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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο αλαθνίλσζεο ηεο εηζφδνπ 

ηεο Διιάδαο ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο, ζηνλ Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Κιάδνπ. Μεηά απφ 

κηα αλαθνξά ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζηε έλλνηα ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

Αγνξάο θαη ηελ Τπφζεζε Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ ζα πξνρσξήζνπκε  ζηελ 

κεζνδνινγία  αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβάλησλ. Απηφ πνπ ζέινπκε λα δνχκε 

είλαη πφζν γξήγνξα πξνζαξκφδνληαη ζην γεγνλφο απηφ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Με ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν κεηξάκε ηελ εκη-ηζρπξνχ ηχπνπ απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη, φηη δελ έρνπκε θακία επίδξαζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ 

ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ ηξαπεδψλ. 
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Δηζαγωγή 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο απνηειεζκαηηθέο αγνξέο 

θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο event study ζην ειιεληθφ Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

  ινη γλσξίδνπκε ηελ ζεκαζία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο. Πνιινί ην ραξαθηεξίδνπλ ζαλ ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο 

νηθνλνκίαο. Ίζσο λα ρνπλ θαη δίθην θαζψο ηα γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ καο 

έδεημαλ φηη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν έθεξαλ ζην θσο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε νηθνλνκία, ε Διιεληθή αιιά θαη ε Παγθφζκηα 

(θαηάξξεπζε ησλ Lehman Brothers, Wachovia Bank, Merrill Lynch, Bear Sterns, 

Fannie Mae θαη Freddie Mac). 

ην Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηα 1900 απφ ηνλ Bachelier ζε κηα δηαηξηβή ηνπ. Γελ ηεο έδσζε θαλείο ζεκαζία 

φκσο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ΄50. Απφ ηα 1930 φκσο δηάθνξεο κειέηεο ππνζηήξηδαλ 

ηελ ζέζε ηνπ. Κχξηνο εθθξαζηήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο ν Fama νξίδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή αγνξά ζαλ κηα αγνξά ζηελ νπνία νη ηηκέο αληηθαηνπηξίδνπλ 

πιήξσο φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο: ε ηζρπξή, ε εκη-ηζρπξή θαη ε αδχλαηε κνξθή 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλάινγα κε ηε 

κνξθή ηεο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε κεζνδνινγία αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκβάλησλ (event study methodology). Υξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ θαη αζρνιείηαη κε ηελ επίπησζε πνπ κπνξεί λα έρεη έλα 

γεγνλφο ή ε αλαθνίλσζε ελφο γεγνλφηνο ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο 

θάπνησλ εηαηξεηψλ.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα εμεηάζνπκε ηελ επίπησζε πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε εηζαγσγή ηεο Διιάδαο ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο. Έλα γεγνλφο πνπ επεξέαζε 

ηηο αγνξέο αιιά ζα ζέιακε λα δνχκε αλ επεξέαζε θαη ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ 

ηξαπεδψλ. Με ηε κεζνδνινγία Event study θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηειηθά 

ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο δελ είρε θακία επίδξαζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ 

ηξαπεδψλ 

 



 

 

 

 

Κεφάλαιο 1 

  



 

- 2 - 

 

1. Τν ρξεκαηνπηζηωηηθό ζύζηεκα 

 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα νξίδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν αγνξψλ γηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη εξγαιεία κε ηα άηνκα θαη ηα ηδξχκαηα πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηηο αγνξέο απηέο θαζψο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο θαη επνπηηθέο αξρέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο 
1
. Οη ρξήζηεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο άηνκα ή εηαηξείεο θαη άιινη νξγαληζκνί, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα . απηέο νη πξνζθεξφκελεο δηεπθνιχλζεηο κπνξνχκε λα πνχκε ζπλνπηηθά φηη 

είλαη νη εμήο: 

I. Γηακεζνιάβεζε κεηαμχ πιενλαζκαηηθψλ θαη ειιεηκκαηηθψλ κνλάδσλ. 

II. Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο φπσο αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

III. Μεραληζκφο πιεξσκψλ. 

IV. Γηεπθνιχλζεηο δηακφξθσζεο θαη εμνκάιπλζεο ραξηνθπιαθίνπ. 

 

  

 

1.1 Λεηηνπξγίεο ηνπ Φξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο
2
 

 

Οξζνινγηθόηεξε θαηαλνκή ηωλ δηαζεζίκωλ θεθαιαίωλ: φζν νξζνινγηθφηεξε 

είλαη ε θαηαλνκή ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ ηφζν πην πνιχ αλαπηχζζεηαη ε 

νηθνλνκία. Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη ηα θαηάιιεια κέζα θαη ηνπο 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα λα ην θάλεη απηφ. Απηά ηα κέζα δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηνπο ππνςήθηνπο δαλεηνιήπηεο θαη λα αλαθαηαλέκεη ηα 

θεθάιαηα απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο ειιεηκκαηηθέο 

(επελδπηηθέο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θεθάιαηα) νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Ζ αλαθαηαλνκή 

απηή ησλ θεθαιαίσλ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο φπνπ ν ξφινο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθφο. Φπζηθά ε δηαδηθαζία απηή ηεο κεηαθνξάο 

θεθαιαίσλ ελέρεη θφζηνο (πρ. εμππεξέηεζεο, παξαθνινχζεζεο, αζθάιηζεο θιπ.).   

                                                
1 Peter Howells-Keith Bain, Υξήκα Πίζηε Σξάπεδεο, κηα επξσπατθή πξνζεγγηζε, Κξηηηθή 2009  
2 Αζαλάζηνο  Γ.Ννχιαο,  «Αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ», Θεζζαινλίθε 2006 



 

- 3 - 

 

Πξνάγεη λέα ρξεκαηνπηζηωηηθά πξνϊόληα: ζε έλα θαιά νξγαλσκέλν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα 

πνπ ζηφρν έρνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επελδπηηθέο θαη θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ησλ 

ππνςεθίσλ θαη ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ 

ζεκαίλεη φηη πεξηζζφηεξα θεθάιαηα πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο θαη ζπλεπψο λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.  

Σπκβάιιεη ζηε κείωζε ηνπ θηλδύλνπ: Απηφ επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζέζεσλ νη θαηαζέηεο δελ έρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

απψιεηαο ησλ ρξεκάησλ ηνπο. Δπίζεο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο θαη κηα γθάκα πξντφλησλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ραξηνθπιάθηα κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλνπλ 

αλνζνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ. Γεληθά . ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο ησλ θεθαιαίσλ 

ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο απνηακίεπζεο θαη ζηελ κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ , γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Μεηώλεη ην θόζηνο ηωλ ζπλαιιαγώλ (transaction cost) θαη ην θόζηνο ηεο 

πιεξνθόξεζεο (information cost): ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπλαιιαγήο απαηηεί 

πνιχ θαιή πιεξνθφξεζε . Ζ χπαξμε ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κεηψλεη ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ φπσο θαη ην 

θφζηνο πιεξνθφξεζεο. Ο ρξφλνο γηα παξάδεηγκα , ηεο θαηάζεζεο ζε κία ηξάπεδα 

είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απηνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εχξεζε ελφο αμηφπηζην 

πξνζψπνπ πξνο δαλεηζκφ ρξεκάησλ. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ θαη 

πιεξνθφξεζεο  παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.  

 

1.2 Φξεκαηνπηζηωηηθέο Αγνξέο 

 

ηηο Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο (λνηθνθπξηά επηρεηξήζεηο 

θαη δεκφζην) αγνξάδνπλ θαη πσινχλ ρξεκαηνδνηηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα. 

Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο κπνξεί λα είλαη είηε πιενλαζκαηηθέο, δειαδή μνδεχνπλ 

ιηγφηεξα απφ φζα εηζπξάηηνπλ είηε ειιεηκκαηηθέο δειαδή εηζπξάηηνπλ ιηγφηεξα απφ 

φζα δαπαλνχλ. Ζ πην ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη 
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φηη θέξλνπλ ζε επαθή ηηο πιενλαζκαηηθέο κε ηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκαηηθψλ κνλάδσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο κπνξεί 

λα πάξεη δχν κνξθέο . Σελ άκεζε ή ηελ έκκεζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ άκεζε 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ζεκαίλεη φηη νη ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο αληινχλ ηα θεθάιαηα 

ηνπο απεπζείαο απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνξθήο 

απηήο είλαη φηη νη πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο αγνξάδνπλ ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα φπσο 

νκφινγα θαη κεηνρέο ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο ηηο ίδηεο. Ζ 

δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηελ αγνξά κπνξεί λα γίλεη είηε απ΄επζείαο απφ ηηο 

ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο είηε κέζσ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Γειαδή ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παίδνπλ θαη ην ξφιν ησλ κεζαδφλησλ. Ζ 

έκκεζε κνξθή ζεκαίλεη φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εθδίδνπλ ηα δηθά ηνπο 

ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα θαη άιιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηα αγνξάδνπλ.  

 

1.3 Γνκή ηωλ Φξεκαηνπηζηωηηθώλ Αγνξώλ  

 

Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηνπο πξντφλησλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε απηέο, νη αγνξέο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Σελ 

ρξεκαηαγνξά θαη ηελ θεθαιαηαγνξά.  

1.3.1 Η ρξεκαηαγνξά 

Ζ ρξεκαηαγνξά είλαη ε αγνξά πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα 

ησλ νπνίσλ ε ρξνληθή δηάξθεηα δελ μεπεξλά ην έλα έηνο. Σα πξντφληα ηεο 

ρξεκαηαγνξάο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ θίλδπλν αζέηεζεο, ηα κεγάια ηνπο πνζά 

θαη ηελ πςειή ξεπζηφηεηα. Κάπνηα απφ απηά ηα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα είλαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ φπσο ηα έληνθα γξακκάηηα ειιεληθνχ δεκνζίνπ, νη 

ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos), ηα επξσδνιάξηα, ηα εκπνξηθά νκφινγα, πξντφληα 

εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ θα.  

Έληνθα γξακκάηηα : είλαη ηίηινο ηνπ δεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη γηα λα θαιχςεη 

επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ έρνπλ κεγαιχηεξν επηηφθην. Δίλαη ηίηινο ζηνλ 

θνκηζηή ηνλ νπνίν εγγπάηαη ε θεληξηθή ηξάπεδα θαη κπνξεί λα πξνεμνθιεζεί. 
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Απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο ρξεκαηαγνξάο θαη έκκεζε θξαηηθή ππνρξέσζε κε 

ρακειφ θίλδπλν αζέηεζεο. 

Ο ηφθνο ηνπ ππνινγίδεηαη εζσηεξηθά γη απηφ ε ηηκή πψιεζεο ηνπ ηίηινπ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή (δει εθδίδεηαη κε πξνεμνθιεηηθή βάζε).επεηδή νη 

αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ έρνπλ πιένλ κφληκν ραξαθηήξα (θνξνδηαθπγή, πζηέξεζε ησλ  

εζφδσλ, κείσζε θαηαλάισζεο, αχμεζε ηνθνρξενιπζίσλ δεκνζίνπ ρξένπο)ηα έληνθα 

γξακκάηηα εθδίδνληαη θάζε κήλα θαη απνηεινχλ ζπζηεκαηηθή πεγή δεκνζίνπ 

δαλεηζκνχ. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ηαθηηθήο είλαη αξλεηηθέο γηα ηελ νηθνλνκία γηαηί 

ιφγσ ηνπ πςεινχ επηηνθίνπ θαη ρακεινχ θφξνπ πξνζειθχνπλ ην απνηακηεπηηθφ 

θνηλφ κε ζπλέπεηα ηελ ππεξρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηελ αδπλακία ησλ ηδησηψλ –

επελδπηψλ λα βξνχλε θζελφ ρξήκα θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε επελδχζεηο.  

Πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεωλ: ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ απνηεινχλ 

θαηαζέζεηο έλαληη ησλ νπνίσλ νη ηξάπεδεο εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά. Έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν επηηφθην θαη 

πσινχληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία. Απνηεινχλ έλα πξντφλ κέζσ ηνπ νπνίνπ νη 

ηξάπεδεο αληινχλ θεθάιαηα γηα λα ιχζνπλ ηπρψλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

Σπκθωλίεο επαλαγνξάο (repos)
3
: ν φξνο repos απνηειεί ζπληνκνγξαθία ησλ 

ιέμεσλ «sale and repurchase agreement» πνπ ζεκαίλεη ζπκθσλίεο πψιεζεο θαη 

επαλαγνξάο ρξενγξάθσλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο φιεο ζπλαιιαγήο 

ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ πσιεηνχ θαη αγνξαζηνχ ηνπ πξάγκαηνο-ρξενγξάθνπ κηα 

εληαία ζχκβαζε , ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη δχν επηκέξνπο πξάμεηο ζπλαιιαγψλ, 

ηε ζπλαιιαγή ηεο πψιεζεο ηνπ πξάγκαηνο θαη ηε ζπλαιιαγή ηεο επαλαγνξάο ηνπ 

πνπ ζπκθσλείηαη λα γίλεη ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ζην κέιινλ θαη κε 

πξνθαζνξηζκέλν ηίκεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ν πσιεηήο ρξενγξάθσλ ζπκθσλεί λα 

μαλαγνξάζεη  ηα ρξεφγξαθα ζε κηα θαζνξηζκέλε ηηκή πνπ είλαη αλψηεξε ηεο ηηκήο 

πψιεζεο κεηά απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα ρξεφγξαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα σο repos είλαη κφλν ηα ΔΓΓ (Διιεληθά Γξακκάηηα 

Γεκνζίνπ) ελψ ζε άιιεο ρψξεο κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε άιιν ρξεφγξαθν. 

Οη ζπλαιιαγέο  repos έρνπλ αλαρζεί ζήκεξα ζε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο 

ρξεκαηαγνξάο θαη θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηζνινγηζκνχ κηαο ηξάπεδαο. 

Σξάπεδεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπο νκφινγα πςειήο 

                                                
3 Γεψξγηνο Κφληνο «Λνγηζηηθή Σξαπεδψλ θαη εηαηξεηψλ Leasing θαη Factoring» Αζήλα 2007 εθδφζεηο 

Γηπινγξαθία 
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πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα repos πξνθεηκέλνπ λα δαλεηζζνχλ 

βξαρππξφζεζκα απφ άιιεο ηξάπεδεο κε κηθξφηεξν επηηφθην, ζε ζρέζε κε ηα θιαζζηθά 

δάλεηα ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο. Κη απηφ γηαηί παξέρνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο 

δαλείζηξηεο ηξάπεδεο κε ηα εθρσξνχκελα νκφινγα.  

Ζ πεξίπησζε repos κεηαμχ κηαο ηξάπεδαο θαη ελφο πειάηε ηεο δελ είλαη πνιχ 

ζπλεζηζκέλε θη απηφ γηαηί είλαη ζαλ λα ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ πειάηε ε 

θεξεγγπφηεηα ηεο ηξάπεδαο. Μπνξεί λα γίλεηαη κφλν γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο ζηνλ 

πειάηε άξα θαη πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ, αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ηξφπν 

θνξνιφγεζεο ησλ απιψλ θαηαζέζεσλ απφ εθείλεο κέζσ ηεο ζπλαιιαγήο repos. 

Reverse repos: είλαη ε αθξηβψο αληίζεηε ζπλαιιαγή ελφο repos φηαλ δειαδή 

θάπνηνο ελεξγεί φρη ζαλ αξρηθφο πσιεηήο αιιά ζαλ αξρηθφο αγνξαζηήο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σα reverse repos ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηα κε αζθάιεηα ηα ρξήκαηα ζε άιιεο ηξάπεδεο ψζηε λα θαιχςνπλ 

βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ηνπο ζε θεθάιαην θίλεζεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ θαη βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ ζε θεθάιαην 

θίλεζεο. Οη πειάηεο δηαζέηνπλ ζην ραξηνθπιάθην ηνπο θξαηηθά νκφινγα πςειήο 

πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο θαη ηα νπνία δελ επηζπκνχλ λα απνρσξηζζνχλ νξηζηηθά 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο γηαηί αλακέλνπλ θεθαιαηαθά θέξδε απφ πηψζε ησλ 

επηηνθίσλ.  

Δκπνξηθά Οκόινγα: είλαη βξαρππξφζεζκα ρσξίο θακία εγγχεζε ή αζθάιεηα 

ρξεφγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ κεγάιεο θαη νηθνλνκηθά ηζρπξέο επηρεηξήζεηο ή 

ηξάπεδεο. Ζ δηάξθεηά ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηεο κίαο εβδνκάδαο θαη ηξηψλ κελψλ 

θαη πσινχληαη κε πξνεμνθιεηηθή βάζε είηε θαηεπζείαλ ζηνπο επελδπηέο είηε κε ηε 

βνήζεηα κεζαδφλησλ. Σα εκπνξηθά νκφινγα επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

λ΄αληιήζνπλ θεθάιαηα κε θφζηνο κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ έρνπλ ηα ηξαπεδηθά 

δάλεηα.  

Σν εκπνξηθφ νκφινγν είλαη έλα βξαρππξφζεζκν ππνζρεηηθφ ρξεφγξαθν πνπ 

εθδίδεηαη ζπλήζσο απφ κεγάιεο ηξάπεδεο θαη νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ άληιεζε 

θεθαιαίσλ (π.ρ. General Motors θαη AT&T). πλήζσο, δελ δίλνπλ ηνθνκεξίδηα αιιά 

ε ηηκή πψιεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία πνπ ζα εηζπξάμεη ν 

θάηνρνο ζηελ ιήμε ηνπο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηηκήο πψιεζεο θαη νλνκαζηηθήο αμίαο 

είλαη θαη ε απφδνζε πνπ ζα εηζπξάμεη ν επελδπηήο ζηε ιήμε.  

ε θάπνηεο ρψξεο ππάξρνπλ δεπηεξνγελείο αγνξέο γηα απηά ηα ρξεφγξαθα, νη 

νπνίεο φκσο είλαη αδχλακεο ζε ζρέζε κε ηα άιια πξντφληα ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο. Σα 

http://www.euretirio.com/2010/06/securities.html
http://euretirio.blogspot.com/2010/06/money-markets.html
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ρξεφγξαθα απηά κπνξνχλ λα ηδσζνχλ θαη σο ην αληίζηνηρν ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ 

γηα επηρεηξήζεηο. 

Δπηηαγέο απνδνρήο Τξάπεδαο: είλαη ρξεφγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

δηεζλήο ζπλαιιαγέο φπνπ νη εηζαγσγείο θαη νη εμαγσγείο δελ γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

έηζη πξέπεη λα πξνζέρνπλ πάξα πνιχ ζηηο ζπλαιιαγέο επί πηζηψζεη. Καη γη απηφ ην 

ιφγν είλαη πνιχ ζεκαληηθέο νη ηξάπεδεο. Ο εηζαγσγέαο παίξλεη απφ ηελ ηξάπεδά ηνπ 

κηα εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο αμίαο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ηελ απνζηέιιεη 

ζηνλ εμαγσγέα. Ο εμαγσγέαο κπνξεί είηε λα θξαηήζεη ηελ επηζηνιή κέρξη λα ιήμεη 

θαη λα θαηαζηεί πιεξσηέα είηε λα ηελ παξνπζηάζεη ζηελ ηξάπεδα θαη λα ηελ 

πξνεμνθιήζεη. Ζ ηξάπεδα ηνπ εμαγσγέα ζηε ζπλέρεηα ζα ζηείιεη ηελ εγγπεηηθή ζηελ 

ηξάπεδα εηζαγσγέα ε νπνία ζα ηελ ζθξαγίζεη κε ηελ ιέμε απνδεθηή. Απφ απηή ηε 

ζηηγκή ε εγγπεηηθή επηζηνιή απνηειεί έλα ρξεφγξαθν ην νπνίν κπνξεί λα 

κεηαπσιεζεί ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά. Έηζη ε ηξάπεδα ηνπ εμαγσγέα κπνξεί λα ηελ 

θξαηήζεη ή λα ηελ κεηαπσιήζεη. 

Δπξωδνιάξηα: Σα Δπξσδνιάξηα είλαη θαηαζέζεηο δνιαξίσλ Ζ.Π.Α. ζε ηξάπεδεο 

(είηε Ακεξηθάληθεο, είηε άιιεο) έμσ απφ ηα γεσγξαθηθά ζχλνξα ησλ Ζ.Π.Α. θη έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο αγνξάο ηνπο απνηειείηαη απφ δηαπξαγκαηεχζηκα πηζηνπνηεηηθά 

θαηαζέζεσλ. Ζ αγνξά απηή αλαπηχρζεθε πξψηα ζηελ Δπξψπε αιιά ηψξα πηα 

θαηαζέζεηο ζε δνιάξηα γίλνληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, π.ρ. ζηελ Αζία. 

Πξνϊόληα εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ: είλαη νπζηαζηηθά πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 

εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ. Πέξα απφ ηελ εγγχεζε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα 

ππφζρνληαη κηα κέγηζηε δπλεηηθή απφδνζε ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε 

θάπνηνπ άιινπ πξντφληνο, φπσο ηελ ηζνηηκία επξψ δνιαξίνπ ή θάπνηνλ απφ ηνπο 

δείθηεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. 

 

1.3.2 Κεθαιαηαγνξά 

 

Δίλαη ε αγνξά φπνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα κε καθξνρξφλην 

επελδπηηθφ νξίδνληα (κε ρξνληθή δηάξθεηα δειαδή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο). Ζ 

δηαθίλεζε ησλ ηίηισλ απηψλ ηεο θεθαιαηαγνξάο γίλεηαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη 

ν θίλδπλνο ηνπο είλαη κεγαιχηεξνο κε ξεπζηφηεηά κηθξφηεξε απφ απηή ησλ 

πξντφλησλ ηεο ρξεκαηαγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πξντφλησλ ηεο 

θεθαιαηαγνξάο είλαη νη νκνινγίεο(είηε ζηαζεξνχ είηε κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ) θαη νη 

http://euretirio.blogspot.com/2010/06/treasury-bills.html
http://euretirio.blogspot.com/2010/06/certificates-of-deposit-cds.html
http://euretirio.blogspot.com/2010/06/certificates-of-deposit-cds.html
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κεηνρέο. Οη αγνξέο θεθαιαίνπ ζπλήζσο δηαθξίλνληαη ζηηο αγνξέο κεηνρηθψλ ηίηισλ 

(equity market), ζηηο αγνξέο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ (bond market) θαη ζηηο αγνξέο 

θηεκαηηθψλ δαλείσλ (mortgage market).  

 

1.3.3 Πξωηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο αγνξέο. 

 

Πξσηνγελήο αγνξά θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ θαη νκνινγηψλ 

ή λέσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Σα έζνδα ησλ λέσλ απηψλ εθδφζεσλ πεγαίλνπλ ζηηο 

εηαηξείεο ή ην δεκφζην πνπ εθδίδνπλ ηα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα. Σα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξσηνγελή αγνξά γηαηί 

βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθδίδνπλ ηα ρξεφγξαθα θαη απηψλ πνπ 

ζέινπλ λα ηα αγνξάζνπλ-επελδπηψλ θαη παξέρνπλ κία κεγάιε γθάκα ππεξεζηψλ. Σα 

ηδξχκαηα απηά γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη 

πιεξνθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο, κεηαμχ ησλ άιισλ ηη πνζά κπνξνχλ λα αληιήζνπλ θαη 

ηη είδνπο ρξεφγξαθα πξέπεη λα εθδνζνχλ έηζη ψζηε ε άληιεζε θεθαιαίσλ λα γίλεη κε 

ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. 

