελέσµατα φαίνεται να διαφέρουν ανάλογα µε τη µελέτη, πράγµα που 

περισσότερο θολώνει παρά φωτίζει το τοπίο. Γενικά, η διερεύνηση της ισχύος της 

semi strong-form hypothesis άλλοτε καταλήγει σε αποτελέσµατα που την 

επικυρώνουν και άλλοτε όχι. Έτσι, προσπαθώντας να λειτουργήσουµε µε τρόπο 

αµερόληπτο, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε όλες τις πτυχές της υπόθεσης των 

αποτελεσµατικών αγορών, όπως αυτή εξετάστηκε αρχικά από τους Fama-Fisher-

Jensen-Roll το 1969 και κατόπιν συνεχίστηκε από άλλους ερευνητές µέχρι και τις 

ηµέρες µας. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ - ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

3.1. Μεθοδολογία των event studies 

3.1.1. Γενικά περί της µεθόδου – ιστορική αναδροµή 

Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο της να διερευνήσει το βαθµό στον οποίο ισχύει η 

υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς µέσης ισχύος (semi strong-hypothesis) στην 

Ελληνική πραγµατικότητα. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται είναι αυτή των event 

studies. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, εξετάζεται η  ταχύτητα προσαρµογής των τιµών 

των µετοχών στην ανακοίνωση ενός συγκεκριµένου γεγονότος (event), που στην 

περίπτωσή µας είναι µια ανακοίνωση των εταιριών για αύξηση του µετοχικού τους 

κεφαλαίου. Είναι οι αποδόσεις των µετοχών πάνω ή κάτω από τα κανονικά επίπεδα 

λίγο πριν και µετά την εµφάνιση του γεγονότος; Τα αποτελέσµατα ενός γεγονότος 

γίνονται αµέσως αισθητά στις τιµές των χρεογράφων; Στην ουσία υπολογίζουµε την 

επιπλέον απόδοση (abnormal return) για το χρονικό διάστηµα που περικλείει το 

event. Έτσι, µπορεί να γίνει µία µέτρηση της οικονοµικής επίδρασης του γεγονότος 

χρησιµοποιώντας τιµές των χρεογράφων για µια σχετικά σύντοµη περίοδο. Η 

µεθοδολογία αυτή έχει πολλαπλές εφαρµογές τόσο στην επιστήµη των οικονοµικών 

και της χρηµατοοικονοµικής, όσο και σε άλλες, όπως για παράδειγµα στη νοµική. 

Στον τοµέα που µας απασχολεί όµως, τα event studies έχουν χρησιµοποιηθεί σε µια 

ποικιλία συγκεκριµένων οικονοµικών και επιχειρηµατικών γεγονότων, όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται οι ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι 

ανακοινώσεις κερδοφορίας, η έκδοση νέων µετοχών και άλλες ανακοινώσεις οι 

οποίες αφορούν σε µακροοικονοµικές µεταβλητές. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, οι έρευνες εστιάζουν στην επίδραση που έχει το οικονοµικό γεγονότος 

στην τιµή των κοινών µετοχών των εισηγµένων εταιριών στο χρηµατιστήριο.  

Η µεθοδολογία των event studies αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο, το οποίο 

µπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να έχουν πρόσβαση στην οικονοµική επίδραση 

των αλλαγών που επιφέρει µια εταιρική πολιτική. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο αυτή, 

ο ερευνητής µπορεί να καθορίσει πότε υπάρχει µια υπερβολική επίδραση στην τιµή 

µιας µετοχής, συνδεδεµένη µε ένα µη αναµενόµενο οικονοµικό γεγονός. Από αυτόν 

τον καθορισµό, ο ερευνητής µπορεί να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη 
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σηµασία του εξεταζόµενου γεγονότος (McWilliams and Siegel, 1997). Αυτή η 

µέθοδος έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στον τοµέα της λογιστικής και 

χρηµατοοικονοµικής, συχνά για να µετρήσει τον αντίκτυπο των εταιρικών αλλαγών 

του ελέγχου της επιχείρησης. Έχει γίνει πολύ δηµοφιλής, διότι καθιστά περιττή την 

ανάγκη για συγκέντρωση και ανάλυση λογιστικών δεδοµένων µέτρησης της 

κερδοφορίας µιας επιχείρησης, και αυτό επειδή πολλές φορές τα λογιστικά δεδοµένα 

δεν αποτελούν καλούς δείκτες της πραγµατικής απόδοσης της οικονοµικής µονάδας. 

Για παράδειγµα, ένας µάνατζερ µπορεί να χειριστεί και να χειραγωγήσει τα λογιστικά 

κέρδη κατά τη δική του βούληση επειδή µπορεί να επιλέξει µεταξύ διαφορετικών 

λογιστικών διαδικασιών (Benston, 1982). Από την άλλη µεριά, οι τιµές των µετοχών 

δεν µπορούν να επηρεαστούν εκ των έσω. Οι τιµές των µετοχών υποτίθεται ότι 

αντανακλούν την πραγµατική αξία των επιχειρήσεων, διότι αντανακλούν την 

προεξοφληµένη αξία όλων των µελλοντικών χρηµατοροών και ενσωµατώνουν όλες 

τις σχετικές πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιµες. Γι’ αυτό, η µεθοδολογία των 

event studies, η οποία στηρίζεται στην µεταβολή των τιµών των µετοχών, θα έπρεπε 

να µετρά την οικονοµική επίδραση την οποία έχει µια µεταβολή στην εταιρική 

πολιτική, στην ηγεσία ή στην κυριότητα περισσότερο αποτελεσµατικά από µια 

µεθοδολογία, η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε λογιστικές αποδόσεις. 

Επιπλέον, η µέθοδος των event studies είναι σχετικά απλή στην εφαρµογή της, αφού 

τα µόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα ονόµατα των εισηγµένων εταιριών, οι 

ηµεροµηνίες ανακοίνωσης του γεγονότος και οι τιµές των µετοχών. 

Η ιστορία των event studies ξεκινά πολλές δεκαετίες πριν. Ίσως η πρώτη φορά 

που δηµοσιεύτηκε µια τέτοια έρευνα να είναι αυτή του James Dolley (1933). Στο 

έργο του, εξετάζει την επίδραση της διάσπασης των µετοχών (stock splits) στις τιµές 

των χρεογράφων, λαµβάνοντας τις µεταβολές στις ονοµαστικές τιµές των µετοχών 

κατά την περίοδο της διάσπασης. Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 95 διαφορετικών 

περιπτώσεων από το 1921 µέχρι και το 1931, βρίσκει ότι οι τιµές αυξήθηκαν σε 57 

περιπτώσεις, ενώ µειώθηκαν σε µόλις 26 περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών από τις αρχές του 1930 µέχρι και τα τέλη του 1960, ο βαθµός της 

εξειδίκευσης της µεθόδου αυξήθηκε δραστικά. Παραδείγµατα της χρήσης της 

µεθόδου για το διάστηµα αυτό είναι οι έρευνες των John H. Myers και Archie Bakay 

το 1948, του C. Austin Barker το 1956, 1957 και 1958 και τέλος του John Ashley το 

1962. Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 οι πρωτοποριακές µελέτες των Ray Ball και 

Philip Brown (1968) καθώς και του Eugene Fama (1969) έδωσαν στη µεθοδολογία τη 
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µορφή που έχει µέχρι και σήµερα. Οι Ball και Brown έλαβαν υπόψη τους τις 

πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην κερδοφορία των εταιριών, ενώ ο Fama 

µελέτησε τις επιπτώσεις που έχει µια διάσπαση των µετοχών στις τιµές τους, αφού 

πρώτα αφαίρεσε τις επιδράσεις που επιφέρει µια αύξηση των µερισµάτων. Στα χρόνια 

που ακολούθησαν, αναπτύχθηκαν διάφορες τροποποιήσεις οι οποίες σχετίζονται µε 

τη σύγχυση που πολλές φορές  επέφερε η καταστρατήγηση των στατιστικών 

υποθέσεων, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στα πρώτα χρόνια των ερευνών. Τέτοιες 

εργασίες είναι αυτές του Stephen Brown και του Jerold Warner το 1980 και 1985.  

 Οι ερευνητές πριν από το 1970 θεωρούσαν ότι οι µετοχές πρέπει να 

πετυχαίνουν αποδόσεις ίσες µε τη µέση απόδοση της αγοράς, εποµένως µετρούσαν 

την επιπλέον απόδοση των µεµονωµένων µετοχών σαν τη διαφορά µεταξύ της 

πραγµατικής  απόδοσης  του χρεογράφου από την µέση απόδοση της αγοράς, δηλαδή: 

ARit = Rit - Rmt , 

όπου: 

ARit = η επιπλέον απόδοση ενός χρεογράφου i κατά τη περίοδο t 

Rit = η απόδοση του χρεογράφου i κατά την περίοδο t 

Rmt = η µέση απόδοση ενός δείκτη της αγοράς κατά την περίοδο t 

Όµως, τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε την ισχύ του capital asset 

pricing model (CAPM), έχουν δείξει πως η απόδοση του καθενός χρεογράφου 

ταυτίζεται διαφορετικά µε την απόδοση της αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι οι αποδόσεις 

των µετοχών δεν µεταβάλλονται κατά το ίδιο ποσοστό µε αυτό της αγοράς, αλλά 

κάποιες µετοχές είναι περισσότερο ελαστικές και άλλες λιγότερο ως προς τη 

συµπεριφορά του δείκτη της αγοράς. Αυτό άλλωστε υποδεικνύει ο συντελεστής βήτα 

(beta) του καθενός χρεογράφου. Κατά συνέπεια, οι έρευνες που διεξάγονται µετά το 

1970 επικεντρώνουν στην εύρεση µιας αναµενόµενης απόδοσης της µετοχής 

στηριζόµενη στην απόδοση της αγοράς και στη σχέση της µετοχής µε την αγορά 

(συντελεστής beta). Εποµένως, ο υπολογισµός της επιπλέον απόδοσης γίνεται µε την 

ακόλουθη σχέση:  

 ARit = Rit – Řit , 

όπου:  

ARit = η επιπλέον απόδοση ενός χρεογράφου i κατά τη περίοδο t 

Rit = η απόδοση του χρεογράφου i κατά την περίοδο t 
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Řit = η αναµενόµενη απόδοση του χρεογράφου i κατά την περίοδο t, βασισµένη στην 

απόδοση της αγοράς και στο συντελεστή beta της µετοχής.  

Έτσι, µια µετοχή που έχει συντελεστή βήτα 1.20, σε µια αύξηση της αγοράς κατά 

10%  θα αναµένεται να αυξηθεί κατά  10%*1.20 = 12%. Αν η απόδοση που πέτυχε η 

µετοχή είναι 5%, τότε η επιπλέον απόδοση υπολογίζεται στο -7%. Κατά τη διάρκεια 

µιας µακροχρόνιας περιόδου αναµένεται το άθροισµα των επιπλέον αποδόσεων µιας 

µετοχής να είναι µηδέν, αφού οι πραγµατικές αποδόσεις άλλοτε υπερβαίνουν τις 

προσδοκώµενες και άλλοτε υπολείπονται αυτών. 

Η εργασία των Fama-Fisher-Jensen-Roll (FFJR) το 1969 είναι αυτή που κατά 

κύριο λόγο επικράτησε στην εφαρµογή της µεθοδολογίας των event studies µέχρι και 

τις ηµέρες µας, έχοντας φυσικά υποστεί ορισµένες τροποποιήσεις. Καταρχήν, σε ότι 

αφορά στη στασιµότητα των παραµέτρων κατά την εφαρµογή του µοντέλου της 

αγοράς, έχει επικρατήσει στις έρευνες οι οποίες λαµβάνουν µηνιαίες αποδόσεις, να 

χρησιµοποιούν πέντε έως επτά έτη ως διάστηµα υπολογισµού. ∆εύτερον, όπως 

επισηµαίνουν οι FFJR αλλά και οι Ball και Brown (1968), αν η περίοδος γύρω από το 

γεγονός συµπεριληφθεί στο διάστηµα υπολογισµού των παραµέτρων µε τη χρήση του 

υποδείγµατος της αγοράς, τότε οι εκτιµήσεις αυτών των συντελεστών µεροληπτούν, 

καθότι οι διαταρακτικοί όροι δεν έχουν µέση τιµή µηδέν. Μεταγενέστερες µελέτες, 

όπως αυτή του Scholes το 1972, εκτιµούν το µοντέλο της αγοράς χρησιµοποιώντας 

δεδοµένα πριν την περίοδο του γεγονότος, και υπολογίζουν την επιπλέον απόδοση 

του γεγονότος σαν µια πρόβλεψη των καταλοίπων, η οποία βασίζεται στις αποδόσεις 

της µετοχής και στις αντίστοιχες αποδόσεις της αγοράς.  

Οι Brown και Warner το 1980 διεξήγαγαν µια εκτενή έρευνα σχετικά µε τη 

µεθοδολογία των event studies όταν χρησιµοποιούνται µηνιαίες αποδόσεις των 

χρεογράφων. Ακολούθως, το 1984 οι Dyckman, Philbrick και Stephan, αλλά και οι 

Brown και Warner πάλι το 1985, εξέτασαν τη χρησιµότητα της µεθοδολογίας όταν 

χρησιµοποιούνται ηµερήσιες αποδόσεις. Στην περίπτωση αυτή των ηµερήσιων 

αποδόσεων εντόπισαν αρκετά προβλήµατα ως απόρροια της εφαρµογής της µεθόδου, 

τα οποία δεν εµφανίζονται όταν τα δεδοµένα περιλαµβάνουν µηνιαίες αποδόσεις. Τα 

προβλήµατα αυτά εντοπίζονται κυρίως 1) στην µη-κανονικότητα των αποδόσεων 2) 

στα αποτελέσµατα που έχει η µη-συγχρονισµένη συναλλαγή στην εκτίµηση των 

παραµέτρων και των επιπλέων αποδόσεων των χρεογράφων και 3) στην µεροληψία 

ως προς την εκτίµηση της τυπικής απόκλισης της µέσης επιπλέον απόδοσης. Τελικά 

όµως, το συµπέρασµα των ερευνών αυτών είναι ότι η εφαρµογή της µεθόδου των 
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event studies παρέχει συµπεράσµατα εξίσου ασφαλή, είτε χρησιµοποιούντα µηνιαίες 

είτε ηµερήσιες αποδόσεις χρεογράφων. Αυτό σηµαίνει ότι τα πιθανά προβλήµατα των 

ηµερήσιων αποδόσεων είτε είναι ασήµαντα, είτε µπορούν να διορθωθούν αρκετά 

εύκολα, και όταν είναι γνωστή η ηµέρα της εµφάνισης του γεγονότος, τα τεστ που 

περιλαµβάνουν ηµερήσιες αποδόσεις παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση ως προς το 

θόρυβο των καταλοίπων. 

Η µεθοδολογία των event studies αναπτύχθηκε µε σκοπό να µετρηθεί η 

επίδραση ενός µη αναµενόµενου οικονοµικού γεγονότος στις τιµές των µετοχών. Η 

βασική προσέγγιση βασίζεται στην εκτίµηση κάθε µιας εταιρίας µε το µοντέλο της 

αγοράς και κατόπιν γίνεται ο υπολογισµός της επιπλέον απόδοσης. Αυτές οι επιπλέον 

αποδόσεις αντανακλούν την αντίδραση της αγοράς στην άφιξη µιας νέας 

πληροφορίας. Με το πέρας των ετών, η µεθοδολογία αυτή έχει εξελιχθεί ως η πιο 

σίγουρη µέθοδος για τη µέτρηση της αντίδρασης των τιµών των χρεογράφων σε 

κάποια ανακοίνωση ενός γεγονότος. Ως προς την πρακτική της εφαρµογή, η µέθοδος 

αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για δυο λόγους: (1) για να εξεταστεί η µηδενική 

υπόθεση ότι η αγορά αντανακλά αποτελεσµατικά όλη την πληροφόρηση και (2) κάτω 

από την υπόθεση της αποτελεσµατικότητας των αγορών, να εξεταστεί η επίδραση 

που έχει κάποιο γεγονός στον πλούτο των µετόχων. 
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3.1.2. Βήµατα της µεθοδολογίας 

∆ιαγραµµατικά, η χρονική γραµµή ενός event study, για την καλύτερη κατανόηση της 

εφαρµογής της µεθόδου, µπορεί να απεικονισθεί ως εξής:  

 

∆ιάγραµµα1:  Χρονική γραµµή του γεγονότος 

 

Όπου: 

� το διάστηµα [Τ0 , Τ1] είναι η περίοδος των ηµερών κατά τις οποίες κάνουµε 

µια εκτίµηση των τιµών των µεταβλητών a και b µέσω της γραµµικής 

παλινδρόµησης των αποδόσεων των µετοχών (Rit) µε τις αντίστοιχες 

αποδόσεις του δείκτη της αγοράς (Rmt). Στην έρευνά µας, η περίοδος αυτή 

περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα [-80 , -11] ηµέρες πριν την ηµέρα µηδέν 

του γεγονότος. 

� το διάστηµα [Τ1 , Τ2] είναι η περίοδος του γεγονότος και στη παρούσα έρευνα 

αποτελείται από το διάστηµα των ηµερών [-10 , +10] για τις οποίες 

υπολογίζουµε την µέση επιπλέον απόδοση (AARt) και τη σωρευτική µέση 

επιπλέον απόδοση (Average Cumulative Abnormal Return) ACARt. Για την 

καλύτερη µελέτη των αποτελεσµάτων της έρευνας,  το διάστηµα αυτό 

χωρίζεται στην περίοδο πριν το γεγονός [Τ1 , τ] και στην περίοδο µετά το 

γεγονός [τ , Τ2]. 

� τ=0 είναι η ηµέρα ανακοίνωσης του οικονοµικού γεγονότος στο επενδυτικό 

κοινό και συνήθως αναφέρεται ως ‘event day’. 

              Περίοδος Εκτίµησης                                            γεγονός 

 

        Τ0                                                             Τ1                                        τ=0                                           Τ2 

                                            περίοδος πριν το γεγονός      περίοδος µετά το γεγονός 
                                                                

 

 

                                         Περίοδος    Γεγονότος 
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Τα βήµατα που ακολουθούµε  συνήθως κατά την εφαρµογή της µεθοδολογίας 

των event studies είναι τα ακόλουθα: 

Βήµα 1ο 

Επιλέγουµε ένα συγκεκριµένο επιχειρηµατικό γεγονός, το οποίο κατά τη γνώµη µας 

έχει σηµαντική επίδραση στις τιµές των µετοχών. Αυτό το γεγονός υποθέτουµε ότι 

συνέβη στο χρόνο t=0. Συνήθως, t=0 θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο το 

επενδυτικό κοινό πληροφορείται για πρώτη φορά το γεγονός. Στη συνέχεια 

βρίσκουµε όλες τις εταιρίες, οι οποίες ταυτίζονται µε το συγκεκριµένο γεγονός 

διαχρονικά, για διάστηµα όσων ετών θέλουµε να ερευνήσουµε. Για το διάστηµα δέκα 

ηµέρες πριν και δέκα ηµέρες µετά το γεγονός ( διάστηµα [-10,+10] ) εξετάζουµε τη 

συµπεριφορά των τιµών των µετοχών. 

Βήµα 2ο 

Το δεύτερο βήµα περιλαµβάνει την εύρεση και λήψη των ηµερήσιων τιµών των 

µετοχών, οι οποίες συµµετέχουν στο υπό εξέταση γεγονός. Οι τιµές αυτές καλύπτουν 

ένα διάστηµα της επιλογής µας, για παράδειγµα µέχρι 250 ηµέρες πριν την ηµέρα t=0 

ή µέχρι 50 ηµέρες πριν την ηµέρα t=0. Στην παρούσα έρευνα φτάνουµε µέχρι 80 

ηµέρες πριν την ανακοίνωση του γεγονότος (t=0), έτσι ώστε η παλινδρόµηση που θα 

ακολουθήσει µεταξύ των αποδόσεων των µετοχών και των αποδόσεων της αγοράς, 

να επιστρέψει αξιόπιστα αποτελέσµατα. Για το διάστηµα των ηµερών [-80,-11] 

υπολογίζουµε τις ηµερήσιες αποδόσεις όλων των µετοχών (70 ηµερήσιες αποδόσεις 

για κάθε µετοχή). 

Βήµα 3ο 

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα της αγοράς, γνωρίζουµε  ότι η απόδοση της τιµής µιας 

µετοχής i την ηµέρα t εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση: 

Rit = ai + bi Rmt + eit , 

όπου:  

Rit = η απόδοση της µετοχής i την ηµέρα t 

Rmt = η απόδοση του δείκτη της αγοράς, οποίος περιλαµβάνει το χαρτοφυλάκιο όλων 

των µετοχών της αγοράς     

ai = ο σταθερός όρος, οποίος δεν επηρεάζεται από την απόδοση της αγοράς 
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bi = ο συστηµατικός κίνδυνος της µετοχής i 

eit = το στατιστικό λάθος (διαταρακτικός όρος) µε Ε(eit) = 0 

Με τη βοήθεια της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, υπολογίζουµε τις τιµές των 

µεταβλητών a και b µέσω της γραµµικής παλινδρόµησης των αποδόσεων των 

µετοχών (Rit) µε τις αντίστοιχες αποδόσεις του δείκτη της αγοράς (Rmt), 

χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του διαστήµατος [-80, -11] για την εκτίµησή µας. 

Έχοντας υπολογίσει τα a και b, µπορούµε πλέον να υπολογίσουµε την αναµενόµενη 

απόδοση  (Řit) για κάθε µια µετοχή σύµφωνα µε τον τύπο: 

Řit = ai + biRmt , 

όπου:  

Řit = η αναµενόµενη απόδοση της µετοχής i την ηµέρα t. 

Η αναµενόµενη απόδοση της κάθε µετοχής χωριστά υπολογίζεται για το χρονικό 

διάστηµα [-10,+10] ηµέρες γύρω από το γεγονός που εξετάζουµε. ∆ηλαδή, 

υπολογίζουµε 21 ηµερήσιες αναµενόµενες αποδόσεις ανά µετοχή. 

Βήµα 4ο 

Έχοντας υπολογίσει την αναµενόµενη απόδοση (Řit), µπορούµε να βρούµε και την 

επιπλέον απόδοση (Abnormal Return) που πετυχαίνει η κάθε µια µετοχή για το 

διάστηµα [-10,+10] σύµφωνα µε τον τύπο:  

ARit = Rit – Řit ���� 

ARit = Rit – (ai + biRmt) 

Οποιαδήποτε απόκλιση από την αναµενόµενη απόδοση, θεωρείται έκτακτη απόδοση. 

Οι έκτακτες αποδόσεις κάθε µετοχής µας παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την 

επίδραση του γεγονότος στις αποδόσεις των µετοχών, και χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό της µέσης έκτακτης απόδοσης για κάθε ηµέρα συµβάντος, όπως 

περιγράφει το παρακάτω βήµα. 

Βήµα 5ο 

Προσθέτουµε τις επιπλέον αποδόσεις όλων των µετοχών ανά ηµέρα για το διάστηµα 

[-10,+10],  και αυτή την ηµερήσια τιµή της συνολικής επιπλέον απόδοσης τη 

διαιρούµε µε το πλήθος των µετοχών (Ν), ώστε να υπολογίσουµε την µέση επιπλέον 

απόδοση (AARt) για κάθε ηµέρα χωριστά, για το διάστηµα [-10,+10]. 
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∆ηλαδή θα έχουµε:                  AARt =  
N

AR
N

j

jt∑
=1

 

Βήµα 6ο 

Γνωρίζουµε ότι οι τιµές των µετοχών µπορούν να επηρεαστούν από πολλούς άλλους 

παράγοντες, οι οποίοι δεν σχετίζονται µε το γεγονός που µας ενδιαφέρει. Η επίδραση 

των παραγόντων αυτών είναι πολλές φορές σηµαντική και ικανή να επηρεάσει την 

τιµή του χρεογράφου είτε θετικά είτε αρνητικά. Εποµένως, η απόδοση του 

χρεογράφου για το διάστηµα που µας ενδιαφέρει, είναι αποτέλεσµα πολλών 

παραγόντων και όχι µόνο του υπό εξέταση γεγονότος.  

Για να εξαλείψουµε τους άλλους παράγοντες, υπολογίζουµε τη σωρευτική 

µέση επιπλέον απόδοση (Average Cumulative Abnormal Return) ACARt , σύµφωνα 

µε τον τύπο: 

ACARt = ∑
+

−=

10

10t

tAAR . 