Ζ δεπηεξνγελήο αγνξά θεθαιαίνπ είλαη ε αγνξά φπνπ γίλεηαη ε αγνξαπσιεζία 

ησλ ππαξρφλησλ αμηφγξαθσλ. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο έγθεηηαη 

ζην φηη πξνζθέξεη ξεπζηφηεηα ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θάλεη ηελ πξσηνγελή αγνξά 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή αθνχ νη επελδπηέο κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα πνπιήζνπλ 

ηα ρξεφγξαθα ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά. Οη δεπηεξνγελείο αγνξέο κπνξεί λα είλαη 

νξγαλσκέλεο ή φρη. Οξγαλσκέλε αγνξά είλαη ε αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ε 

νπνία ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη δηέπεηαη απφ θαλφλεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

απηέο θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ ζε απηήλ. Παξαδείγκαηα νξγαλσκέλσλ αγνξψλ είλαη ην ρξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ , ην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. Με νξγαλσκέλε αγνξά δελ απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία αιιά κπνξεί λα ιάβεη κέξνο νπνπδήπνηε ππάξρνπλ 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη έλα δίθηπν ρξεκαηηζηψλ νη νπνίνη παίξλνπλ ζέζε ζε 

δηάθνξεο κεηνρέο θαη ζηελ ζπλέρεηα αγνξάδνπλ θαη πσινχλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξηνθπιάθην ησλ κεηνρψλ.  
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1.4 Φξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα 

 

Σα Υξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαη πξνζθέξνπλ κεγάιε 

πνηθηιία ππεξεζηψλ. Με ηελ επξχηεξε έλλνηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα 

Υξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ηα πηζησηηθά θαη ηα κε 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Σα πηζησηηθά Ηδξχκαηα δίλνπλ έκθαζε ζηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη ζηελ 

παξνρή πηζηψζεσλ. ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πεξηιακβάλνληαη ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο θαη νη Δηδηθνί 

Πηζησηηθνί Οξγαληζκνί.  

 

1.5 Γνκή ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο ζπληέιεζε 

ζην γεγνλφο ην ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ πιένλ κπνξεί λα ζηξέθεηαη γηα ηελ επηινγή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζε αξθεηά έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ είηε 

ειιεληθψλ είηε μέλσλ, ζε απηφ βνήζεζαλ θαη ε αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ, ε ειεχζεξε θπθινθνξία αλζξσπίλσλ θαη κε πφξσλ. 

ηνηρεία πνπ δεκνζηεχεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηηο Δηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα 

(2008 - 2009) παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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Πηγή:Ελληνική Ένωζη Τραπεζών,  Ιούνιος 2010 

 

Διάγραμμα 1- Δηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ 

Διιάδα (2008 - 2009) 

 

 

 
Σνπο νξγαληζκνχο απηνχο ε ΣηΔ ηαμηλνκεί σο εμήο : 

• 65 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

• 340 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔOΥ), πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο ρσξίο επί ηφπνπ 

παξνπζία ηνπο 

 • 57 ινηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο  

 

1.5.1 Πηζηωηηθά ηδξύκαηα κε έδξα ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα πάληα κε ηελ ΣηΔ ην Ννέκβξην ηνπ 2009, ήηαλ ζηελ Διιάδα 

εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχζαλ 65 πηζησηηθά ηδξχκαηα, εθ ησλ νπνίσλ: 

• 35 πηζησηηθά ηδξχκαηα (19 εκπνξηθέο θαη 16 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο) πνπ έρνπλ 

ζαλ  έδξα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ηελ Διιάδα, έρνπλ αδεηνδνηεζεί θαη επνπηεχνληαη 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο (θνηλνηηθφ δηαβαηήξην) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3601/2007, 
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• 24 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη  ππάγνληαη θαη απηά ζην θαζεζηψο ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο ηνπ ηδίνπ λφκνπ ( Ν. 3601/2007), επνπηεπφκελα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

• 5 ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ ΣηΔ, θαζψο δελ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, θαη 

• 1 πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3601/2007, δειαδή 

ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 θαη παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο ζην δηεζλέο 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ηξία επηπιένλ ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εγθαηαζηάζεθαλ θαη άξρηζαλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ελψ απνρψξεζαλ απφ ηε ρψξα καο δχν 

ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
 
 

1.5.2 Πηζηωηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ 

απνζηάζεωο: 

 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ κφληκε εκπνξηθή παξνπζία 

ζηελ Διιάδα, θαη παξέρνπλ ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (πιεξσκέο ή ρξεκαηνδνηήζεηο) 

πξνο ειιεληθά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δχλαληαη, επίζεο, ππάξρνπλ (έζησ θαη ζε 

πεξηνξηζκέλε πξνο ην παξφλ έθηαζε), 340 πηζησηηθά ηδξχκαηα (έλαληη 283 ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2007), ηα νπνία εδξεχνπλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ)7. Σα ελ ιφγσ πηζησηηθά ηδξχκαηα επνπηεχνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ν. 

3601/2007, έρνπλ απιψο γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο «ελδηαθέξνλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο εγθαηάζηαζε». Ζ θαηαλνκή ηνπο αλαιφγσο ρψξαο 

πξνέιεπζεο  ήηαλ, ηνλ Απξίιην 2010, ε εμήο (εληφο παξελζέζεσλ νη αληίζηνηρνη 

αξηζκνί γηα ην Γεθέκβξην 2007): 
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Πίνακας 1-Πηζηωηηθά ηδξύκαηα πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο εμ απνζηάζεωο 

 

Υψξα πξνέιεπζεο 
Αξηζκφο 

ηδξπκάησλ  
Υψξα 

πξνέιεπζεο 
Αξηζκφο 

ηδξπκάησλ  

        

Απζηξία 27 (22) Λίρηελζηαϊλ 3 (2) 

Βέιγην 5 (4) Λνπμεκβνύξγν 34 (30) 

Γαιιία 38 (33) Μάιηα 5 (3) 

Γεξκαλία 43 (43) Ννξβεγία 2 ()3 

Γηβξαιηάξ 5 Οιιαλδία 25 (19) 

Γαλία 5 (6) Οπγγαξία 2 (2) 

Δζζνλία 1 Πνιωλία 1 (1) 

Ηλωκέλν Βαζίιεην 75 (67) Πνξηνγαιία 3 (3) 

Ιξιαλδία 29 (25)  Σνπεδία 4 (2) 

Ιζιαλδία 1 (1) Τζερία 1 

Ιζπαλία 12 (4) Φηλιαλδία 6 (4) 

Ιηαιία 8 (6)     

Κύπξνο 5 (3) Σύνολο 340 (283) 

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθεο Δπνπηεπόκελωλ Ιδξπκάηωλ Ινύληνο 2010 

 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γεθέκβξηνο 2007 - Απξίιηνο 2010, ν αξηζκφο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο απμήζεθε θαηά 20%, κε ζεκαληηθφηεξε 

ζπκβνιή ζηελ αλσηέξσ αχμεζε λα παξνπζηάδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία, Οιιαλδία, Απζηξία, Γαιιία θαη Λνπμεκβνχξγν. Δπίζεο, 

θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα επηά πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ηελ Δζζνλία, ηελ 

Σζερία θαη ην Γηβξαιηάξ γλσζηνπνίεζαλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ελδηαθέξνλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο εγθαηάζηαζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

70% ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ παξέρνπλ ζηελ Διιάδα ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο εμ‟απνζηάζεσο είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ ζε θξάηε κέιε ηεο 

επξσδψλεο. Μεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο κφλν πηζησηηθά ηδξχκαηα 

εγθαηεζηεκέλα ζηε ινβελία θαη ινβαθία δελ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα 

ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 

 

1.5.3 Λνηπέο εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

ηελ Διιάδα επίζεο ιεηηνπξγνχλ άιιεο 57 εηαηξείεο (έλαληη 50 ην Γεθέκβξην ηνπ 

2007) ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή 
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ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (εθηφο ηεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ απφ 

ην θνηλφ, ππεξεζία πνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία επηηξέπεηαη λα παξέρεηαη κφλν 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα) θαη επνπηεχνληαη, επίζεο, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

Ζ θαηαλνκή ηνπο, αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πίνακας 2-Ιδξύκαηα πνπ παξέρνπλ άιιεο ρξεκαηνπηζηωηηθέο ππεξεζίεο 

 

Δίδνο Δηαηξεηώλ 
Αξηζκόο 

Δηαηξηώλ 

Αληαιιαθηήξηα πλαιιάγκαηνο 13 (12) 

Δηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο 12 (14) 

Δηαηξείεο Πξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Απαηηήζεσλ 
5 (4) 

Δηαηξείεο Παξνρήο Πηζηψζεσλ 4 (2) 

Ηδξχκαηα Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο (ρσξίο 

εγθαηάζηαζε) 
10 (7) 

Υξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα 2 (1) 

Δηαηξείεο Γηακεζνιάβεζεο ζηε Μεηαθνξά 

Κεθαιαίσλ 
11 (10) 

   

Σύλνιν 57 (50) 

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθεο Δπνπηεπόκελωλ Ιδξπκάηωλ Ινύληνο 2010 

 

Ζ ηάζε αχμεζεο ησλ άιισλ δχν θαηεγνξηψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα αθνινπζήζεθε 

θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 14%). Με εμαίξεζε ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ν 

αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ παξνπζίαζε αχμεζε σο πξνο ηνπο 

απφιπηνπο αξηζκνχο ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ 

αλαδεηθλχεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ 

ειιεληθή αγνξά θαη ηνλ έληνλν κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ ζηελ παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

πσο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, δψδεθα αιινδαπέο ηξάπεδεο δηαηεξνχζαλ ζηε ρψξα καο 

γξαθεία αληηπξνζσπείαο. 

 

 



 

- 14 - 

 

1.6 Αξηζκόο ηξαπεδώλ ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία, ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία έμη ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2008 αλεξρφηαλ ζε 8.510, ελψ ην 2003 

ήηαλ 9.054 (κείσζε ζην 6,5%). Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε 

ζπλερηδφκελε ηάζε γηα εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ ζε νξηζκέλα θξάηε 

κέιε φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία είλαη γηα ηζηνξηθνχο 

ιφγνπο πνιχ κεγάινο. 

ηελ Διιάδα, αληίζεηα, ε ηάζε ήηαλ αληίζηξνθε, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 10% ζε βάζνο επηαεηίαο (59 ηξάπεδεο ην 2003, 63 ην 2007 θαη 65 ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2010). 

 

1.6.1 Μεηνρνιόγην ηωλ εηζεγκέλωλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ εκπνξηθώλ 

ηξαπεδώλ 

 

Σν κεηνρνιφγην ησλ δεθαπέληε (15) εηζεγκέλσλ ζήκεξα ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ζπληίζεηαη απφ ηδηψηεο, έιιελεο θαη μέλνπο ζεζκηθνχο 

επελδπηέο, αζθαιηζηηθά ηακεία, θαζψο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε δηαζπνξά, θαζψο θαη απφ εληζρπκέλε 

δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα ζε θαζεκεξηλή βάζε. πσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 2, νη 

ζεζκηθνί επελδπηέο, έιιελεο θαη μέλνη, θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ ζρεδφλ 50% ηεο 

κεηνρηθήο ζχλζεζεο ησλ ηξαπεδψλ πνπ απέζηεηιαλ ζηνηρεία ζηελ ΔΔΣ κε ηνπο 

ηδηψηεο κεηφρνπο λα αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 36% θαη ην Γεκφζην καδί κε ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία λα θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ 12,3% επί ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο. 
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Γηάγξακκα 2 – Μεηνρνιόγην ηωλ εηζεγκέλωλ ηξαπεδώλ ζην ΦΑΑ 

Πεγή: Δηδηθή έξεπλα  ΔΔΤ. 