Αυτός ο υπολογισµός γίνεται για το διάστηµα των ηµερών [-10,+10] (21 τιµές 

ACAR), αλλά και για κάποια συγκεκριµένα επιλεγόµενα διαστήµατα ηµερών, όπως 

για παράδειγµα για το διάστηµα (0,1) ή για το διάστηµα (-6,0). 

Παράλληλα, διενεργούµε στατιστικό έλεγχο των τιµών τόσο της AARt όσο 

και της ACARt, ώστε να διαπιστώσουµε εάν οι µέσες έκτακτες αποδόσεις και οι 

σωρευτικές µέσες έκτακτες αποδόσεις που έχουµε υπολογίσει, είναι στατιστικά 

σηµαντικές. Οι στατιστικοί συντελεστές t του student που χρησιµοποιούνται για τη 

διενέργεια του ελέγχου, δίνονται από τους παρακάτω τύπους: 

t(AAR) = 
AAR

tAAR

σ
        και        t(ACAR) = 

AAR

tACAR

σ
. 

όπου σAAR = η τυπική απόκλιση της µέσης επιπλέον απόδοσης, η οποία 

υπολογίζεται για την περίοδο [Τ0,Τ1]. 

Συνήθως, η συµπεριφορά της ACAR µας παρέχει µια ένδειξη της ταχύτητας 

αντίδρασης της αγοράς στην ανακοίνωση του οικονοµικού γεγονότος. Υπό κανονικές 

συνθήκες, θα περιµένουµε η τιµή της ACAR πριν την ανακοίνωση του γεγονότος 

(ηµέρα t=0) να βρίσκεται κοντά στο επίπεδο 0%, πράγµα που υποδηλώνει ότι η 
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αγορά δεν πετυχαίνει υψηλές σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις πριν την ηµέρα της 

ανακοίνωσης, και άρα δεν υπάρχουν σηµαντικές έκτακτες αποδόσεις το διάστηµα 

αυτό. 

Εάν η αγορά είναι αποτελεσµατική µέσης ισχύος (semi strong-form), τότε θα 

πρέπει µετά την ηµέρα t=0 η τιµή της ACAR να µεταβληθεί, είτε θετικά είτε 

αρνητικά, πράγµα που υποδηλώνει ότι η αγορά πέτυχε σωρευτικά σηµαντικές 

επιπλέον αποδόσεις µετά την ανακοίνωση του γεγονότος. Για τις επόµενες ηµέρες 

όµως, θα πρέπει η ACAR να σταθεροποιηθεί γύρω από την νέα τιµή της, δείχνοντας 

έτσι µια γρήγορη προσαρµογή της αγοράς και επικυρώνοντας την ισχύ της semi 

strong-form hypothesis. 

∆ηλαδή, εάν η αγορά είναι αποτελεσµατική µέσης ισχύος (semi strong-form), 

τότε η τιµή της ACAR δεν θα πρέπει να είναι διαφορετική του µηδενός πριν την 

ηµέρα του γεγονότος. Επίσης η συµπεριφορά της ACAR δε θα πρέπει να αλλάξει 

µετά το γεγονός.  

Γενικά, η συµπεριφορά της σωρευτικής µέσης επιπλέον απόδοσης σε µια semi 

strong-form αγορά, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα: 

∆ιάγραµµα 2 

 

Χαρακτηριστική είναι η σταθερότητα της καµπύλης πριν την ηµέρα ανακοίνωσης του 

γεγονότος και µετά την ανακοίνωσή του, ενώ κοντά στην ηµέρα µηδέν εµφανίζεται 

µια µεταβολή του ποσοστού της σωρευτικής µέσης επιπλέον απόδοσης. 

Συµπεριφορά της καµπύλης ACAR σε µια semi strong-form market 
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3.1.3. Περιγραφή του event 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία σχετικά µε 

το event που έχει επιλεγεί για τη διεξαγωγή της έρευνας  και αφορά στην αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να χρηµατοδοτήσουν τα 

νέα επενδυτικά τους σχέδια, αναζητούν νέα κεφάλαια. Η χρηµατοδότηση των 

κεφαλαίων αυτών προέρχεται από δυο πηγές: είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.  

Εσωτερική χρηµατοδότηση σηµαίνει παρακράτηση ενός µέρους των κερδών 

της προηγούµενης χρήσης, µε στόχο την επανεπένδυσή τους εντός του οργανισµού. 

Έχουµε δηλαδή αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση κερδών. 

Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι η επιχείρηση δε θα διανέµει µέρισµα ή αν διανέµει αυτό θα 

είναι µικρότερο από όσο θα ήταν στην περίπτωση που δεν υπήρχε παρακράτηση 

κερδών. 

Η εξωτερική χρηµατοδότηση περιλαµβάνει την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου από έκδοση νέων µετοχών και πώλησή τους στο επενδυτικό κοινό. Οι νέες 

µετοχές µπορεί να είναι κοινές, προνοµιούχες ή έκδοση δικαιωµάτων. 

Συνήθως, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µιας εταιρίας αποστέλλει 

αρνητικό σήµα στην αγορά, η οποία θεωρεί πως η µετοχή της εν λόγω εταιρίας είναι 

υπερτιµηµένη και ότι το µάνατζµεντ προσπαθεί να την ‘ξεφορτωθεί’. Εποµένως, η 

τιµή της µετοχής µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, κινείται πτωτικά στην  

αγορά. Όλη αυτή η συµπεριφορά µπορεί να εξηγηθεί από τη θεωρία των αντίθετων 

επιλογών (the adverse selection theory). Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε σε ένα άρθρο το 

Akerlof το 1970. Στο άρθρο του λοιπόν ο Akerlof προσπάθησε να εξηγήσει τη 

χαµηλή τιµή των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων στην αγορά. Υποστήριξε λοιπόν ότι 

τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα χάνουν τόσο µεγάλο µέρος της αξίας τους από τον 

πρώτο κιόλας χρόνο της ζωής τους, διότι συνήθως όσοι επιθυµούν να πουλήσουν το 

αυτοκίνητό τους τον πρώτο χρόνο είναι αυτοί που έχουν προβληµατικά αυτοκίνητα ή 

αλλιώς «σάπια λεµόνια» όπως τα αποκάλεσε. Οι αγοραστές σκεπτόµενοι µε αυτόν 

τον τρόπο, αρνούνται να πληρώσουν υψηλή τιµή για να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο 

µε την προοπτική αυτό να αποδειχθεί «σάπιο λεµόνι». Έτσι, τα µεταχειρισµένα 

αυτοκίνητα που είναι πραγµατικά καλά δεν πωλούνται στην αγορά, διότι η 

πραγµατική τους αξία είναι µεγαλύτερη από αυτή που τους προσδίδουν οι αγοραστές. 

Κατά συνέπεια, στην αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων θα πωλούνται µόνο όσα 

είναι ελαττωµατικά και δεν αξίζουν. Με τον ίδιο τρόπο η adverse selection theory 
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λειτουργεί και στην περίπτωση της έκδοσης νέων µετοχών. Μια εταιρία θα 

προσπαθήσει να πουλήσει τη µετοχή της µόνο όταν πιστεύει ότι αυτή δεν αξίζει τόσο 

όσο αποτιµάται στην αγορά. Οι µάνατζερς της εταιρίας θα προσπαθήσουν να 

εκδώσουν νέες µετοχές  και να τις πουλήσουν στους επενδυτές, όταν θεωρήσουν ότι 

αυτές είναι «σάπια λεµόνια». Το κίνητρο για την έκδοση νέων µετοχών είναι 

µεγαλύτερο όταν η διοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι η τιµή της µετοχής στην αγορά 

υπερτερεί της εσωτερικής (πραγµατικής) της αξίας. Είναι δηλαδή υπερτιµηµένη. Οι 

µάνατζερς, οι οποίοι είναι συνήθως καλύτερα πληροφορηµένοι από τους επενδυτές, 

γνωρίζουν ότι η έκδοση νέων µετοχών όταν αυτές είναι υπερτιµηµένες, αποτελεί 

σχετικά φθηνότερη επιλογή χρηµατοδότησης για την επιχείρηση και σίγουρα η 

κίνηση αυτή θα προκαλέσει αύξηση της εσωτερικής αξίας της µετοχής. Στην αντίθετη 

περίπτωση, η έκδοση νέων µετοχών όταν αυτές είναι υποτιµηµένες, αποτελεί 

ακριβότερο δανεισµό και έτσι µειώνει την εσωτερική αξία των ήδη υπαρχουσών 

µετοχών.  

Γενικά, η εµπειρία από την αντίδραση των τιµών των µετοχών σε µια αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου των εταιριών δείχνει ότι  η αγορά, σκεπτόµενη µε τον 

παραπάνω τρόπο, αντιλαµβάνεται την έκδοση των νέων µετοχών ως αρνητικό σήµα, 

µε αποτέλεσµα την πτώση της αγοραίας αξίας των µετοχών. Για παράδειγµα, οι 

επιχειρήσεις του βιοµηχανικού κλάδου που προχωρούν σε αύξηση του µετοχικού 

τους κεφαλαίου στην Αµερικανική χρηµαταγορά, βιώνουν συνήθως µια µείωση της 

τιµής της µετοχής τους κατά περίπου 13,1% (Grinblatt and Titman, Financial Markets 

and Corporate Strategy, 2
nd

 edition). Αυτά τα ευρήµατα υποστηρίζουν τη θεωρία ότι 

οι επιχειρήσεις αναζητούν εξωτερικό δανεισµό όταν πιστεύουν ότι µπορούν να 

δανειστούν φθηνά, δηλαδή να εκδώσουν υπερτιµηµένες µετοχές. Παρακάτω 

παρατίθεται  πίνακας µε την αντίδραση των τιµών των µετοχών στην έκδοση και 

πώληση διαφόρων ειδών χρεογράφων. 
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Πίνακας 1: stock price reactions to security sales 

Type of announcement Average sample size Two-Day announcement 

period return 

Common Stock (individual issuers) 216 -3,1 

Common Stock (utility issuers) 424 -1,4 

Preferred Stock 102   0,1 

Convertible Preferred 30 -1,4 

Straight Debt 221 -0,2 

Convertible Debt 80 -2,1 

Source: Grinblatt and Titman, Financial Markets and Corporate Strategy,  2
nd

 edition, chapter 19, page 681. 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα αυτό, οι αποδόσεις των κοινών µετοχών 

παρουσιάζουν πτώση µέσα στις δυο πρώτες ηµέρες από την ανακοίνωση της έκδοσης 

νέων µετοχών. Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος 216 µετοχών του βιοµηχανικού κλάδου 

δείχνει πτώση  των αποδόσεων των µετοχών περίπου 3,1%, ενώ σε δείγµα 424 

κοινών µετοχών, η πτώση των αποδόσεών τους τη δεύτερη ηµέρα µετά την 

ανακοίνωση φτάνει στο 1,4%. Κατά παρόµοιο τρόπο, και στη δική µας έρευνα θα 

περιµένουµε µια πτωτική πορεία στις τιµές των χρεογράφων µετά την ανακοίνωση 

της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου των εταιριών. 

3.2. Περιγραφή του δείγµατος της έρευνας. 

Το δείγµα, το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, περιλαµβάνει τριάντα 

µια (31) µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, εκ των οποίων 

δεκατρείς βρίσκονται στην κατηγορία της µεγάλης κεφαλαιοποίησης και δεκαοχτώ 

στην κατηγορία της µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης. Ο λόγος για τον οποίο 

επιλέχθηκαν µετοχές όλων των κατηγοριών είναι διότι επιθυµούµε το δείγµα µας να 

είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό της Ελληνικής Χρηµαταγοράς, 

καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσµα της κεφαλαιοποίησης. Τα στοιχεία αντλήθηκαν 

από τις χρηµατιστηριακές ανακοινώσεις οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα 

«Ναυτεµπορική». Οι τιµές των µετοχών είναι παρµένες επίσης από την ιστοσελίδα 

της «Ναυτεµπορικής» καθώς και από τη βάση δεδοµένων του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Αθηνών. Το χρονικό διάστηµα στο οποίο λαµβάνει χώρα το event που εξετάζουµε, 
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ήτοι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των εταιριών, είναι σχετικά πρόσφατο και 

αφορά την περίοδο Σεπτέµβριος 2008 - Φεβρουάριος 2010. Κατά την επιλογή των 

µετοχών, απορρίφθηκαν εταιρίες οι οποίες ανακοίνωσαν ότι θα προβούν σε µείωση 

και παράλληλα αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου, έτσι ώστε η µείωση τελικά να 

υπερβαίνει την αύξηση. Κατά παρόµοιο τρόπο απορρίφθηκαν εταιρίες οι οποίες 

συµµετείχαν σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κάποιας θυγατρικής τους εταιρίας. 

Παράλληλα, απορρίφθηκαν εταιρίες οι οποίες ανακοίνωσαν αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου στα τέλη Μαϊου του 2010, καθώς είναι πολύ περιορισµένο το χρονικό 

διάστηµα για τη συλλογή δεδοµένων µετά την ανακοίνωση του event. Από τις 

µετοχές επιλέχθηκαν µόνο οι κοινές ονοµαστικές, ενώ αποξενώθηκαν οι 

προνοµιούχες.  

Η επεξεργασία των δεδοµένων, η εύρεση των αποδόσεων των µετοχών και οι 

παλινδροµήσεις έγιναν σε πρόγραµµα excel. Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων 

παρατηρήθηκε ότι ορισµένες µετοχές δεν διαπραγµατεύθηκαν στο χρηµατιστήριο σε 

τυχαίες ηµεροµηνίες. Έτσι, την ηµέρα που δεν γίνεται διαπραγµάτευση καθώς και την 

επόµενη, δεν έχουµε αποδόσεις. Παρόλα αυτά, φροντίσαµε να υπάρχουν τουλάχιστον 

εξήντα ηµερήσιες αποδόσεις για το διάστηµα πριν το event window, κατά το οποίο 

γίνεται και η εκτίµηση των παραµέτρων, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα που 

λαµβάνουµε να είναι αξιόπιστα. Ως ηµέρα µηδέν, επιλέχθηκε η ηµέρα ανακοίνωσης 

στο χρηµατιστήριο της απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων περί της 

αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που το 

επενδυτικό κοινό πληροφορείται επίσηµα το event. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην 

εύρεση της πρώτης ηµέρας ανακοίνωσης του γεγονότος, διότι αυτός είναι παράγοντας 

καθοριστικής σηµασίας για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της µεθοδολογίας. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τις εταιρίες οι οποίες συµµετέχουν στην 

παρούσα έρευνα, όπως επίσης αναφέρεται και η ηµεροµηνία ανακοίνωσης του 

γεγονότος της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 
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Πίνακας 2:  Εταιρίες που συµµετέχουν στην έρευνα 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αύξων Αριθµός Ονοµασία Εταιρίας Ηµεροµηνία Ανακοίνωσης Γεγονότος 

1. Alpha Bank 19/10/2009 

2. Altec 26/06/2009 

3. Aspis Bank 23/07/2009 

4. Eurobank Ergasias EFG 19/06/2009 

5. Jumbo 23/03/2010 

6. S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά 17/06/2009 

7. Γενική Τράπεζα 30/06/2009 

8. Εθνική Τράπεζα 18/06/2009 

9. Εµπορική Τράπεζα 15/12/2009 

10. Νηρεύς 01/02/2010 

11. Τράπεζα Πειραιώς 23/01/2009 

12. Τιτάν 09/12/2009 

13. Υγεία 14/06/2009 
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Πίνακας 2 (συνέχεια) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αύξων Αριθµός Ονοµασία Εταιρίας Ηµεροµηνία Ανακοίνωσης Γεγονότος 

1. Audiovisual 30/10/2009 

2. Eurodrip 01/12/2009 

3. Hellas on Line 02/02/2010 

4. Inform Λύκος Π. 17/12/2009 

5. Interfish Ιχθυοκαλλιέργειες 25/08/2009 

6. Intrakat 28/11/2008 

7. MLS Πληροφορική 20/01/2010 

8. Nutriart 12/06/2009 

9. Reds 05/05/2009 

10. Space Hellas 30/06/2009 

11. ΑΕΓΕΚ 22/09/2008 

12. ∆ίας Ιχθυοκαλλιέργειες 30/06/2009 

13. Ευρωσύµβουλοι 01/02/2010 

14. Ζήνων 01/07/2009 

15. Καρατζή 18/12/2009 

16. Κρι-Κρι 11/11/2008 

17. Μαθιός Πυρίµαχα 09/11/2009 

18. Χατζηκρανιώτη 10/11/2008 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1. Περιγραφή της επεξεργασίας των δεδοµένων 

 Πίνακας 3: Ηµερήσιες τιµές και αποδόσεις 

  ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΗΜΕΡΑ 
(1) 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
(2) 

Τιµή 
Μετοχής Pj 

(3) 

Απόδοση 
Μετοχής Rj (%) 

(4) 

Τιµή Γενικού 
∆είκτη Pm 

(5) 

Απόδοση Γενικού 
∆είκτη Rm (%) 

(6) 

-80 29/6/2009 6,80 3,03 2166,86 0,19 

-79 30/6/2009 7,10 4,42 2209,99 1,99 

-78 1/7/2009 6,93 -2,31 2236,98 1,22 

-77 2/7/2009 6,62 -4,46 2217,58 -0,87 

-76 3/7/2009 6,64 0,27 2211,04 -0,29 

-75 6/7/2009 6,75 1,64 2187,02 -1,09 

-74 7/7/2009 6,91 2,29 2202,83 0,72 

-73 8/7/2009 6,65 -3,69 2163,22 -1,8 

-72 9/7/2009 6,82 2,6 2160,73 -0,12 

-71 10/7/2009 6,73 -1,33 2106,13 -2,53 

-70 13/7/2009 6,87 2,03 2103,67 -0,12 

-69 14/7/2009 7,23 5,3 2169,34 3,12 

-68 15/7/2009 7,51 3,77 2185,47 0,74 

-67 16/7/2009 7,82 4,12 2213,49 1,28 

-66 17/7/2009 7,73 -1,05 2230,44 0,77 

-65 20/7/2009 8,10 4,71 2275,34 2,01 

-64 21/7/2009 8,19 1,12 2271,07 -0,19 

-63 22/7/2009 8,13 -0,67 2270,94 -0,01 

-62 23/7/2009 8,27 1,68 2295,26 1,07 

-61 24/7/2009 8,42 1,76 2331,32 1,57 

-60 27/7/2009 8,37 -0,54 2344,04 0,55 

-59 28/7/2009 8,23 -1,63 2286,15 -2,47 

-58 29/7/2009 8,19 -0,55 2276,18 -0,44 

-57 30/7/2009 8,62 5,22 2353,09 3,38 

-56 31/7/2009 8,42 -2,32 2362,35 0,39 

-55 3/8/2009 8,92 5,95 2423,96 2,61 

-54 4/8/2009 9,17 2,86 2434,02 0,42 

-53 5/8/2009 9,06 -1,19 2390,24 -1,8 

-52 6/8/2009 9,13 0,7 2401,07 0,45 

-51 7/8/2009 9,04 -1 2380,58 -0,85 

-50 10/8/2009 8,38 -7,25 2339,66 -1,72 

-49 11/8/2009 8,15 -2,71 2276,47 -2,7 

-48 12/8/2009 8,43 3,35 2295,65 0,84 

-47 13/8/2009 8,68 3,02 2322,77 1,18 

-46 14/8/2009 8,77 1,05 2341,42 0,8 

-45 17/8/2009 8,54 -2,7 2309,63 -1,36 
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 Πίνακας 3 (συνέχεια) 

 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 

ΗΜΕΡΑ 
(1) 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
(2) 

Τιµή 
Μετοχής Pj 

(3) 

Απόδοση 
Μετοχής Rj (%) 

(4) 

Τιµή Γενικού 
∆είκτη Pm 

(5) 

Απόδοση Γενικού 
∆είκτη Rm (%) 

(6) 

-44 18/8/2009 8,82 3,3 2333,29 1,02 

-43 19/8/2009 9,01 2,17 2350,31 0,73 

-42 20/8/2009 9,14 1,41 2399,4 2,09 

-41 21/8/2009 9,58 4,88 2479,85 3,35 

-40 24/8/2009 9,97 4,08 2483,26 0,14 

-39 25/8/2009 10,05 0,82 2505,74 0,91 

-38 26/8/2009 10,92 8,6 2545,67 1,59 

-37 27/8/2009 11,23 2,83 2544,45 -0,05 

-36 28/8/2009 10,92 -2,76 2540,4 -0,16 

-35 31/8/2009 10,51 -3,75 2466,41 -2,91 

-34 1/9/2009 10,94 4,07 2509,52 1,75 

-33 2/9/2009 10,56 -3,49 2477,98 -1,26 

-32 3/9/2009 10,81 2,41 2414,21 -2,57 

-31 4/9/2009 10,46 -3,2 2425,23 0,46 

-30 7/9/2009 10,84 3,56 2497,15 2,97 

-29 8/9/2009 10,82 -0,17 2511,81 0,59 

-28 9/9/2009 10,74 -0,76 2534,57 0,91 

-27 10/9/2009 10,46 -2,54 2510,56 -0,95 

-26 11/9/2009 10,60 1,3 2527,11 0,66 

-25 14/9/2009 10,28 -3 2468 -2,34 

-24 15/9/2009 10,72 4,25 2531,94 2,59 

-23 16/9/2009 10,66 -0,59 2550,13 0,72 

-22 17/9/2009 10,55 -1,02 2547,47 -0,1 

-21 18/9/2009 10,46 -0,86 2555,37 0,31 

-20 21/9/2009 10,46 0,09 2527,9 -1,07 

-19 22/9/2009 10,65 1,74 2565,05 1,47 

-18 23/9/2009 11,03 3,59 2611,52 1,81 

-17 24/9/2009 11,28 2,31 2609,25 -0,09 

-16 25/9/2009 11,06 -1,94 2611,56 0,09 

-15 28/9/2009 11,56 4,44 2652,03 1,55 

-14 29/9/2009 11,63 0,63 2667,62 0,59 

-13 30/9/2009 11,47 -1,41 2661,42 -0,23 

-12 1/10/2009 11,14 -2,86 2648,05 -0,5 

-11 2/10/2009 10,92 -1,96 2593,43 -2,06 
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Στον παραπάνω πίνακα 3 παραθέτουµε ενδεικτικά για τη µετοχή της Alpha 

Bank την εξέλιξη των τιµών της κατά το διάστηµα [-80,-11] ηµέρες πριν την 

ανακοίνωση της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου. Έτσι, κατά σειρά στηλών, 

στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται οι ηµέρες κατά φθίνουσα πορεία, στη δεύτερη 

στήλη οι ηµεροµηνίες που αντιστοιχούν στις ηµέρες αυτές, ενώ στη τρίτη στήλη 

φαίνονται οι ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος (Pj) της µετοχής στο χρηµατιστήριο αξιών 

Αθηνών.  

Από τα δεδοµένα της στήλης των τιµών προέκυψε η τέταρτη στήλη, η οποία 

παρουσιάζει τις ηµερήσιες αποδόσεις (Rj) της µετοχής εκφρασµένες σε ποσοστό επί 

τοις εκατό σύµφωνα µε τον τύπο:  

Rj = 100
)(

1

1
x

P

PP

j

jj

−

−−
 

Στην πέµπτη κατά σειρά στήλη φαίνονται οι τιµές κλεισίµατος του γενικού 

δείκτη της αγοράς (Pm) ανά ηµέρα. Αυτός ο περιλαµβάνει το χαρτοφυλάκιο όλων των 

µετοχών που συµµετέχουν στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών και η κίνησή του 

επηρεάζει την πορεία των τιµών όλων των µετοχών, κατά βαθµό ανάλογο µε το 

συντελεστή βήτα της κάθε µιας µετοχής. Από τις τιµές του δείκτη της αγοράς, 

προκύπτουν και οι ηµερήσιες αποδόσεις του (Rm), σύµφωνα µε τον προηγούµενο 

τύπο. Κατά παρόµοιο τρόπο, η ανάλυση των δεδοµένων περιλαµβάνει και τις τιµές 

των υπολοίπων τριάντα µετοχών, για τις οποίες διεξάγονται όλοι οι παραπάνω 

υπολογισµοί. 