  

1.6.2 Φξεκαηηζηεξηαθέο εμειίμεηο 

 

Ηδηαίηεξα αξλεηηθέο ήηαλ νη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηηο 

ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (ΥΑ), ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, κε απνθνξχθσκα ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, φηαλ νη ηηκέο 

ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ ζεκείσζαλ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 73,9%, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2007. Ζ ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ νδήγεζε ζε πηψζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηνπ, ε νπνία ζην ηέινο ηνπ 

2008 θάιππηε ην 33% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο έλαληη 43% πεξίπνπ ζην 

ηέινο ηνπ 2007, ελψ ε κέζε εκεξήζηα αμία ησλ ζπλαιιαγψλ εκθάληζε κείσζε 27% 

πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2007.  

Οη παξαπάλσ εμειίμεηο ήηαλ αλακελφκελεο, παξά ην γεγνλφο φηη ν ειιεληθφο 

ηξαπεδηθφο θιάδνο είλαη ειάρηζηα εθηεζεηκέλνο ζε θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή. Δληνχηνηο, εηδηθά γηα ηηο κεηνρέο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ε κεησκέλε δηάζεζε ησλ επελδπηψλ γηα αλάιεςε θηλδχλσλ, νη  

ξεπζηνπνηήζεηο επελδπηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ελ κέζσ θνξχθσζεο ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ε ππνρψξεζε ηεο θεξδνθνξίαο είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ παξαπάλσ εμέιημε. 

Οη πησηηθέο ηάζεηο, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο απφ ην 2008 απξνζπκίαο 

ησλ επελδπηψλ γηα αλάιεςε θηλδχλσλ, ζπλερίζηεθαλ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2009. Ζ 

Δημόςιο; 
6,08%

Αλλοι (πχ 
ιδιώτεσ); 
35,67%

Ιδιεσ μετοχζσ; 
2,07%

Ξζνοι &Ελληνεσ 
Θεςμικοί; 

49,94%

Αςφαλιςτικά 
Ταμεία; 6,25%

Μέση Μετοχική Σύνθεση
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εθαξκνγή σζηφζν ησλ κέηξσλ ηνπ Ν. 3723/200814 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο επέδξαζε ζεηηθά ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

εμειίμεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηνπ θιάδνπ ζηηο αξρέο ηνπ 2009. Ήδε απφ ην Μάξηην ηνπ 2009, ν 

ηξαπεδηθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ αλέθνςε ηελ έληνλα πησηηθή πνξεία 

θαη θηλήζεθε αλνδηθά, απφ ηηο 1.541,5 κνλάδεο ηνλ ίδην κήλα ζηηο 3.622,6 ην κήλα 

Οθηψβξην (Πίλαθαο 3), εκθαλίδνληαο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ην Γεληθφ 

Γείθηε, ν νπνίνο, απφ 1.684,4 κνλάδεο απμήζεθε ζε 2.682,2, ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο αγνξέο, ε πνξεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

δείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, χζηεξα απφ κία ζεκαληηθή πεξίνδν 

ππναπφδνζεο έλαληη ησλ δηεζλψλ δεηθηψλ, ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο ηεο 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ζπλέθιηλε, κεηά ην Μάξηην ηνπ 2009, θαηά πνιχ 

ηδηαίηεξα ηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ δείθηε SP European Banking Index. 

Χζηφζν, ην ηειεπηαίν δίκελν ηνπ 2009, νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζην 

ΥΑ εκθάληζαλ απφθιηζε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, θαζψο 

εθθξάζηεθαλ έληνλεο αλεζπρίεο απφ κέξνπο ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηδείλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιάδαο. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε 

ζπλερή πζηέξεζε ηνπ δείθηε ηνπ ΥΑ έλαληη ηνπ επξσπατθνχ δείθηε ηηκψλ κεηνρψλ 

Dow Jones Euro STOXX (23,4%) θαη ησλ δεηθηψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ αγνξψλ ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ θαη ησλ Ζ.Π.Α. (S&P 500: 23,5%). 

Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, παξά ηε κεησκέλε θεξδνθνξία 

ηνπο θαη ηηο ξεπζηνπνηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ χζηεξα απφ αλεζπρίεο ησλ επελδπηψλ 

γηα ηηο ελδερφκελεο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο 

ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ, ήηαλ απμεκέλεο θαηά 40,1% ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008. 
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Πίλαθαο 3- Γείθηεο κεηνρώλ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ-Γεληθνύ Γείθηε-Τξαπεδηθνύ 

Γείθηε 

 

Γείθηεο κεηνρώλ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ-Γεληθνύ Γείθηε-Τξαπεδηθνύ Γείθηε 

Μήλαο 
ATHEX Γεληθόο Γείθηεο 

ΦΑ 
FTSE/XA Τξαπεδηθόο Γείθηεο 

Φ.Α 
Αχγνπζηνο  2008 3293 4729,5 
επηέκβξηνο 2008 2857 4008,5 
Οθηψβξηνο 2008 2060 2702,3 
Ννέκβξηνο 2008 1914 2158 
Γεθέκβξηνο 2008 1787 1899,4 
Ηαλνπάξηνο 2009 1780 1765,2 

Φεβξνπάξηνο 2009 1536 1307,1 
Μάξηην 2009 1684 1541,5 

Απξίιηνο 2009 2054 2110,4 
Μάηνο 2009 2328 2691,7 
Ηνχληνο 2009 2210 2500,3 
Ηνχιηνο 2009 2362 2859,4 

Αχγνπζηνο 2009 2466 3178,4 
επηέκβξηνο 2009 2661 3536,1 
Οθηψβξηνο 2009 2686 3622,6 
Ννέκβξηνο 2009 2263 2864 

Γεθέκβξηνο 2009 2196 2662 

Σεκείωζε: Βάζε θιαδηθώλ Γεηθηώλ ΦΑ 30/12/2005-5.000 

Πεγή:Τν Τξαπεδηθό Σύζηεκα ην 2009,Έξεπλα ηεο ΔΔΤ 

 

 

 

1.7 Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο ηωλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ 

 

1.7.1 Λόγνο δαλείωλ πξνο θαηαζέζεηο 

 

Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο δηαηεξήζεθε θάησ ηνπ 100% κε ηελ ζπκβνιή ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη θαηαζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην 

2009. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ιφγνο ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο θαη ζπκθσλίεο 

επαλαγνξάο ην 2009 αλήιζε ζε 90,8%, απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην 2008 (2008: 

89,1%). Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο, ην 2009 ην ππφινηπν ησλ 

θαηαζέζεσλ θαη ζπκθσληψλ επαλαγνξάο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε 

Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα έθζαζε ηα €279 δηζ. (2008: €280 δηζ.). 
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Σελ ίδηα ρξνληά, ην ππφινηπν ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά 

αλήιζε ζηα €253,4 δηζ. (2008: €249,6 δηζ.). 

 

1.7.2 Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

 

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ εγρψξηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ππνρψξεζε 

ην 2008, ελ κέζσ αληίμνσλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, ζην 9,4% απφ 11,2% ην 2007, ελψ ν 

δείθηεο βαζηθψλ θεθαιαίσλ (Core Tier 1) κεηψζεθε, ζην ίδην δηάζηεκα ζε 7,9% απφ 

9,4%. Παξφια απηά, ε θεθαιαηαθή επάξθεηα παξακέλεη ζε επίπεδν πςειφηεξν ησλ 

ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009, αμηφινγε βειηίσζε παξαηεξήζεθε ζηνπο δείθηεο 

Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο θαη Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο έθδνζεο 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ δηαηέζεθαλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην, αιιά θαη ιφγσ ηεο 

αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε απφιπηε επηηπρία νξηζκέλεο 

ηξάπεδεο. Έηζη, ζην ηέινο ηνπ 2009 νη Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο θαη Βαζηθψλ 

Κεθαιαίσλ δηακνξθψζεθαλ γηα κελ ηηο ηξάπεδεο ζε 13,2% θαη 12,0% αληίζηνηρα, γηα 

δε ηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ζε 11,8% θαη 10,7% αληίζηνηρα. 

Οη εμειίμεηο απηέο επεξεάζηεθαλ απφ ηελ θαηαγξαθή δεκηψλ απνηίκεζεο ζηα 

ίδηα θεθάιαηα, ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ απνκείσζε 

ζπκκεηνρψλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ιφγσ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. 

Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, 

εθαξκφδνληαη νη λένη θαλφλεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (γλσζηνί σο Βαζηιεία ΗΗ), 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3601/2007. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε κείσζε ησλ 

δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θαζψο ππνινγίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο γηα ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο. Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

κείσζε ησλ δεηθηψλ είρε θαη ε αχμεζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

ελεξγεηηθνχ, ε νπνία ππεξθάιπςε ηε κείσζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ γηα ηνλ θίλδπλν 

αγνξάο ελεξγεηηθνχ. 
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1.7.3 Κεξδνθνξία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα 

 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο παξνπζίαζαλ ην 2009 ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξν θφξσλ 

θεξδψλ ηνπο ηεο ηάμεο ηνπ 93,7% ζε επίπεδν ηξαπεδψλ θαη ηεο ηάμεο ηνπ 59,6% ζε 

επίπεδν νκίισλ ζε ζρέζε κε ην 2008, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Δηδηθφηεξα, ε κείσζε ήηαλ ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα 

ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ: 

• ηνπ ππεξδηπιαζηαζκνχ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο, ζην πιαίζην ηεο ζπληεξεηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηηο πξνβιέςεηο ήδε απφ ην 2008. Ζ πνιηηηθή απηή 

ζπληήξεζε ηηο πησηηθέο ηάζεηο ζηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ην 

2009, 

• ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο άληιεζεο θεθαιαίσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ηξαπεδψλ λα πξνζειθχζνπλ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο γηα ιφγνπο εμαζθάιηζεο 

ξεπζηφηεηαο, θαη 

•ηνπ κεησκέλνπ επηπέδνπ θεξδψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη ην επελδπηηθφ 

ραξηνθπιάθην.  

Δηδηθφηεξα, φπσο ζπλνςίδνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4 θαησηέξσ: 

• Ζ κεηά απφ θφξνπο θαη πξνβιέςεηο απνδνηηθόηεηα ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κε βάζε ηνλ 

θίλδπλν ελεξγεηηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε επίπεδν ηξαπεδηθψλ νκίισλ 

δηακνξθψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε 0,2% (2008: 0,7%) θαη 2,4% (2008: 9,9%) 

αληίζηνηρα. ε επίπεδν ηξαπεδψλ νη ίδηνη δείθηεο δηακνξθψζεθαλ ζε -0,1% θαη -1,5% 

αληίζηνηρα (2008: 0,2% θαη 3,2%). 

• Ο δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (θφζηνο πξνο έζνδα) παξνπζίαζε κηθξή 

βειηίσζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε, ηφζν ζε επίπεδν 

ηξαπεδηθψλ νκίισλ φζν θαη ζε επίπεδν ηξαπεδψλ απφ 56,1% ην 2008 ζε 54,9% ην 

2009 θαη απφ 60,0% ζε 57,4% ην 2009, αληίζηνηρα. 