Η εκτίµηση των τιµών των παραµέτρων του υποδείγµατος της αγοράς, 

δηλαδή της παραµέτρου (aj) και του συντελεστή βήτα (bj), γίνεται µε την εφαρµογή 

της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων παλινδροµώντας τις ηµερήσιες αποδόσεις 

κάθε µιας εταιρίας (Rj)  µε τις αντίστοιχες ηµερήσιες αποδόσεις του γενικού δείκτη 

της αγοράς (Rm). Ένα παράδειγµα τέτοιου υπολογισµού παρατίθεται στον παρακάτω 

πίνακα (πίνακας 4). 
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Πίνακας 4: Αποτελέσµατα παλινδρόµησης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ ALPHA BANK             

                  

ΈΞΟ∆ΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ                 

                  

Στατιστικά 
παλινδρόµησης                 

Πολλαπλό R 0,70754451               

R Τετράγωνο 0,500619234               

Προσαρµοσµένο R 
Τετράγωνο 0,493275399               

Τυπικό σφάλµα 2,142747834               

Μέγεθος δείγµατος 70               

                  

ΑΝΑΛΥΣΗ 
∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ                 

  
βαθµοί 

ελευθερίας SS MS F 
Σηµαντικότητα 

F       

Παλινδρόµηση 1 312,987334 312,987334 68,16864054 7,49943E-12       

Υπόλοιπο 68 312,2130432 4,591368282           

Σύνολο 69 625,2003771             

                  

  Συντελεστές Τυπικό σφάλµα t τιµή-P 
Κατώτερο 

95% 
Υψηλότερο 

95% 
Κατώτερο 

95,0% 
Υψηλότερο 

95,0% 

Συντελεστής άλφα (aj) 0,382471785 0,260298299 1,469359528 0,146346811 -0,136945376 0,901888947 -0,136945376 0,901888947 

Συντλεστής βήτα (bj) 1,418837732 0,17184639 8,256430254 7,49943E-12 1,075923605 1,76175186 1,075923605 1,76175186 
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Ιδιαίτερα, στον πίνακα 4 µας ενδιαφέρουν οι τιµές των aj και bj, µε τη βοήθεια 

των οποίων υπολογίζουµε την αναµενόµενη απόδοση (Řj) της µετοχής, δηλαδή την 

απόδοση που θα περιµέναµε να πετύχει η µετοχή τη συγκεκριµένη ηµέρα, σύµφωνα 

µε τις τιµές των aj και bj που υπολογίσαµε και σύµφωνα µε την απόδοση της αγοράς 

Rm για την ίδια συγκεκριµένη ηµέρα.  Η αναµενόµενη απόδοση υπολογίζεται για την 

περίοδο των ηµερών [-10,+10]. Εποµένως, η περίοδος των ηµερών [-80,-11] 

λειτουργεί σαν διάστηµα υπολογισµού, τα αποτελέσµατα του οποίου 

χρησιµοποιούνται στο διάστηµα γύρω από το γεγονός. 

Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 5) παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο 

υπολογίζονται οι επιπλέον αποδόσεις και οι σωρευτικές επιπλέον αποδόσεις των 

µετοχών. Συγκεκριµένα, για το διάστηµα [-10,+10] και έχοντας τις τιµές των 

πραγµατικών αποδόσεων (στήλη 4) και των αναµενόµενων αποδόσεων (στήλη 5), 

λαµβάνουµε την επιπλέον απόδοση (ARjt) της µετοχής ανά ηµέρα (στήλη 6) καθώς 

και τη σωρευτική επιπλέον απόδοση (CARjt) (στήλη 7) . 

 

Πίνακας 5: Επιπλέον Απόδοση και Σωρευτική Επιπλέον Απόδοση 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (ARjt) ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (CARjt) ALPHA ΒΑΝΚ  

ΗΜΕΡΑ 

(1) 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

(2) 

Τιµή 
Μετοχής Pj 

(3) 

Απόδοση 
Μετοχής Rj 

(4) 

Αναµενόµενη 
Απόδοση Řj 

(5) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ARjt 

(6) 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ CARjt 
(7) 

-10 5/10/2009 10,89 -0,25 -0,68 0,43 0,43 

-9 6/10/2009 11,38 4,51 5,35 -0,84 -0,42 

-8 7/10/2009 11,74 3,12 0,74 2,38 1,96 

-7 8/10/2009 11,92 1,55 2,44 -0,89 1,07 

-6 9/10/2009 11,78 -1,15 0,76 -1,91 -0,84 

-5 12/10/2009 12,11 2,78 4,00 -1,22 -2,06 

-4 13/10/2009 12,23 0,98 -1,15 2,13 0,06 

-3 14/10/2009 12,65 3,42 4,50 -1,08 -1,02 

-2 15/10/2009 12,74 0,72 -0,14 0,86 -0,16 

-1 16/10/2009 11,92 -6,43 -3,15 -3,28 -3,44 

0 19/10/2009 12,48 4,66 1,73 2,93 -0,52 

1 20/10/2009 12,85 2,99 1,39 1,60 1,08 

2 21/10/2009 12,68 -1,27 -1,84 0,57 1,65 

3 22/10/2009 12,47 -1,72 -2,17 0,45 2,09 

4 23/10/2009 12,92 3,65 1,37 2,28 4,38 

5 26/10/2009 12,65 -2,11 -2,85 0,74 5,12 

6 27/10/2009 12,02 -4,96 -3,53 -1,43 3,69 

7 29/10/2009 11,85 -1,44 -2,21 0,77 4,46 

8 30/10/2009 12,09 2,07 0,88 1,19 5,64 

9 2/11/2009 11,65 -3,69 -2,11 -1,58 4,06 

10 3/11/2009 11,19 -3,91 -3,33 -0,58 3,48 
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Η επιπλέον απόδοση υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο ARit = Rit – Řit , ο 

οποίος αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, και στην ουσία δείχνει τα κατάλοιπα 

που δηµιουργεί η εφαρµογή του υποδείγµατος της αγοράς στην κάθε µια ηµέρα 

χωριστά. Η σωρευτική επιπλέον απόδοση της κάθε ηµέρας υπολογίζεται ως το 

άθροισµα των επιπλέον αποδόσεων όλων των προηγούµενων ηµερών µέχρι και την 

ηµέρα που εξετάζουµε. Για παράδειγµα, ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για την ηµέρα    

(-9) έχουµε CAR-9 = AR-9 + AR-10 , ενώ για την ηµέρα (-8) είναι CAR-8 = AR-8 + AR-9 

+ AR-10 κ.ο.κ. 

Επαναλαµβάνοντας όλη την παραπάνω διαδικασία για όλες τις µετοχές του 

δείγµατός µας, καταλήγουµε τελικά σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα (πίνακας 6), στον 

οποίο γίνεται ο υπολογισµός της µέσης επιπλέον απόδοσης AARt και της σωρευτικής 

µέσης επιπλέον απόδοσης ACARt για κάθε ηµέρα χωριστά. Πιο συγκεκριµένα, 

έχοντας υπολογίσει τις επιπλέον αποδόσεις όλων των µετοχών για κάθε µια ηµέρα 

του διαστήµατος [-10,+10] το οποίο αναφέρεται στην περίοδο του γεγονότος, 

προσθέτουµε ανά ηµέρα τις τιµές των επιπλέον αποδόσεων όλων των µετοχών και τις 

διαιρούµε µε το πλήθος των µετοχών που συµµετέχουν στις συναλλαγές τη 

συγκεκριµένη ηµέρα. Στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι ορισµένες µετοχές 

τυγχάνει να µην κάνουν συναλλαγές στο χρηµατιστήριο κάποια ηµέρα. Εποµένως για 

την ηµέρα αυτή δεν µπορούµε να έχουµε ούτε απόδοση για αυτές αλλά ούτε και 

επιπλέον απόδοση. Αυτές οι ηµέρες παρουσιάζονται στον πίνακα 6 ως κενά. 

Το επόµενο βήµα είναι να υπολογιστεί η σωρευτική µέση επιπλέον απόδοση 

ACARt για κάθε ηµέρα του διαστήµατος [-10,+10] µε τον τρόπο που αναφέρθηκε 

προηγουµένως. 
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                      Πίνακας 6: Υπολογισµός Μέσης και Σωρευτικής Μέσης Επιπλέον Απόδοσης 

ΗΜΕΡΑ (t) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 

ΜΕΤΟΧΗ (j) ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt 

ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 0,43 -0,84 2,38 -0,89 -1,91 -1,22 2,13 -1,08 0,86 -3,28 2,93 

ALTEC (ΚΟ) -4,62 -4,02 -5,73 3,75 9,33 2,81 -1,41 -0,81 -1,08 18,90 8,16 

ASPIS BANK (ΚΟ) -4,50 0,67 -1,84 11,13 6,76 -2,34 -5,58 -2,81 1,21 -0,83 -2,82 

EUROBANK ERGASIAS EFG (ΚΟ) 0,05 -2,83 1,82 -0,66 1,05 -0,77 2,62 -1,04 1,54 -1,63 0,97 

JUMBO (ΚΟ) 0,70 -0,42 0,29 -0,09 1,78 -1,43 0,71 -2,72 -3,40 -1,14 -0,05 

S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ  (ΚΟ) 4,02 0,19 1,18 -0,47 -1,98 0,79 0,64 -1,58 0,73 0,89 3,00 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2,19 -2,41 2,00 0,02 -3,08 -2,42 -1,20 -1,93 -0,15 1,57 -4,50 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) -2,58 1,35 -0,61 1,78 0,97 1,11 0,67 -1,45 -1,79 6,11 0,58 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  (ΚΟ) 1,45 2,49 5,87 -2,08 -0,65 0,76 -3,23 -0,56 4,18 -0,10 -0,48 

ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) -0,83 1,19 3,35 0,80 -4,37 0,73 0,12 2,13 1,10 -3,11 0,24 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) -0,05 -1,27 2,44 0,11 -2,28 0,32 -1,70 -0,98 2,36 -1,54 -2,42 

ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 0,27 1,85 -0,78 -0,97 9,31 0,91 -1,00 -1,32 -1,17 -1,15 0,22 

ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 1,33 -0,21 -1,43 0,15 0,07 0,22 0,07 5,44 5,17 1,03 -4,11 

AUDIOVISUAL (ΚΟ) -2,65 -1,53 -3,35 -2,06 0,63 -4,47 -1,44 -0,15 5,19 -5,23 -4,57 

EURODRIP (ΚO) -1,24 3,45 -4,46 0,25 -2,09 9,81 -1,49 -6,21 2,17 1,24 3,63 

HELLAS ON LINE (ΚΟ) -5,62 -0,48 -6,69 -1,92 0,63 1,12 5,86 -9,55 4,43 0,94 8,03 

INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 0,75 -0,38 1,46 -3,91 2,57 1,83 4,21 -5,65 1,14 -1,28 1,39 

INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 4,67 1,54 12,31 7,15 10,27 0,79 -0,63 -5,09 3,88 7,82 -8,14 

INTRAKAT (KO) -3,54 -0,50 2,22 -3,26 -0,83 -3,08 -2,00 3,39 1,39 -6,76 4,99 

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) -0,01 -1,53 -1,24 0,69 0,46 0,07 0,01 -0,79 -0,26 -0,72 1,05 

NUTRIART (ΚΟ) -0,27 2,35 3,59 -6,44 -2,34 -0,11 -3,40 -1,90 -1,05 -7,55 4,49 

REDS (ΚΟ) 2,49 -0,85 -3,71 1,52 0,14 -0,55 2,12 -0,07 -0,73 -3,62 0,47 

SPACE HELLAS (ΚΟ) 3,63     0,19 2,00     -3,31 5,58 -6,35 -0,99 

ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) -2,98 -1,01 -0,02 0,46 0,61 0,16 -6,50 -3,52 -0,20 4,21 1,90 

∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 2,08 2,97 -1,70 0,53 -2,01 0,35 -1,01 -1,53 3,25 3,69 0,22 

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,76 1,42 2,07 1,94 3,07 -1,19 -0,77 1,63 -0,28 1,47 1,00 

ΖΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,66 -0,11         4,13 -6,32 4,09 -0,25   

ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) -0,30 1,16 -3,37 6,14 2,33 -2,58     4,37 1,97   

ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) -1,17 -3,87 1,36 -0,45 5,49 4,58 -0,48 -2,05 -0,86 2,30 1,78 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 4,82 0,41 3,24 -5,70 -0,49 4,41 4,24 -1,45 -1,94 -0,38 -4,82 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ)   1,83 5,42 -8,80 3,82 -5,60 1,89 -1,91 4,02     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ  2,94 0,57 16,08 -1,07 39,27 5,00 -2,43 -53,20 43,73 7,24 12,17 

ΠΛΗΘΟΣ (Ν) ΜΕΤΟΧΩΝ 30 30 29 30 30 29 29 30 31 30 28 

 ΜΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ (AARt) 0,10 0,02 0,55 -0,04 1,31 0,17 -0,08 -1,77 1,41 0,24 0,43 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ (ACARt) 0,10 0,12 0,67 0,64 1,94 2,12 2,03 0,26 1,67 1,91 2,35 
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                          Πίνακας 6  (συνέχεια) 

ΗΜΕΡΑ (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΜΕΤΟΧΗ (j) ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt ARjt 

ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,60 0,57 0,45 2,28 0,74 -1,43 0,77 1,19 -1,58 -0,58 

ALTEC (ΚΟ) -10,85 -1,45 -4,89 4,80 -3,79 -3,38 -4,88 -3,25 4,84 1,84 

ASPIS BANK (ΚΟ) -2,00 1,58 2,00 -0,06 -4,44 -2,42 3,06 -2,38 0,01 0,03 

EUROBANK ERGASIAS EFG (ΚΟ) -1,23 -1,12 -2,69 -2,40 -0,81 7,54 -0,24 2,67 -1,25 -4,50 

JUMBO (ΚΟ) 0,93 0,37 2,89 -2,73 2,31 0,79 -5,27 -8,32 -1,05 -1,23 

S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ  (ΚΟ) -0,46 0,64 -2,25 -1,42 0,98 -1,88 1,32 2,33 -2,85 -2,92 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) -5,11 14,41 -0,42 -0,03 -4,88 -10,51 1,31 -3,54 -0,99 0,90 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) -1,03 2,71 -1,01 -1,15 1,16 3,71 4,50 -1,77 -4,62 0,30 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  (ΚΟ) -3,44 -0,64 -0,66 -0,72 -1,64 -0,14 -0,47 0,67 0,26 -0,48 

ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) -2,44 3,65 1,57 -1,57 -1,74 -0,98 3,32 -3,54 3,94 -0,13 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) -2,38 -2,10 -0,80 -1,95 -2,53 -1,11 1,36 1,57 -0,60 -1,25 

ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 5,78 0,83 -0,53 -0,75 1,94 -2,33 -1,51 -1,06 -2,27 -0,01 

ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0,55 0,20 -1,31 -0,46 -0,32 1,23 1,81 -0,57 -0,32 -1,40 

AUDIOVISUAL (ΚΟ) -19,46 -16,18 1,40 0,10 -2,29 2,38 -5,98 -8,73 -5,59 5,71 

EURODRIP (ΚO) 2,36 -8,59 1,05 -1,50 -1,53 0,00 2,16 1,03 -2,50 3,73 

HELLAS ON LINE (ΚΟ) -3,96 -7,47 6,06 -5,84 -6,23 4,80 -1,91 -4,67 1,21 1,07 

INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) -0,81 -1,76 0,69 0,14     -1,40 1,42 0,16 -2,14 

INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) -14,08 -9,05 -9,86 9,19 -5,69 7,61 -3,89 -2,57 1,87 -0,51 

INTRAKAT (KO) 2,65 -1,36 2,75 -0,34 2,72 -0,56 -0,06 -4,15 -0,03 -3,91 

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0,36 0,50 0,15 0,35 0,82 -0,30 -0,95 1,04 -0,33 -0,07 

NUTRIART (ΚΟ) 9,29 -0,78 -6,34 1,16 -1,03 0,21 -9,86 -2,36 0,43 -1,47 

REDS (ΚΟ) -2,27 -3,64 -3,78 4,20 -2,03 -0,56 -1,60 -6,67 3,53 1,02 

SPACE HELLAS (ΚΟ) 4,72 -4,63 -1,19     -1,61 -6,35 -2,86 -1,37 7,15 

ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 4,10 0,86 0,00 -3,76 0,41 -2,43 -4,14 0,16 4,24 -3,80 

∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) -4,47 2,19 -2,46 2,36 -4,24 2,89 -2,66 -2,78 1,25 7,17 

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,49 -0,08 0,20 1,86 2,81 -2,09 -0,11 0,30 0,00 1,30 

ΖΗΝΩΝ (ΚΟ)   2,48 2,52 2,24         -0,39 -1,20 

ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ)       -0,01 0,24 -0,73 -0,80 7,10 -4,60 -2,09 

ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 0,26 1,44 0,71 -1,32 1,33 5,58 -0,57 -1,62 1,04 -5,01 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 3,36 -0,59 0,17 1,71 -3,25 0,12 -1,39 0,77 -2,00 0,44 

ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) -7,45 2,07 2,02     1,96 1,94 0,06 -1,90 -0,03 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ  -44,00 -24,95 -13,56 4,37 -31,00 6,35 -32,52 -40,53 -11,47 -2,06 

ΠΛΗΘΟΣ (Ν) ΜΕΤΟΧΩΝ 29 30 30 29 27 29 30 30 31 31 

 ΜΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ (AARt) -1,52 -0,83 -0,45 0,15 -1,15 0,22 -1,08 -1,35 -0,37 -0,07 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ (ACARt) 0,83 0,00 -0,45 -0,30 -1,45 -1,23 -2,32 -3,67 -4,04 -4,10 
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Παράλληλα, για τη διενέργεια του ελέγχου της στατιστικής σηµαντικότητας 

τόσο της µέσης επιπλέον απόδοσης, όσο και της σωρευτικής µέσης επιπλέον 

απόδοσης, υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση των µέσων επιπλέον αποδόσεων σAAR 

όλων των µετοχών για το διάστηµα των ηµερών [-80,-11] πριν την περίοδο του event. 

Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 7) παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισµού της τυπικής 

απόκλισης. 

Πίνακας 7: Υπολογισµός Τυπικής Απόκλισης της AAR 

ΗΜΕΡΑ 
(1) 

 AAR            
(2) 

Ε(AAR)        
(3) 

 [AAR - Ε(AAR)] 
(4) 

 [AAR - Ε(AAR)]
2    

 
(5) 

-80 0,095430536 -0,025557662 0,120988198 0,014638144 

-79 1,270997726 -0,025557662 1,296555388 1,681055875 

-78 -0,649472994 -0,025557662 -0,623915332 0,389270341 

-77 -0,669366137 -0,025557662 -0,643808475 0,414489353 

-76 -0,750922851 -0,025557662 -0,725365189 0,526154657 

-75 -0,355288116 -0,025557662 -0,329730454 0,108722172 

-74 0,317748173 -0,025557662 0,343305835 0,117858896 

-73 0,412764591 -0,025557662 0,438322253 0,192126397 

-72 -0,419870275 -0,025557662 -0,394312613 0,155482437 

-71 -0,678569008 -0,025557662 -0,653011346 0,426423818 

-70 -0,973468719 -0,025557662 -0,947911057 0,898535373 

-69 -1,092607699 -0,025557662 -1,067050037 1,138595782 

-68 -0,123475783 -0,025557662 -0,097918121 0,009587958 

-67 0,809974144 -0,025557662 0,835531806 0,698113398 

-66 -0,920760612 -0,025557662 -0,89520295 0,801388322 

-65 0,704545119 -0,025557662 0,730102781 0,533050071 

-64 0,163102735 -0,025557662 0,188660397 0,035592746 

-63 0,169378922 -0,025557662 0,194936584 0,038000272 

-62 -0,614952864 -0,025557662 -0,589395202 0,347386705 

-61 -0,768067992 -0,025557662 -0,742510331 0,551321591 

-60 0,45512512 -0,025557662 0,480682782 0,231055937 

-59 1,635410339 -0,025557662 1,660968001 2,758814699 

-58 0,346250264 -0,025557662 0,371807926 0,138241134 

-57 -0,243725544 -0,025557662 -0,218167882 0,047597225 

-56 -0,131087535 -0,025557662 -0,105529873 0,011136554 

-55 1,129450843 -0,025557662 1,155008504 1,334044645 

-54 0,564713368 -0,025557662 0,59027103 0,348419888 

-53 0,505312938 -0,025557662 0,5308706 0,281823594 

-52 -0,379779468 -0,025557662 -0,354221806 0,125473088 

-51 -0,175475968 -0,025557662 -0,149918306 0,022475499 

-50 -0,663328654 -0,025557662 -0,637770992 0,406751838 

-49 0,045219681 -0,025557662 0,070777343 0,005009432 

-48 -0,250018288 -0,025557662 -0,224460626 0,050382573 

-47 -1,779964313 -0,025557662 -1,754406651 3,077942696 

-46 -0,340752972 -0,025557662 -0,31519531 0,099348083 

-45 0,497943897 -0,025557662 0,523501559 0,274053882 

-44 0,509295266 -0,025557662 0,534852928 0,286067654 
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Πίνακας 7 (συνέχεια) 

ΗΜΕΡΑ 
(1) 

 AAR            
(2) 

Ε(AAR)        
(3) 

 [AAR - Ε(AAR)] 
(4) 

 [AAR - Ε(AAR)]
2
    

(5) 

-43 -0,307653468 -0,025557662 -0,282095806 0,079578044 

-42 0,101260152 -0,025557662 0,126817814 0,016082758 

-41 -0,661587712 -0,025557662 -0,63603005 0,404534224 

-40 0,155082841 -0,025557662 0,180640503 0,032630991 

-39 1,271164267 -0,025557662 1,296721929 1,681487761 

-38 0,172714626 -0,025557662 0,198272288 0,0393119 

-37 0,059826937 -0,025557662 0,085384599 0,00729053 

-36 -1,105010576 -0,025557662 -1,079452914 1,165218594 

-35 -0,037648818 -0,025557662 -0,012091156 0,000146196 

-34 -0,261841597 -0,025557662 -0,236283935 0,055830098 

-33 0,092705289 -0,025557662 0,118262951 0,013986126 

-32 0,216444393 -0,025557662 0,242002055 0,058564995 

-31 -0,499720528 -0,025557662 -0,474162866 0,224830424 

-30 0,257013985 -0,025557662 0,282571647 0,079846736 

-29 0,235746351 -0,025557662 0,261304013 0,068279787 

-28 -0,061004857 -0,025557662 -0,035447195 0,001256504 

-27 0,428172628 -0,025557662 0,45373029 0,205871176 

-26 -0,497622813 -0,025557662 -0,472065151 0,222845507 

-25 0,645196702 -0,025557662 0,670754364 0,449911417 

-24 0,13870016 -0,025557662 0,164257822 0,026980632 

-23 -0,470758574 -0,025557662 -0,445200912 0,198203852 

-22 -0,117190634 -0,025557662 -0,091632972 0,008396602 

-21 0,388666619 -0,025557662 0,414224281 0,171581755 

-20 -0,551342718 -0,025557662 -0,525785056 0,276449926 

-19 0,080251248 -0,025557662 0,10580891 0,011195525 

-18 0,798430542 -0,025557662 0,823988204 0,67895656 

-17 0,2970612 -0,025557662 0,322618862 0,10408293 

-16 -0,103890065 -0,025557662 -0,078332403 0,006135965 

-15 -0,130826639 -0,025557662 -0,105268977 0,011081558 

-14 -0,794801367 -0,025557662 -0,769243705 0,591735878 

-13 0,062000744 -0,025557662 0,087558406 0,007666474 

-12 0,819529289 -0,025557662 0,845086951 0,714171955 

-11 -0,059811812 -0,025557662 -0,03425415 0,001173347 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ∑ [AAR - Ε(AAR)]
2
 26,19174946 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ (N) 70 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ  σ2
AAR 0,374167849 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ  σAAR 0,61169261 
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Η στήλη (1) του πίνακα 7 αναφέρει το διάστηµα των ηµερών υπολογισµού. Η 

δεύτερη στήλη παριστάνει τη µέση επιπλέον απόδοση AAR ανά ηµέρα για όλο το 

δείγµα των µετοχών. Η τρίτη  στήλη δείχνει τη µέση τιµή της µέσης επιπλέον 

απόδοσης Ε(AAR) για το εξεταζόµενο διάστηµα ηµερών. Ακολούθως, η τέταρτη 

στήλη είναι η διαφορά των δυο προηγούµενων στηλών, ενώ η πέµπτη είναι η διαφορά 

υψωµένη στο τετράγωνο. Έτσι, στην τελευταία γραµµή του πίνακα 7 φαίνεται η τιµή 

της τυπικής απόκλισης: σAAR = 0,61169261. 