• Σν θαζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην ππνρψξεζε θάησ ηνπ 2% θαη εηδηθφηεξα ζε 

επίπεδν ηξαπεδηθψλ νκίισλ δηακνξθψζεθε απφ 3% ην 2007 ζε 2,9% ην 2008 θαη 

2,6% ην 2009, ελψ ζε επίπεδν ηξαπεδψλ απφ 2,2% ην 2007 θαη ην 2008 ζε 1,9% ην 

2009. Ζ ηάζε δηεχξπλζεο ηνπ θαζαξνχ επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαθφπεθε ην 2008 θαη θαη‟ επέθηαζε ην 2009, 

γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο αχμεζεο ηνπ επηηνθίνπ ησλ θαηαζέζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ην 

επηηφθην ησλ δαλείσλ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο επηβξάδπλζεο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο. 
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Πίνακας 4- Δείκηες αποδοηικόηηηας ηων ελληνικών εμπορικών ηραπεζών και ομίλων με 

μεηοχές ειζηγμένων ζηο Χρημαηιζηήριο Αθηνών 
 

Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηωλ ειιεληθώλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ θαη 

νκίιωλ κε κεηνρέο εηζεγκέλωλ ζην Φξεκαηηζηήξην Αζελώλ 

πνζνζηά % 

  

Τξαπεδηθνί όκηινη Τξάπεδεο 

Δεκ-08 Δεκ-09 Δεκ-08 Δεκ-09 

Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ κε βάζε ηνλ 

θίλδπλν ελεξγεηηθνύ κεηά από 

θόξνπο 

0,7 0,2 0,2 -0,1 

Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηδίωλ 

θεθαιαίωλ (κεηά από θόξνπο) 
9,9 2,4 3,2 -1,5 

Καζαξό επηηνθηαθό πεξηζώξην 
2,9 2,6 2,2 1,9 

Γείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 56,1 54,9 60 57,4 

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2009, Απξίιηνο 2010 

 

1.8 Τξαπεδηθό ζύζηεκα θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

1.8.1 Τξαπεδηθό ζύζηεκα θαη ΑΔΠ 

 

Ζ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

ηεο ρψξαο παξνπζίαζε θαηά ηελ πεξίνδν 2004 – 2008 κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

2,4% (απφ 4,26% ην 2004 ζε 4,36% ην 2008), ζε ζηαζεξέο ηηκέο πξνεγνχκελνπ 

έηνπο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαδεηθλχνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκβνιή 

απηή αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ «άκεζε» ζπκβνιή, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη: (α) 

ε κε άιινπο ηξφπνπο ζεηηθή ζπκβνιή ζε ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε (π.ρ. 

θνξνινγηθά έζνδα, απαζρφιεζε θ.ι.π.) θαη (β) ηα θάζε ηχπνπ πνιιαπιαζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα απφ ηε δηάρπζε δαλεηνδφηεζεο θαη εηζνδεκάησλ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. 
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Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη, επίζεο, θαη ε «έκκεζε» ζπκβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέζσ:  

• ηεο επηηπρεκέλεο πξνζαξκνγήο ησλ ειιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην δηεζλέο 

αληαγσληζηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ, 

•ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο δηαζθάιηζεο ζπλζεθψλ ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο 

•ηεο παξνρήο ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη δηαξθψο ρακειφηεξνπ 

κέζνπ θφζηνπο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηε ζεηηθή 

ζπκβνιή ζηε γεληθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. 

 

Πίλαθαο 5- πκκεηνρή ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ζην ΑΔΠ   

πκκεηνρή ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ζην ΑΔΠ                

(ζε εθαη.€) 

(ζε ζηαζεξέο ηηκέο πξνεγνχκελνπ έηνπο) 2004 2005 2006 2007 2008 

Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία 7.683 7.868 8.675 9.797 10.070 

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ 

(%) 4,26 4,14 4,25 4,46 4,36 

Πεγή: Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία 

 

 

1.8.2 Πνιηηηθή δαλεηζκνύ ζηα λνηθνθπξηά 

 

Ζ δηεζλήο χθεζε έρεη επεξεάζεη δπζκελψο ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη, κέζσ απηήο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Σν 2009 πεξηνξίζηεθαλ νη ρνξεγήζεηο  δαλείσλ κηαο θαη νη ηξάπεδεο 

εθάξκνζαλ απζηεξφηεξα θξηηήξηα ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

λνηθνθπξηά. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν θινληζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηηο κειινληηθέο ηνπο επηδφζεηο θαη απνδφζεηο θαη ε 

επαθφινπζε ππνρψξεζε ηεο ξνπήο πξνο θαηαλάισζε, επελδχζεηο θαη αλάιεςε 

πηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πεξηφξηζαλ ηε δήηεζε δαλείσλ. 

Απφ ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε ε Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ απφ ηηο ηξάπεδεο-κέιε 

ηεο, πξνθχπηεη φηη νη ηξάπεδεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηδηαίηεξα απζηεξέο θαηά ηε 

ρνξήγεζε θαηαλαισηηθψλ θαη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απηή ε ηαθηηθή έρεη ζαλ ζηφρν 
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ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ ηνπο πξνο ηα λνηθνθπξηά. 

Δηδηθφηεξα, ην 2009 ζε ζρέζε κε ην έηνο 2008, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαλεηζκνχ 

πξνο λνηθνθπξηά, ηα πνζνζηά εγθξίζεσλ, ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ ηξαπεδψλ, σο 

πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο δαλείσλ ήηαλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, 

ρακειφηεξα, κε εμαίξεζε ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα ρσξίο εμαζθάιηζε, γηα ηα νπνία 

παξνπζηάζηεθε νξηαθή αχμεζε ηνπ αλψηαηνπ πνζνζηνχ εγθξίζεσλ θαηά 3%. 

Παξάιιεια, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ εγθξίζεσλ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

δαλεηζκνχ, πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά θαηά 16 %. 

Ζ εθδήισζε ηεο πξφζθαηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, θαη θπξίσο ε 

έθηαζε θαη ε έληαζή ηεο, αλέδεημε ηελ χπαξμε θελψλ ζην πθηζηάκελν, ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαηά ηα ινηπά, δηεζλέο θαη επξσπατθφ ζεζκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 

Μεηαμχ απηψλ ησλ θελψλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη πθηζηάκελνη θαλφλεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίνη εληείλνπλ ηελ «πξνθπθιηθφηεηα», δειαδή σζνχλ 

ηηο ηξάπεδεο λα ρνξεγνχλ πεξηζζφηεξα δάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλφδνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη λα είλαη πην δηζηαθηηθέο ζηελ πηζησηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο. 

 

Πίλαθαο 6- Πνιηηηθή Γαλεηζκνύ πξνο λνηθνθπξηά 

 

Πνιηηηθή Γαλεηζκνχ πξνο λνηθνθπξηά 

  2008 2009 

Δγθξίζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθνχ 

δαλείνπ 

53%-86% 38%-76% 

Δγθξίζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο πηζησηηθήο 

θάξηαο 

45%-62% 25%-51% 

Δγθξίζεηο θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ρσξίο 

εμαζθάιηζε σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αηηήζεσλ ρνξήγεζεο θαηαλαισηηθνχ δαλείνπ 

ρσξίο εμαζθάιηζε 

45%-59% 29%-62% 

Πεγή: Δηδηθή έξεπλα ΔΔΤ, Ινύληνο 2009 
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1.9 Η δηεζλήο ρξεκαηνπηζηωηηθή θξίζε θαη ην ειιεληθό ηξαπεδηθό 

ζύζηεκα 

 

1.9.1 Η δηεζλήο δηάζηαζε 

 

Ζ πξφζθαηε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, εθδειψζεθε ην επηέκβξε ηνπ 2008 

ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α κεηά απφ ηελ θαηάξξεπζε κεγάισλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπαία είραλ κεγάιε ηζηνξία. Ζ θξίζε απηή 

επεξέαζε θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ζ 

έληαζή ηεο, φκσο, είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε θξάηνο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηνλ 

πιεζσξηζκφ, φζν θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

Πνιιέο ζπδεηήζεηο έρνπλ ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο θξίζεο. Πνιινί ζπκθσλνχλ 

φκσο φηη  ηα βαζηθφηεξα αίηηα απηήο ηεο θξίζεο είλαη
4
: 

• ε αιφγηζηε ρξήζε ηηηινπνίεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (Securitization) 

• ε ππεξβνιηθή ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ (Financial Leverage) 

•ε πιεκκειήο δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ νκνιφγσλ κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο (Bond Ratings). 

• ην ζχζηεκα ακνηβψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα (Bonus) 

• θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα πσινχλ ζηεγαζηηθά 

δάλεηά ηνπο ζε εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ, νη νπνίεο εμέδηδαλ επί απηψλ ησλ δαλείσλ 

νκφινγα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαπσινχζαλ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξαθηηθή ηεο «ηηηινπνίεζεο απαηηήζεωλ», έλα κεραληζκφ 

κεηαθίλεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ησλ εκπνξηθψλ θαη 

απνηακηεπηηθψλ ηξαπεδψλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο άιισλ δηακεζνιαβεηηθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Απηή ε πξαθηηθή ζεσξείηαη επξχηαηα νξζή 

ηξαπεδηθή πξαθηηθή, θαζψο ζαλ απνηέιεζκα έρεη ηελ κείσζε ζεηξά θηλδχλσλ ζην 

ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην. Καηά ηε δηάξθεηα, φκσο, ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε πξαθηηθή 

απηή έιαβε κεγάιεο δηαζηάζεηο, πνπ είραλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ έθδνζε 

νκνιφγσλ πνπ βαζίδνληαλ επί νκάδσλ νκνιφγσλ πνπ είραλ εθδνζεί βάζεη ηεο 

                                                
4
 Υξήζηνο Κακπφιεο, Νηθφιανο Γ. Σξαπιφο, «Σα αίηηα ηεο πξφζθαηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο». 



 

- 24 - 

 

ηηηινπνίεζεο (ηα γλσζηά σο «ηνμηθά νκφινγα»). Απηά ηα «ηνμηθά νκφινγα» 

δεκηνπξγνχλ δχν πξνβιήκαηα. Πξψηνλ, αθαηξνχλ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξαπεδίηε, 

ην θίλεηξν ζσζηήο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ δαλεηνιήπηε αθνχ ν 

θίλδπλνο απηφο κεηαθέξεηαη ζε άιινπο νξγαληζκνχο. Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

εθδφηε ηνπο βαζηδφηαλ ζηελ αμηνιφγεζε πνπ έδηλαλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί 

αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ απνδείρζεθε φηη 

δελ ήηαλ πάληνηε νξζέο (Enron). Γεχηεξνλ, νη δηακεζνιαβεηηθνί νξγαληζκνί πνπ 

δέρνληαη ηα ηηηινπνηεκέλα δάλεηα, ηα ρξεκαηνδνηνχλ κε πςεινχο δείθηεο 

ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα, εθδίδνληαο εηαηξηθά νκφινγα (Mortgage Backed 

Securities ή MBS). Δπίζεο ηα νκφινγα απηά δελ απνηεινχζαλ ζπλήζσο αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζε θάπνηα δεπηεξνγελή αγνξά, θαη επνκέλσο, δελ ππήξραλ γη‟ απηά 

ηηκέο αλαθνξάο. πλεπψο, ην πξφβιεκα αδηαθάλεηαο ηηκψλ θαη εζθαικέλεο 

εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ήηαλ πνιχ έληνλν. 

Γεχηεξνλ, ν νκνινγηνχρνο δαλεηζηήο (απηφο πνπ αγνξάδεη ην νκφινγν) 

εηζπξάηηεη πεξηνδηθά ηφθνπο, ε πιεξσκή ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζην φηη ν αξρηθφο 

νθεηιέηεο (ν ιήπηεο ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ) ζα πιεξψζεη ηε δφζε ηνπ θαλνληθά. 

ηαλ, ινηπφλ, ζηηο Ζ.Π.Α. νη δαλεηνιήπηεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ηα νπνία είραλ 

ηηηινπνηεζεί, άξρηζαλ λα κελ εθπιεξψλνπλ ηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (γηα 

ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο ησλ δαλείσλ φζν θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο), νη ηειηθνί νκνινγηνχρνη δαλεηζηέο βξέζεθαλ λα 

έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο «ηνμηθά νκφινγα» κε πνιχ ρακειή απνηίκεζε. 

Σέινο, θάηνρνη ηέηνησλ ηίηισλ, θαη κάιηζηα ζε κεγάιε έθηαζε, ήηαλ θαη 

νξηζκέλεο μέλεο ηξάπεδεο (δειαδή απηέο πνπ εθηέζεθαλ ζηελ θξίζε), φπσο θαη 

ζπγαηξηθέο ηνπο, ζηηο νπνίεο νη ελ ιφγσ ηξάπεδεο είραλ δψζεη εγγπήζεηο αγνξάο ησλ 

ηίηισλ αλ νη ζπγαηξηθέο ηνπ αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο.Έηζη ζαλ 

απνηέιεζκα: 

 νη ελ ιφγσ μέλεο ηξάπεδεο βξέζεθαλ εθηεζεηκέλεο ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ηφζν 

θεξεγγπφηεηαο (δηφηη έπξεπε λα θαηαγξάςνπλ δεκίεο απφ ηα νκφινγα) φζν θαη 

ξεπζηφηεηαο (πνπ φθεηιαλ ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο), ε θαηάζηαζε απηή 

δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο ζηελ αγνξά, θαζψο δελ ήηαλ ζηελ αξρή 

γλσζηφ πνηεο ηξάπεδεο είραλ πξνβιήκαηα θαη ζε πνηα έθηαζε, 

 ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο αγνξάο αθνινχζεζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά, 
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 κε άκεζε ζπλέπεηα, φζεο ηξάπεδεο είραλ κεγάιε εμάξηεζε απφ απηήλ ηελ αγνξά 

λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη νξηζκέλεο λα πεξηέιζνπλ ζε 

θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο. 

Δληειψο επηγξακκαηηθά θαη ζε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ, κπνξεί λα 

αλαθεξζεί φηη απηή εζηηάδεηαη, ζε φ,ηη αθνξά ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ζε 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 ηελ έθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηηηινπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ απαηηήζεσλ, 

 ηελ ειιηπή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

 ην εθηεηακέλν πεξηζψξην γηα «ξπζκηζηηθφ arbitrage», 

 ηνπο κε ππνθείκελνπο ζε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε αδεηνδφηεζε ή επνπηεία 

φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, 

 ηνπο αδηαθαλείο φξνπο δηαπξαγκάηεπζεο νξηζκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

 ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη 

 ην πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ  

ππεξεζηψλ. 

 

1.9.2 Οη επηπηώζεηο ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο απνηέιεζκα πνπ  απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ φηη θινλίζηεθε 

ε εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ πξνο ηελ ηξαπεδηθή αγνξά πνπ νδήγεζε ζην 

„θιείζηκν ηεο ζηξφθηγγαο‟ ησλ πηζηψζεσλ θαη επνκέλσο ζηελ θξίζε ξεπζηφηεηαο 

Παξά ηελ παξνχζα ηζρπξή θεξεγγπφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ην ειιεληθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά. Ζ θεθαιαηαθή βάζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εληζρχζεθε ζεκαληηθά ην 2009, απμαλφκελε απφ 24 δηο επξψ ζε 33 δηο 

επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ απφ ην θξάηνο χςνπο 3,8 δηο 

επξψ, θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ απφ ηνπο κεηφρνπο θαη παξαθξαηεζέληα θέξδε. ιεο 

νη ηξάπεδεο ηθαλνπνηνχλ ην φξην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ 8% θαη ε κέζε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απμήζεθε ζε 11,7% ζην ηέινο ηνπ 2009
5
. 

κσο ε επηδεηλνχκελε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ζπλνδεχηεθε απφ ππνβαζκίζεηο 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ θαη πνιιψλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ηνπο δηεζλήο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη νη επελδπηέο άξρηζαλ λα ππαλαρσξνχλ απφ ηα ειιεληθά 

                                                
5 Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ην Γειηίν ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ «Σν Διιεληθφ Σξαπεδηθφ 

χζηεκα ην 2009» 
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νκφινγα, πηέδνληαο έηζη ηηο απνδφζεηο ηνπο. Σα επηζθαιή δάλεηα απμάλνληαη ελψ ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά έρεη απμεζεί επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ 

θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. Απηφ πνπ απαζρνιεί ηηο ηξάπεδεο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ 

πεγψλ ξεπζηφηεηάο ηνπο. πσο μέξνπκε νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηέζζεξηο πεγέο 

γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο πξνβαίλνπλ ζην δαλεηζκφ 

επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ
6
: 

• ηηο θαηαζέζεηο ηνπ απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ, 

• ηηο θαηαζέζεηο απφ ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά (δειαδή απφ άιιεο ηξάπεδεο)  

• ηελ έθδνζε νκνιφγσλ, θαη 

• ην δαλεηζκφ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.  

Ζ βαζηθή πεγή δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη νη 

θαηαζέζεηο ηνπ απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ. Χζηφζν, είλαη γεγνλφο φηη ζαλ απνηέιεζκα 

ηεο δπζπηζηίαο ησλ αγνξψλ θαη επελδπηψλ πξνο ηα ειιεληθά νκφινγα θαη γεληθά ηελ 

Διιεληθή Οηθνλνκία, ην θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ έρεη απμεζεί θαη απηφ έρεη 

αλαπφθεπθηα επηπηψζεηο ζην επηηφθην δαλεηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ. 

 

1.9.3 Τα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο 

ρξεκαηνπηζηωηηθήο θξίζεο 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα, αθνξνχζαλ κφλν: 

• ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο  θαη 

• ηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ 

 

1.9.3.1 Μέηξα εγγύεζεο θαηαζέζεωλ 

 

Σα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ αθνξνχλ θπξίσο ηελ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

εγγχεζεο θαηαζέζεσλ θαη απνηεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ελζσκάησζε θνηλνηηθψλ 

δηαηάμεσλ. Απηφ έγηλε κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ζην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εγγχεζε θαηαζέζεσλ ζηελ Διιάδα. 

                                                
6 Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, «Σν ειιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα ην 2009», Ηνχληνο 2010 



 

- 27 - 

 

 

1.9.3.2 Μέηξα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηόηεηαο 

 

Σα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ δπλάκεη ηνπ N. 3723/2008 (ΦΔΚ 250 Α/9.12.2008) 

αθνξνχζαλ ην πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, χςνπο είθνζη 

νθηψ (28) δηζ. επξψ. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα, νη φξνη ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αληίζεηα απφ ηα πξνγξάκκαηα άιισλ ρσξψλ, δελ ήηαλ 

πξφγξακκα δηάζσζεο ηξαπεδψλ, αιιά πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο 

(λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ) κέζσ ησλ ηξαπεδψλ. 

Σν πξφγξακκα, ην νπνίν είρε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη 

πξνζδηνξηζκέλε, απφ ην λφκν, εκεξνκελία ιήμεο, δελ αθνξνχζε ηελ παξνρή 

κεηξεηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο ηξάπεδεο, αιιά ζπλδπαζκφ νκνιφγσλ θαη 

εγγπήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Δπηπιένλ, νη εγγπήζεηο θαη νη δηεπθνιχλζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην πξφγξακκα είραλ θφζηνο γηα ηηο ηξάπεδεο, ην νπνίν 

δηακνξθψζεθε κε φξνπο αγνξάο. 

 

1.9.4 Μεραληζκόο Σηήξημεο 

 

ηα πιαίζηα εμπγίαλζεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ππέγξαςε 

ζπκθσλία γηα ηελ έληαμή ηεο ζηνλ κεραληζκφο ζηήξημεο ζηηο 23 Απξηιίνπ 2010. Με 

ηνλ κεραληζκφ απηφ αλακέλεηαη λα θαηαθέξεη ε Διιάδα λα εθπιεξψζεη ηηο δαλεηαθέο 

ηηο ππνρξεψζεηο κε ηε βνήζεηα ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ. 

 

Τν πξόγξακκα  

Σα κέηξα θαη νη πνιηηηθέο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ κλεκφλην θαιχπηνπλ ηξεηο ελφηεηεο:   

Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή κε άκεζα δηνξζσηηθά θαη δηαξζξσηηθά κέηξα γηα 

ηε βηψζηκε εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, ηε δηαρείξηζή ηνπο, ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο.  

Αληαγωληζηηθόηεηα θαη αλάπηπμε κε άκεζα κέηξα γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ηηκψλ θαη δηαξζξσηηθά κέηξα γηα 
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ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο κεγέζπλζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Καη ηέινο ην κέηξα γηα ην Υξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 

 

 

Πνιηηηθή γηα ην ρξεκαηνπηζηωηηθό ζύζηεκα  

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αθνξά ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αιιά 

θαη ηεο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη εηδηθά ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη:  

 Σε δεκηνπξγία ελφο Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο  

 

 Σελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδασ  

 

 

Τν Τακείν Φξεκαηνπηζηωηηθήο Σηαζεξόηεηαο 

 

Σν Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ηδξχζεθε κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ηε 

ζηαζεξφηεηα ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ρνξεγψληαο ίδηα θεθάιαηα ζε 

πεξίπησζε ζεκαληηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ θεθαιαίσλ. Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ηξαπεδψλ ζην Σακείν είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζα ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

θαιχπηνληαη νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο
7
, θαη δελ κπνξεί λα βξεζεί άιιε 

ηδησηηθή ιχζε. Αξκφδηα επνπηηθή αξρή είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη 

επηζεκαίλεηαη ηαπηφρξνλα φηη εάλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ δχλαληαη λα 

ζπγθεληξψζνπλ εγθαίξσο επηπξφζζεηα θεθάιαηα γηα λα απνπιεξψζνπλ ην Σακείν, 

ζα εθαξκφδεηαη ζρέδην αλαδηάξζξσζήο ηνπο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Σακείνπ, κε 

εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

Σν Σακείν πξνβιέπεηαη λα έρεη αξρηθή επηαεηήο δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο απηήο ηεο 

πεξηφδνπ ε θπξηφηεηα ηνπ Σακείνπ πεξλά ζην Διιεληθφ Γεκφζην, κέρξη ην χςνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Σακείνπ. 

 

 

                                                
7 πσο έρνπλ νξηζηεί γηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 



 

 

 

 

Κεφάλαιο 2 
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2. Απνηειεζκαηηθέο αγνξέο 

 

 

2.1 Έλλνηα ηεο Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο 

 

Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο άξρηζε λα απαζρνιεί ηνπο επηζηήκνλεο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη αλαθεξφηαλ ζηε ζρέζε ηηκήο θαη δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο. 

Απνηειεί κηα έλλνηα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαζψο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πνιιά 

απφ ηα ζχγρξνλα εξγαιεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο. 

Γηα νπνηνδήπνηε αγαζφ απνηειεζκαηηθή νξίδεηαη ε αγνξά ζηελ νπνία νη πφξνη 

δηνρεηεχνληαη ηαρχηαηα θαη κε ην κηθξφηεξν θφζηνο ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα δψζνπλ ηελ κεγαιχηεξε σθέιεηα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα γεληθά κπνξεί λα θαηαλεκεζεί ζε: θαηαλεκεηηθή, ιεηηνπξγηθή 

θαη πιεξνθνξηθή.
8
 

Καηαλεκεηηθή: ζεκαίλεη φηη ε αγνξά κπνξεί λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο  ησλ αγαζψλ 

λα παξέρεη πιεξνθφξεζε θαη λα δηνρεηεχεη ηνπο πφξνπο 

Λεηηνπξγηθή: ζεκαίλεη φηη νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο ρξεκαηνδνηηθψλ ηίηισλ  

κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ ζε ηηκέο πνπ είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

ρακειέο δεδνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο νη ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή ηαρχηεηα θαη κε ηα κηθξφηεξα δπλαηά εκπφδηα εκπνξίνπ 

(ζπλαιιαγψλ). 