4.2. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

Πίνακας 8: Μέση Επιπλέον Απόδοση 

Ηµέρα 
(t) 

Πλήθος 
Μετοχών (Ν) 

Μέση Επιπλέον 
Απόδοση (AARt) 

(%) 

t-statistic 
(AARt) 

-10 30 0,10 0,160 

-9 30 0,02 0,031 

-8 29 0,55 0,907 

-7 30 -0,04 -0,058 

-6 30 1,31 2,140 

-5 29 0,17 0,282 

-4 29 -0,08 -0,137 

-3 30 -1,77 -2,899 

-2 31 1,41 2,306 

-1 30 0,24 0,394 

0 28 0,43 0,710 

1 29 -1,52 -2,480 

2 30 -0,83 -1,359 

3 30 -0,45 -0,739 

4 29 0,15 0,246 

5 27 -1,15 -1,877 

6 29 0,22 0,358 

7 30 -1,08 -1,772 

8 30 -1,35 -2,209 

9 31 -0,37 -0,605 

10 31 -0,07 -0,108 

   

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι µέσες επιπλέον αποδόσεις των µετοχών των 

εταιριών και οι αντίστοιχες τιµές της στατιστικής t για τον έλεγχο αυτών των 

αποδόσεων, για κάθε ηµέρα στο διάστηµα δέκα ηµέρες πριν µέχρι δέκα ηµέρες µετά 

την ανακοίνωση στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών της αύξησης του µετοχικού 

κεφαλαίου. Η τιµή της µέσης επιπλέον απόδοσης την ηµέρα -6 είναι 1,31%  και είναι 

στατιστικά σηµαντική. Τις ηµέρες -3 και -2 η µέση επιπλέον απόδοση λαµβάνει 

αντίστοιχα τιµές -1,77% και 1,41% επίσης στατιστικά σηµαντικές. Την ηµέρα της 
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ανακοίνωσης του γεγονότος (ηµέρα µηδέν) η µέση επιπλέον απόδοση είναι 

στατιστικά µη σηµαντική. Αυτό σηµαίνει ότι προφανώς έξι ηµέρες πριν την 

ανακοίνωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει κάποια διαρροή 

πληροφοριών, η οποία επηρεάζει τις αποδόσεις των εξεταζόµενων εταιριών. 

Στατιστικά σηµαντικές επιπλέον αποδόσεις παρουσιάζονται επίσης  και στις ηµέρες 

+1 και +8 µετά την ηµέρα της ανακοίνωσης, µε τιµές -1,52% και -1,35% αντίστοιχα. 

Η πορεία της µέσης επιπλέον απόδοσης µπορεί να παρουσιαστεί και γραφικά 

στο παρακάτω διάγραµµα (διάγραµµα 3), έτσι ώστε να έχουµε µια πληρέστερη 

εικόνα σχετικά µε τη συµπεριφορά των τιµών κατά την περίοδο του γεγονότος. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

 ΜΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
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Βλέπουµε στο διάγραµµα 3 ότι συνολικά η καµπύλη της µέσης επιπλέον απόδοσης 

κινείται γύρω από την τιµή 0%, όµως παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις κατά τις 

ηµέρες -6, -3, -2, +1 και +8. Αυτό µαρτυρά ότι δηµιουργείται σηµαντικός θόρυβος 

γύρω από τις ηµέρες αυτές, πράγµα που µε τη σειρά του δείχνει τη διαρροή 

πληροφόρησης πριν την ηµέρα της ανακοίνωσης και παράλληλα τη σηµαντική 

αντίδραση την πρώτη ηµέρα µετά το γεγονός. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που 

φαίνεται στο διάγραµµα 3 είναι ότι, σχεδόν όλες τις ηµέρες µετά την ηµέρα µηδέν, οι 

επιπλέον αποδόσεις των εταιριών είναι αρνητικές. Αυτό το στοιχείο έρχεται να 

επιβεβαιώσει τη θεωρία ότι η ανακοίνωση µιας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου από 

πλευράς των εταιριών  προκαλεί µείωση των τιµών των µετοχών, αφού η αγορά 

αντιλαµβάνεται αρνητικά το γεγονός. 
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Στον πίνακα 9 παρακάτω, παρουσιάζονται οι σωρευτικές µέσες επιπλέον 

αποδόσεις των εταιριών καθ’ όλη την περίοδο του γεγονότος. 

Πίνακας 9: Σωρευτική Μέση Επιπλέον Απόδοση 

Ηµέρα 
(t) 

Πλήθος 
Μετοχών (Ν) 

Σωρευτική Μέση 
Επιπλέον 

Απόδοση (ACARt) 
(%) 

t-statistic 
(ACARt)  

-10 30 0,10 0,160 

-9 30 0,12 0,192 

-8 29 0,67 1,098 

-7 30 0,64 1,040 

-6 30 1,94 3,180 

-5 29 2,12 3,462 

-4 29 2,03 3,325 

-3 30 0,26 0,426 

-2 31 1,67 2,732 

-1 30 1,91 3,126 

0 28 2,35 3,837 

1 29 0,83 1,356 

2 30 0,00 -0,003 

3 30 -0,45 -0,742 

4 29 -0,30 -0,495 

5 27 -1,45 -2,372 

6 29 -1,23 -2,015 

7 30 -2,32 -3,787 

8 30 -3,67 -5,995 

9 31 -4,04 -6,600 

10 31 -4,10 -6,708 

 

Στον πίνακα αυτό φαίνονται καθαρά οι στατιστικά σηµαντικές τιµές της σωρευτικής 

µέσης επιπλέον απόδοσης για τις ηµέρες -6, -5 και -4 πριν την ηµέρα µηδέν. 

Βλέπουµε ότι αθροιστικά τις ηµέρες αυτές η αγορά πέτυχε σηµαντικές επιπλέον 

αποδόσεις της τάξεως 1,94%, 2,12 % και 2,03% αντίστοιχα. Τις ηµέρες -2 και -1 η 

σωρευτική µέση επιπλέον απόδοση είναι 1,67% και 1,91% εξίσου στατιστικά 

σηµαντικές. Την ηµέρα της ανακοίνωσης του γεγονότος, όπως είναι αναµενόµενο, 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική τιµή για τη σωρευτική µέση επιπλέον απόδοση στο 

2,35%. Οι στατιστικά σηµαντικές αποδόσεις συνεχίζονται για τις ηµέρες +5 έως και 

+10.  
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∆ιαγραµµατικά, η πορεία της καµπύλης της ACAR έχει ως ακολούθως: 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
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Όπως παρατηρούµε στο παραπάνω διάγραµµα 4, η καµπύλη της ACAR βρίσκεται 

κοντά στο επίπεδο 0% την δέκατη και ένατη ηµέρα πριν το event. Κατόπιν ακολουθεί 

ανοδική πορεία, δηµιουργώντας σηµαντικό θόρυβο γύρω από τις ηµέρες -6 έως και    

-4. Όµως αυτός ο θόρυβος προφανώς δε σχετίζεται µε το γεγονός που µας ενδιαφέρει, 

αφού σε περίπτωση που υπάρξει κάποια διαρροή πληροφοριών πριν την ηµέρα του 

γεγονότος, τότε αυτό θα επιδράσει στην καµπύλη µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να 

κινηθεί πτωτικά. Αυτό φαίνεται να ισχύει την τρίτη ηµέρα πριν την ηµέρα µηδέν, 

όπου η καµπύλη παρουσιάζει µια απότοµη πτώση. Η πτώση αυτή µαρτυρά ότι την 

ηµέρα εκείνη  είχε επιτευχθεί συγκεντρωτικά πολύ χαµηλή απόδοση. Η καµπύλη 

επανέρχεται στα προηγούµενα επίπεδά της µέχρι και την ηµέρα της ανακοίνωσης του 

γεγονότος (ηµέρα µηδέν). Βλέπουµε δηλαδή ότι την ηµέρα της ανακοίνωσης, η αγορά 

δεν αντιδρά αµέσως στο γεγονός, αλλά πρέπει να έρθει η επόµενη ηµέρα για να 

κινηθεί πτωτικά η καµπύλη της σωρευτικής µέσης επιπλέον απόδοσης. Την πρώτη 

και τη δεύτερη ηµέρα µετά την ανακοίνωση η καµπύλη ακολουθεί πτωτική πορεία, 

ενώ παρουσιάζει µια προσωρινή σταθερότητα τις ηµέρες 3 και 4. Κατόπιν, συνεχίζει 

να κατέρχεται µέχρι και την ένατη ηµέρα.  Η συµπεριφορά της καµπύλης ACAR µας 

δείχνει καταρχήν τη χρονική υστέρηση που παρατηρείται ως προς την αντίδραση 

στην ανακοίνωση του γεγονότος της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, αλλά και 
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πως αδυνατεί η αγορά να προσαρµοστεί στη νέα πληροφόρηση, αφήνοντας περιθώρια 

για κερδοσκοπία. 

Μπορούµε να εξετάσουµε χωριστά τη συµπεριφορά της σωρευτικής µέσης 

επιπλέον απόδοσης των εταιριών, αν χωρίσουµε το δείγµα µας σε δύο µικρότερα 

δείγµατα: σε αυτό που περιλαµβάνει τις εταιρίες µεγάλης κεφαλαιοποίησης και σε 

ένα δεύτερο µε τις εταιρίες µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης. Αυτό γίνεται 

αµέσως παρακάτω στους πίνακες 10 και 11 αντιστοίχως. 

 

Συγκεκριµένα, στον πίνακα 10 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της σωρευτικής µέσης 

επιπλέον απόδοσης των εταιριών µεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι οποίες είναι συνολικά 

δεκατρείς. Ξεκινώντας από την έκτη ηµέρα πριν το γεγονός, βλέπουµε ότι οι τιµές της 

σωρευτικής µέσης επιπλέον απόδοσης είναι στατιστικά σηµαντικές, µε µόνη εξαίρεση 

την ηµέρα -3. Επιπλέον παρατηρούµε ότι οι τιµές της ACAR κοντά στη ηµέρα του 

γεγονότος είναι αρκετά υψηλές και στατιστικά σηµαντικές, πράγµα που υποδηλώνει 

πως η αγορά τις ηµέρες εκείνες πέτυχε σωρευτικά µεγάλες αποδόσεις.  

Πίνακας 10: Εταιρίες Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης 

Ηµέρα 
Πλήθος 
Μετοχών 

(Ν) 

Μέση Επιπλέον 
Απόδοση (AARt)  

(%) 

Σωρευτική Μέση 
Επιπλέον Απόδοση 

(ACARt)  
(%) 

t-statistic 
(ACARt) 

-10 13 -0,17 -0,17 -0,27 

-9 13 -0,33 -0,50 -0,81 

-8 13 0,69 0,19 0,31 

-7 13 0,97 1,16 1,90 

-6 13 1,15 2,32 3,79 

-5 13 -0,04 2,27 3,72 

-4 13 -0,55 1,72 2,82 

-3 13 -0,67 1,05 1,72 

-2 13 0,74 1,79 2,92 

-1 13 1,21 3,00 4,90 

0 13 0,13 3,13 5,11 

1 13 -1,55 1,58 2,59 

2 13 1,51 3,09 5,06 

3 13 -0,59 2,51 4,10 

4 13 -0,47 2,03 3,32 

5 13 -1,00 1,03 1,68 

6 13 -0,84 0,19 0,31 

7 13 0,39 0,58 0,95 

8 13 -1,23 -0,65 -1,07 

9 13 -0,50 -1,15 -1,88 

10 13 -0,73 -1,88 -3,07 
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Πίνακας 11: Εταιρίες Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης 

Ηµέρα 
Πλήθος 
Μετοχών 

(Ν) 

Μέση Επιπλέον 
Απόδοση (AARt)  

(%) 

Σωρευτική Μέση 
Επιπλέον 

Απόδοση (ACARt) 
 (%) 

t-statistic 
(ACARt) 

-10 17 0,30 0,30 0,49 

-9 17 0,29 0,59 0,96 

-8 16 0,45 1,03 1,69 

-7 17 -0,80 0,23 0,37 

-6 17 1,43 1,65 2,71 

-5 16 0,35 2,00 3,27 

-4 16 0,30 2,30 3,76 

-3 17 -2,62 -0,32 -0,52 

-2 18 1,90 1,58 2,58 

-1 17 -0,50 1,08 1,77 

0 15 0,70 1,78 2,91 

1 16 -1,49 0,28 0,46 

2 17 -2,62 -2,34 -3,83 

3 17 -0,35 -2,69 -4,39 

4 16 0,66 -2,03 -3,32 

5 14 -1,28 -3,31 -5,41 

6 16 1,08 -2,23 -3,65 

7 17 -2,21 -4,44 -7,26 

8 17 -1,44 -5,89 -9,62 

9 18 -0,28 -6,16 -10,07 

10 18 0,41 -5,75 -9,40 

 

Ο πίνακας 11 παρουσιάζει τις τιµές της ACAR για τις εταιρίες µεσαίας και µικρής 

κεφαλαιοποίησης, οι οποίες είναι συνολικά 18. Στον πίνακα αυτό παρατηρούµε 

στατιστικά σηµαντικές τιµές για τις ηµέρες -6 έως και -4. Επίσης στατιστικά 

σηµαντική είναι η τιµή της ACAR την ηµέρα -2. Σε ότι αφορά την ηµέρα 

ανακοίνωσης του γεγονότος, η σωρευτική µέση επιπλέον απόδοση είναι 1,78% 

στατιστικά σηµαντική, και αυτό φαίνεται να επαναλαµβάνεται και τις υπόλοιπες 

ηµέρες, µε εξαίρεση την πρώτη ηµέρα µετά το γεγονός. 
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Συγκρίνοντας τα διαγράµµατα που προκύπτουν από τους πίνακες 10 και 11, 

µπορούµε να δούµε τις διαφορές ως προς την εξέλιξη της σωρευτικής µέσης επιπλέον 

απόδοσης  στην περίπτωση που γίνεται διαχωρισµός των εταιριών ανάλογα µε την 

κεφαλαιοποίησή τους. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 : ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
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Οι εταιρίες της µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης φαίνεται να αντιδρούν 

γρηγορότερα από αυτές της µεγάλης κεφαλαιοποίησης κατά την ανακοίνωση του 

γεγονότος. Συγκεκριµένα, στο διάγραµµα 6 βλέπουµε την καµπύλη ACAR να 

κινείται πτωτικά τη πρώτη ηµέρα µετά το event, σε αντίθεση µε την καµπύλη του 

διαγράµµατος 5, η οποία αρχίζει να κινείται πτωτικά από την τρίτη ηµέρα 
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παρουσιάζοντας έτσι κάποια χρονική υστέρηση  ως προς την αντίδρασή της. 