Με ηνλ φξν θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ελλννχκε ηνπο θφξνπο  πνπ επηβάιιεη ην 

θξάηνο ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ απηψλ θαζαπηψλ θαη ην πεξηζψξην κεηαμχ ηηκήο  

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο  (bid-ask spread).Απηφ ην πεξηζψξην επεξεάδεηαη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηξεηο θχξηνπο παξάγνληεο: ηελ ξεπζηνπνηεζεκφηεηα ηεο αγνξάο , ην 

επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ην επίπεδν αβεβαηφηεηαο  απηνί νη παξάγνληεο είλαη 

ζπζρεηηδφκελνη κεηαμχ ηνπο.  

                                                
8 Γηάλλεο Σ.Λαδαξίδεο, Γεκήηξεο Λ.Παπαδφπνπινο, «Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, Βαζηθέο έλλνηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο , Υξεκαηννηθνλνκηθφο ρεδηαζκφο θαη Γηνίθεζε Κεθαιαίνπ Κίλεζεο.», ηεπρνο 

Α, Β΄έθδνζε, Θεζζαινληθή 2005.  
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Πιεξνθνξηαθή : ζεκαίλεη φηη ε αγνξά πνπ έρεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη 

απηή ζηελ νπνία νη ηηκέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηίηισλ ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο φιε ηελ πιεξνθφξεζε ζηελ νπνία είλαη επεπεξέαζηε ε 

ηηκή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ηίηινπ. Νέα πιεξνθφξεζε πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζα 

πξέπεη ηαρχηαηα λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο ηηκέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηίηισλ θαηά 

έλα ακεξφιεπην ηξφπν . ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ ηα παξαπάλσ δελ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξαίλεηαη φηη φινη νη ρξεκαηνδνηηθνί ηίηινη ηηκνινγνχληαη ζσζηά (ιακβάλνπλ 

ηηο ζσζηέο ηηκέο ) ζε κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά  αιιά ζα πξέπεη λα ζπκπεξαίλεηαη 

φηη δελ ππάξρεη  εζθαικέλε ηηκνιφγεζε. Έλαο ηξφπνο λα ην πεξηγξάςνπκε απηφ είλαη 

λα πνχκε φηη ε αγνξά πξνζθέξεη  έλα δίθαην παηρλίδη ζην νπνίν νη επελδπηέο , θαηά 

κέζν φξν,  θεξδίδνπλ έλα πνζνζηφ απφδνζεο ην νπνίν ηνπο απνδεκηψλεη γηα ηνλ 

θίλδπλν πνπ εκπεξηέρνπλ νη επελδχζεηο ηνπο. 

Ζ πιεξνθνξηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα νξίδεηαη ζπλήζσο ζε ζρέζε κε ηα ζχλνια 

ηεο πιεξνθφξεζεο. Έηζη νη αγνξέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο αδχλακνπ ηχπνπ 

ζε εκη-ηζρπξνχ ηχπνπ θαη ηζρπξνχ ηχπνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο εμαξηψκελεο απφ ην 

εάλ νη ηηκέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηίηισλ αληηθαηνπηξίδνπλ δηάθνξα ζχλνια 

πιεξνθφξεζεο. 

 

2.1.1 Οξηζκόο 

 

Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί ζρεδφλ φκνηνη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη 

απνηειεζκαηηθή αγνξά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. χκθσλα κε ηνλ Malkiel, 

πξσηνζηάηε ησλ απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ: «Μηα αγνξά θεθαιαίνπ είλαη 

απνηειεζκαηηθή αλ πιήξσο θαη αθξηβψο αληηθαηνπηξίδεη φιε ηε ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε ζην θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ρξενγξάθσλ. Οπζηαζηηθά ε αγνξά είλαη 

απνηειεζκαηηθή σο πξνο έλα ζεη πιεξνθνξηψλ αλ νη ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ δελ ζα 

επεξεάδνληαλ απφ ηελ απνθάιπςε απηήο ηεο πιεξνθφξεζεο ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο». Δπηπιένλ, απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο έλα ζεη πιεξνθνξηψλ 

ππνλνεί φηη είλαη αδχλαην λα θάλεηο ππεξθέξδε βαζίδνληαο ηηο απνθάζεηο ζνπ ζε 

απηφ ην ζεη πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ εηδηθφ ζηηο απνηειεζκαηηθέο 

αγνξέο Eugene Fama «απνηειεζκαηηθή είλαη κηα αγνξά ζηελ νπνία νη ηηκέο 

αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. Με ηνλ φξν δηαζέζηκε 
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πιεξνθνξία ελλνείηαη θάζε πιεξνθνξία»
9
. Σν επηρείξεκα απηφ ηνπ νξηζκνχ είλαη 

ηφζν γεληθφ πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ. Γηα λα κπνξνχκε 

λα ειέγμνπκε απηφ ην ππφδεηγκα, ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, πξέπεη λα νξίζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα 

ηη ζεκαίλεη ε θξάζε «αληηθαηνπηξίδεη πιήξσο». Μηα ππφζεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη 

φηη νη ηηκέο ηζνξξνπίαο ή νη αλακελφκελεο απνδφζεηο ησλ ρξενγξάθσλ παξάγνληαη 

απφ ην δηπαξακεηξηθφ ππφδεηγκα Sharpe [40] – Litner [24,25]. 

Γεληθά ηα ζεσξεηηθά ππνδείγκαηα θαη εηδηθά ηα εκπεηξηθά ηεζη ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ δελ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα. ηα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη νη ζπλζήθεο ηεο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα 

ηεζνχλ ζε φξνπο πξνζδνθψκελεο απφδνζεο. ε γεληθνχο φξνπο φπσο ην 

δηπαξακεηξηθφ ππφδεηγκα ηέηνηεο ζεσξίεο κπνξνχλ λα ππνζέζνπλ φηη εμαξηάηαη απφ 

θάπνην ζχλνιν ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε πξνζδνθψκελε απφδνζε ηζνξξνπίαο ελφο 

ρξενγξάθνπ είλαη παξάγνληαο ηνπ θηλδχλνπ ηνπ. Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο γηα ην 

πψο νξίδεηαη ν θίλδπλνο. Με ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή έλλνηα νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα 

λα έξζνπλ απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλακέλνπκε.  

Ζ αλακελφκελε απφδνζε κπνξεί λα πεξηγξάθεη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

 

                                                     (2.1) 

 

φπνπ: 

Δ: ε αλακελφκελε αμία 

     : ε ηηκή ηνπ ρξενγξάθνπ j ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 

        : ε ηνπ ρξενγξάθνπ j ηελ ρξνληθή ζηηγκή t+1 κε επαλεπέλδπζε ηνπ πξφζζεηνπ 

ρξεκαηηθνχ εηζνδήκαηνο απφ ην ρξεφγξαθν 

       : ε απφδνζε ηνπ ρξενγξάθνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 

                                                
9 Eugene F.Fama, Merton H.Miller, 1972, “The theory of finance”, Dryden Press. 
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  : ζπκβνιίδεη ην νπνηνδήπνηε ζχλνιν πιεξνθφξεζεο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

ηηκή ηνπ ρξενγξάθνπ ηνλ ρξφλν t 

ηα ζχκβνια    δείρλνπλ φηη         θαη         είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο ηνπ t. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε είλαη ε 

αθφινπζε : ην ρξφλν t ε αγνξά ρξεζηκνπνηεί φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε    γηα 

λα εθηηκήζεη ηελ θαηαλνκή πηζαλνηήησλ ηνπ         πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

(ζπλεπάγεηαη) κηα αλακελφκελε κειινληηθή ηηκή                . Απηή ε εθηίκεζε ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ         ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα ππνδείγκαηα αλακελφκελσλ 

απνδφζεσλ ηζνξξνπίαο θαζνξίδεη ην               . Ζ αλακελφκελε απφδνζε 

ηζνξξνπίαο              ζπλδπάδεηαη κε ηελ               γηα λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή 

ηζνξξνπίαο         ζην ρξφλν t. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε πιεξνθφξεζε Φ 

αληηθαηνπηξίδεηαη πιήξσο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο P . 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φκσο, φζν απιφ θη αλ θαίλεηαη, ε ππφζεζε φηη νη 

ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ζε φξνπο αλακελφκελσλ 

απνδφζεσλ, αλπςψλεη ηελ ακηγψο καζεκαηηθή έλλνηα ηεο αλακελφκελεο αμίαο ζε έλα 

επίπεδν πνπ δελ ζπλάγεηαη απαξαίηεηα απφ ηελ γεληθή αληίιεςε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αγνξά. Ζ πξνζδνθψκελε αμία είλαη κφλν έλαο απφ ηνπο πνιινχο 

πηζαλνχο ζχλζεηνπο δείθηεο ηεο θαηαλνκήο ησλ απνδφζεσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο αγνξάο θαζ΄απηήο, ήηνη, ε γεληθή έλλνηα φηη νη ηηκέο 

αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε, δελ ηεο πξνζδίδεη θακία 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηήλ ηελ 

ππφζεζε εμαξηψληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηελ εγθπξφηεηα θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο. κσο απηή ε ππφζεζε απνηειεί αλαπφθεπθην 

ηίκεκα πνπ ζα έρεη θάπνηνο αλ ζέιεη λα δψζεη ζηε Θεσξία Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ 

εκπεηξηθφ ππφβαζξν-πεξηερφκελν. 

Οη ππνζέζεηο φηη νη ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ζε 

φξνπο αλακελφκελσλ απνδφζεσλ θαη φηη νη αλακελφκελεο απνδφζεηο ηζνξξνπίαο θαη 

νη ηξέρνπζεο ηηκέο ζρεκαηίδνληαη κε βάζε θαη άξα αληαλαθινχλ πιήξσο ην ζχλνιν 

πιεξνθνξηψλ Φ έρνπλ κεγάιεο ειέγμηκεο επηπηψζεηο – απνθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

ζπζηεκάησλ ζπλαιιαγψλ πνπ βαζίδνληαη κφλν ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπλφινπ Φ πνπ 

έρεη αλακελφκελα θέξδε ή αλακελφκελεο απνδφζεηο θαζ‟ππέξβαζε ησλ 

αλακελφκελσλ θεξδψλ ή απνδφζεσλ ηζνξξνπίαο. Έηζη έρνπκε: 
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                                            (2.2) 

θαη 

                                                            (2.3) 

 

πνπ εμ νξηζκνχ ζεκαίλεη φηη ε αθνινπζία Υ είλαη fair game (δίθαην παηρλίδη) ζε 

ζρέζε κε ηελ αθνινπζία Φ. Ή νκνίσο  

 

                                                   (2.4) 

θαη 

                                                               (2.5) 

 

έηζη ψζηε ε αθνινπζία Ε είλαη επίζεο  fair game ζε ζρέζε κε ηελ αθνινπζία Φ. 