Επιπλέον, βλέπουµε ότι στη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση, η καµπύλη 

παρουσιάζει σηµάδια σταθεροποίησης από τη δεύτερη µέχρι και την έκτη ηµέρα, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι οι τιµές των µετοχών προσαρµόζονται γρηγορότερα στη 

νέα πληροφόρηση, κάτι φυσικά που δε φαίνεται στη µεγάλη κεφαλαιοποίηση, η 

καµπύλη της οποίας βαίνει συνεχώς µειούµενη µέχρι και τη δέκατη ηµέρα. 



 83 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Είναι γεγονός ότι οι αγορές χρήµατος ανά τον κόσµο, παρά τις σηµαντικές διαφορές 

που παρουσιάζουν ως προς τη ρευστότητά τους ή τις ρυθµίσεις σχετικά µε τη 

λειτουργία τους, διακατέχονται και από κοινούς κανόνες οι οποίοι δεν επιβάλλονται 

από καµία ρυθµιστική αρχή, αλλά προκύπτουν αβίαστα από τη συµπεριφορά των 

επενδυτών σύµφωνα µε τη δική τους αξιολόγηση όλων των οικονοµικών 

πληροφοριών που κατακλύζουν τις αγορές.  Η εργασία αυτή έχει σαν απώτερο στόχο 

τη µέτρηση της ταχύτητας αντίδρασης της αγοράς στην ανακοίνωση ενός νέου 

σηµαντικού γεγονότος και της ταχύτητας ενσωµάτωσης αυτής της νέας 

πληροφόρησης στις τιµές των χρεογράφων. Αν οι παρατηρήσεις δείξουν ότι γύρω 

από την ηµέρα του γεγονότος υπήρξαν σηµαντικές επιπλέον αποδόσεις οι οποίες 

συνεχίστηκαν για κάποιες ηµέρες µετά το γεγονός, τότε αυτό υπονοεί την ύπαρξη 

κερδοσκοπίας και την αδυναµία προσαρµογής των τιµών των µετοχών στο νέο 

γεγονός. Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει απόρριψη της semi strong-form hypothesis. 

Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών που διεξήχθησαν κατά καιρούς σχετικά µε τα 

σηµαντικότερα events τα οποία επηρεάζουν τις τιµές των µετοχών των εταιριών, 

απέφεραν αντικρουόµενα αποτελέσµατα, άλλοτε υπέρ και άλλοτε κατά της 

αποτελεσµατικότητας της αγοράς µέσης ισχύος.  

Στην παρούσα έρευνα βλέπουµε ότι η αγορά, κατά την τρίτη ηµέρα πριν την 

ανακοίνωση του γεγονότος της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, πετυχαίνει µια 

σηµαντική αρνητική επιπλέον απόδοση, η οποία µπορεί να οφείλεται σε κάποια 

διαρροή πληροφόρησης. Όµως την επόµενη ηµέρα βλέπουµε ότι οι επιπλέον 

αποδόσεις επιστρέφουν στα πρότερα επίπεδα και αυτό συνεχίζεται µέχρι και την 

ηµέρα µηδέν (event day). Αυτή η συµπεριφορά µπορεί να αποδοθεί στο ότι οι 

επενδυτές περιµένουν πρώτα να ανακοινωθεί η νέα πληροφορία και µετά να προβούν 

σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Κάτι παρόµοιο φαίνεται να ισχύει και στην έρευνα των 

Ammann και Kessler στο Ελβετικό χρηµατιστήριο, όπου εκεί παρατηρήθηκε έλλειψη 

ρευστότητας στην  αγορά πριν την ανακοίνωση του event , λόγω της αναµονής της 

νέας πληροφόρησης από πλευράς των επενδυτών. Γενικά, η ανάλυση των 

στατιστικών δεδοµένων πριν την ηµέρα της ανακοίνωσης (ηµέρα µηδέν), αλλά και η 

πορεία της καµπύλης ACAR για το ίδιο χρονικό διάστηµα, δεν παρουσιάζουν 
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σηµαντικές αποδείξεις υπέρ της διαρροής πληροφόρησης και της επίτευξης 

σηµαντικών επιπλέον αποδόσεων συσχετιζόµενων µε το υπό εξέταση γεγονός της 

αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, ακόµη και αν υπάρχει κάποια υπόνοια σχετικά 

µε την ανακοίνωση, αυτή µεταφράζεται ως στάση αναµονής των επενδυτών. 

Σηµαντικό εύρηµα της έρευνας είναι ότι η αγορά δεν αντέδρασε αµέσως µετά 

την ανακοίνωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, πράγµα που φαίνεται από το 

γεγονός ότι η καµπύλη της σωρευτικής µέσης επιπλέον απόδοσης κινείται πτωτικά 

όχι από την ηµέρα µηδέν, αλλά από την επόµενη ηµέρα (ηµέρα +1). Εποµένως, 

υπάρχει µια χρονική υστέρηση ως προς την αντίδραση των τιµών των µετοχών στη 

νέα πληροφόρηση, και αυτό δείχνει ότι η στάση αναµονής των επενδυτών παραµένει 

µέχρι και την ηµέρα της ανακοίνωσης. 

Ένα στοιχείο που αποδεικνύει την ισχύ της adverse selection theory, ως προς 

την πορεία των τιµών των χρεογράφων σχετικά µε τις ανακοινώσεις αύξησης του 

µετοχικού κεφαλαίου, είναι η πτωτική πορεία της καµπύλης ACAR την ηµέρα +1, 

αφού δηλαδή η αγορά συνειδητοποιήσει την ανακοίνωση. Η ανακοίνωση της 

αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου  µιας εταιρίας, αποστέλλει αρνητικό σήµα στα 

αυτιά των επενδυτών, οι οποίοι µε τις ενέργειές τους προκαλούν πτώση των τιµών 

των χρεογράφων στην αγορά. Η πτώση των τιµών µε τη σειρά της προκαλεί µείωση 

των αποδόσεων των χρεογράφων και φυσικά αρνητικές επιπλέον αποδόσεις για τους 

επενδυτές. Αυτή η διατάραξη της πορείας των αποδόσεων των επενδυτών φαίνεται 

από τις αρνητικές τιµές της µέσης και της σωρευτικής µέσης επιπλέον απόδοσης µετά 

την ηµέρα µηδέν. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί και µε την έρευνα του Scholes (1969), ο 

οποίος βρήκε ότι η ανακοίνωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου επιφέρει µια 

πτώση της σωρευτικής επιπλέον απόδοσης της τάξης του 1% µε 2% την ηµέρα της 

ανακοίνωσης, λόγω της υπόνοιας που έχει το επενδυτικό κοινό ότι γίνεται 

προσπάθεια να πουληθεί ένα µέρος του εταιρικού κεφαλαίου των εταιριών. 

Η συνεχής πτωτική πορεία της καµπύλης ACAR µέχρι και την όγδοη ηµέρα, 

δείχνει την αδυναµία της αγοράς να προσαρµόσει τις τιµές των χρεογράφων στη νέα 

πληροφόρηση και να τις οδηγήσει γρήγορα σε ένα νέο σηµείο ισορροπίας. Αυτή η 

ανισορροπία αφήνει σηµαντικά περιθώρια για κερδοσκοπία µετά την αξιολόγηση 

µιας ανακοινωθείσας πληροφορίας από το επενδυτικό κοινό. Αυτό µε τη σειρά του 

απορρίπτει την υπόθεση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Ελληνικής 

χρηµαταγοράς σύµφωνα µε την υπόθεση της µέσης ισχύος. Κρίνοντας ως προς την 

ταχύτητα της αγοράς, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στην Ελλάδα η αγορά φαίνεται 



 85 

να είναι σχετικά αργή ως προς την ενσωµάτωση των νέων πληροφοριών στις τιµές 

των µετοχών. Εποµένως, η συγκέντρωση και ανάλυση σηµαντικών πληροφοριών, 

µπορεί να δηµιουργήσει αξία στην Ελληνική αγορά χρεογράφων. Αυτό το εύρηµα 

τείνει να συµφωνεί και µε την έρευνα των Ammann και Kessler (2004), όπου και εκεί 

παρουσιάστηκε µια χρονική υστέρηση ορισµένων ηµερών ως προς την προσαρµογή 

της αγοράς στο νέο οικονοµικό γεγονός. Όµως και η εργασία του Basu (1977) 

σχετικά µε τις πληροφορίες του δείκτη P/E παρουσιάζει αποδείξεις κατά της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας της αγοράς, αφού δείχνει ότι οι πληροφορίες σχετικά µε 

το δείκτη P/E δεν ενσωµατώνονται στις τιµές των χρεογράφων µε τόσο γρήγορο 

ρυθµό όσο πρεσβεύει η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς µέσης ισχύος. Η 

ανισορροπία της κεφαλαιαγοράς και οι ευκαιρίες για κερδοσκοπία που 

παρουσιάζονται στους επενδυτές, είναι κοινό σηµείο της εργασίας του Basu µε τη 

δική µας. 

Σε ότι αφορά το διαχωρισµό των εταιριών σε µεγάλη, µεσαία και µικρή 

κεφαλαιοποίηση, βλέπουµε ότι οι εταιρίες της µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης 

τείνουν να αντιδρούν ταχύτερα από αυτές της µεγάλης κεφαλαιοποίησης και αυτό 

δείχνει ότι οι πρώτες διακατέχονται από περισσότερη ευαισθησία σε ότι αφορά τις 

ανακοινώσεις σηµαντικών οικονοµικών γεγονότων. Αυτή η µεγαλύτερη ευαισθησία 

φαίνεται και από το γεγονός ότι η σωρευτική µέση επιπλέον απόδοση των εταιριών 

αυτών λαµβάνει αρνητικές τιµές για όλες σχεδόν τις ηµέρες µετά την ανακοίνωση του 

γεγονότος, σε αντίθεση µε τη σωρευτική µέση επιπλέον απόδοση της µεγάλης 

κεφαλαιοποίησης, η οποία γίνεται αρνητική από την ηµέρα +8 και µετά. Επιπλέον οι 

εταιρίες της µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης δείχνουν ότι καταφέρνουν να 

φτάσουν σε ισορροπία γρηγορότερα, διότι από τη δεύτερη µέχρι και την έκτη ηµέρα η 

καµπύλη ACAR παρουσιάζει µια σταθερή πορεία. Από την άλλη, η καµπύλη ACAR 

της µεγάλης κεφαλαιοποίησης δείχνει ότι κατέρχεται συνεχώς µετά το event, 

αδυνατώντας να ισορροπήσει µε την ενσωµάτωση της νέας πληροφορίας στις τιµές 

των χρεογράφων. 
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