ε νηθνλνκηθνχο φξνπο Υ είλαη ε ππεξβάιινπζα αμία ηεο αγνξάο ηνπ ρξενγξάθνπ 

ηελ ρξνληθή ζηηγκή t+1. είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο ηηκήο θαη 

ηεο αλακελφκελεο αμίαο ηεο ηηκήο πνπ πξνβιέθζεθαλ ζηνλ ρξφλν t κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ ζπλφινπ Φ. Δπίζεο Ε είλαη ε απφδνζε ζηνλ ρξφλν t+1 

θαζ'ππέξβαζε ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο ηζνξξνπίαο πνπ πξνβιέθζεθε ζην ρξφλν 

t. Έηζη: 

 

                               

 

είλαη έλα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ πνπ βαζίδεηαη ζην ζχλνιν πιεξνθνξηψλ 

Φ πνπ ππνδεηθλχεη ζηνλ επελδπηή ην πνζφ Φ ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ζηνλ ρξφλν 

t πνπ ζα επελδπζνχλ ζε θάζε έλα απφ ηα Ν δηαζέζηκα ρξεφγξαθα. Ζ ζπλνιηθή 

ππεξβάιινπζα αμία ηεο αγνξάο ζην ρξφλν t+1 πνπ ζπλεπάγεηαη απφ έλα ηέηνην 

ζχζηεκα είλαη: 



 

- 35 - 

 

                                  
 
   , 

 

πνπ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ fair game έρεη πξνζδνθψκελε ηηκή: 

 

                                  

 

   

 

 

Απφ δηαηζζεηηθή άπνςε φια απηά ζηα νπνία θαηαιήμακε είλαη ην κάιινλ 

νθζαικνθαλέο ζπκπέξαζκα φηη αλ φιεο νη πιεξνθνξίεο Φ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηελ αγνξά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ θαη ηηκψλ δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε έλαο επελδπηήο λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ βάζε ζπλαιιαγψλ κε 

αλακελφκελεο απνδφζεηο θαζ'ππέξβαζε ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ηζνξξνπίαο. 

Θα αλαθεξζνχκε ηψξα ζε 2 εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο απνηειεζκαηηθψλ 

αγνξψλ fair game, ηνπ Submartingale model θαη ηνπ Random Walk model. 

 

2.2 Τν ππόδεηγκα Martingale 

 

Oη ξίδεο ηνπ ππνδείγκαηνο Martingale βξίζθνληαη ζηελ ηζηνξία ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ θαη ηεο γέλλεζεο ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ. Ο Ηηαιφο καζεκαηηθφο 

Girolamo Cardano ην 1565 εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ δίθαηνπ παηρληδηνχ, δειαδή ελφο 

παηρληδηνχ πνπ δελ επλνεί εκάο ή ηνλ αληίπαιν καο. Σν ππφδεηγκα απηφ είλαη κηα 

ζηνραζηηθή δηαδηθαζία ε νπνία ηθαλνπνηεί ηελ αθφινπζε ζπλζήθε: 

 

                                                             (2.6) 

 

                                                            (2.7) 
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έζησ φηη ην    αληηπξνζσπεχεη ηα ζσξεπηηθά θέξδε ελφο παίθηε θάπνηνπ ηπρεξνχ 

παηρληδηνχ θαηά ηελ πεξίνδν t. Σφηε εάλ ην παηρλίδη είλαη δίθαην ηα αλακελφκελα 

ζσξεπηηθά θέξδε ηελ επφκελε πεξίνδν ζα πξέπεη λα είλαη ίδηα κε ηα ζσξεπηηθά θέξδε 

ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Δάλ ην    αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαηά ηελ εκέξα t , ηφηε ε αλακελφκελε ηηκή ηνπ αχξην είλαη ε ζεκεξηλή. 

Γειαδή ε θαιχηεξε πξφβιεςή καο γηα ηελ απξηαλή ηηκή είλαη ε ζεκεξηλή, φπνπ 

θαιχηεξε ζεκαίλεη ειάρηζηε κέζε ηηκή ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ. 

 Μηα άιιε δηάζηαζε ηεο ππφζεζεο Martingale είλαη φηη: νη κεηαβνιέο ηηκψλ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ είλαη αζπζρέηηζηεο γηα φιεο ηηο πζηεξήζεηο. Απηφ ζαλ 

ζπλέπεηα έρεη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθφ γξακκηθφ ππφδεηγκα 

πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ, ην νπνίν λα βαζίδεηαη ζηηο 

ηζηνξηθέο κεηαβνιέο. 

 

2.2.1 Martingale θαη Απνηειεζκαηηθέο Αγνξέο 

 

Ζ ππφζεζε Martingale γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζεσξνχληαλ απαξαίηεηε 

ζπλζήθε γηα λα είλαη κηα αγνξά απνηειεζκαηηθή. πσο είπακε θαη παξαπάλσ κηα 

αγνξά είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ φιε ε πιεξνθφξεζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο 

ηζηνξηθέο ηηκέο αληαλαθιάηαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ ζηνηρείσλ 

(αδχλαηε κνξθή απνηειεζκαηηθφηεηαο). Δάλ ε αγνξά είλαη απνηειεζκαηηθή δελ 

κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε θέξδε εθηειψληαο ζπλαιιαγέο κε βάζε ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο ηζηνξηθέο ηηκέο ελφο θεθαιαηνπρηθνχ ζηνηρείνπ-

ρξενγξάθνπ. „Έηζη ε ππφ ζπλζήθε πξνζδνθία γηα ηελ κειινληηθή απφδνζε 

δεδνκέλσλ ησλ ηζηνξηθψλ ηηκψλ δελ κπνξεί λα είλαη νχηε αξλεηηθή νχηε ζεηηθή αιιά 

κφλν κεδέλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο κία απφ ηηο ζεκειηψδεο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζεσξίαο είλαη ε αλαγθαηφηεηα αλάιεςεο θάπνηνπ θηλδχλνπ 

δεδνκέλεο ηεο πξνζδνθψκελεο απφδνζεο. ηελ ηδηφηεηα δελ ππεηζέξρεηαη ν θίλδπλνο 

κε θακία κνξθή. Δάλ ε πξνζδνθψκελε απφδνζε ελφο θεθαιαηνπρηθνχ ζηνηρείνπ είλαη 

ζεηηθή θαη ζα είλαη ηαπηφρξνλα εθηεζεηκέλνη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. 
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ήκεξα έρεη απνδεηρζεί πιένλ φηη ε ηδηφηεηα Martingale δελ είλαη νχηε αλαγθαία 

αιιά νχηε ηθαλή ζπλζήθε γηα νξζνινγηθά πξνζδηνξηζκέλεο ηηκέο θεθαιαηνπρηθψλ 

ζηνηρείσλ. Δληνχηνηο ε ηδηφηεηα Martingale βξίζθεη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηηο 

ζχγρξνλεο ζεσξίεο απνηίκεζεο θεθαιαηνπρηθψλ ζηνηρείσλ κε ζεκαληηθφηεξν 

παξάδεηγκα ηελ απνηίκεζε πεξίπινθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ φπσο 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, ζπκθσλίεο αληαιιαγήο θαη άιια. Δπηπιένλ ε ηδηφηεηα 

Martingale νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ελφο πνιχ ζπγγεληθνχ ππνδείγκαηνο, ηνπ Σπραίνπ 

Πεξηπάηνπ.  

Χο εηδηθή πεξίπησζε ηνπ δίθαηνπ παηρληδηνχ, ν Fama (1970) πξφηεηλε ην 

ππφδεηγκα submartingale ην νπνίν κπνξεί λα εθθξαζηεί σο:  

 

                   

ή αιιηψο                                   

                                                                 (2.8) 

 

απηή είλαη κηα θαηάζηαζε φπνπ ε αθνινπζία ηηκψλ      ηνπ ρξενγξάθνπ αθνινπζεί ην 

submartingale ζε ζρέζε κε ηελ αθνινπζία πιεξνθνξηψλ Φ πνπ καο δείρλεη φηη ε 

αλακελφκελε αμία ηεο ηηκήο ηελ πεξίνδν t+1 φπσο πξνβιέθζεθε κε βάζε ηελ 

πιεξνθφξεζε Φ, είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα ηηκή. Αλ ε παξαπάλσ 

εμίζσζε απνηειεί ηζφηεηα ψζηε ε αλακελφκελε απφδνζε θαη νη αιιαγέο ζησλ ηηκψλ 

είλαη 0 ηφηε ε αθνινπζία ηηκψλ αθνινπζεί ην ππφδεηγκα martingale.  

 Έλα submartingale ζηηο ηηκέο έρεη κηα ζεκαληηθή ειέγμηκε επίπησζε. Αο 

ππνζέζνπκε φηη έρνπκε ζχλνιν θεθαιαηνπρηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηειείηαη απφ έλα 

ρξεφγξαθν θαη κεηξεηά, πνπ δηέπεηαη απφ κεραληθέο ζπλαιιαγέο, κε ην νπνίν 

ελλννχκε ζπζηήκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζε μερσξηζηά ρξεφγξαθα θαη θαζνξίδνπλ 

ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ν επελδπηήο ζα θξαηνχζε ην ρξεφγξαθν, ζα 

ελεξγνχζε short-selling, ή απιά ζα θξαηνχζε ηα κεηξεηά. Έηζη ε αμίσζε ζηελ 

παξαπάλσ εμίζσζε 2.8 φηη ε αλακελφκελε απφδνζε εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν 

πιεξνθνξηψλ Φ είλαη κε αξλεηηθή, απεπζείαο ζπλεπάγεηαη φηη έλαο ηέηνηνο θαλφλαο 

ζπλαιιαγψλ βαζίδεηαη κφλν ζηελ πιεξνθφξεζε Φ δελ κπνξεί λα έρεη κεγαιχηεξα 

αλακελφκελα θέξδε απ‟φηη κηα ηαθηηθή φπνπ πάληα αγνξάδνπκε θαη θξαηάκε (buy 
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and hold) ηα ρξεφγξαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 

αλαθεξφκαζηε.  

 

2.2.2 Η Θεωξία ηεο Τπραίαο Πνξείαο θαη ην Υπόδεηγκα ηνπ Τπραίνπ 

Πεξηπάηνπ. 

 

Σν φλνκα ηνπ ην νθείιεη ζηνλ Karl Pearson. Ο φξνο ηπραίνο πεξίπαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1905 ζε κηα αιιεινγξαθία πνπ είρε ν Pearson 

θαη δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Nature. Σν πξφβιεκα πνπ εμεηαδφηαλ ζηελ 

αιιεινγξαθία ήηαλ ε βέιηηζηε δηαδηθαζία πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα βξεζεί έλαο 

κεζπζκέλνο πνπ ράζεθε ζε έλα ρσξάθη. Καη ε ιχζε ήηαλ πσο ην θαιχηεξν κέξνο γηα 

λα αξρίζεη ε έξεπλα είλαη εθεί πνπ είρε αθεζεί ζηελ αξρή. Κη απηφ γηαηί θαζψο ν 

κεζπζκέλνο θηλείηαη ηπραία θαη απξφβιεπηα ζην ρσξάθη ην πην πηζαλφ είλαη λα 

θαηαιήμεη πάιη εθεί φπνπ μεθίλεζε
10

. Σν ππφδεηγκα ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ 

εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ θπζηθή γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θηλήζεσλ ησλ 

ζσκαηηδίσλ.  

 ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απηή ε αλαινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζεηξέο ησλ νπνίσλ 

νη απνδφζεηο είλαη ζεηξηαθά αλεμάξηεηεο. ηα ηέιε ηνπ 1950 νη εξεπλεηέο κπνξνχζαλ 

γηα πξψηε θνξά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ειεθηξνληθά κέζα γηα λα κειεηήζνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά κεγάισλ ζεηξψλ ηηκψλ. Ζ ππφζεζε ησλ νηθνλνκνιφγσλ ήηαλ φηη κπνξεί 

θάπνηνο λα αλαιχζεη κηα ρξνληθή νηθνλνκηθή ζεηξά αλ εμάγεη απφ απηήλ κηα 

καθξφρξνλε θίλεζε ή ηάζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε εμεηάδνληαο ηα θαηάινηπα γηα ηηο 

βξαρπρξφληεο θηλήζεηο θαη ηπραίεο δηαθπκάλζεηο (Kendall 1953). 

 Ο Kendall εμέηαζε 22 βξεηαληθέο ζεηξέο ηηκψλ κεηνρψλ θαη εκπνξεπκάησλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνλ εμέπιεμαλ. Καηέιεμε φηη ζηηο ζεηξέο ηηκψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε 

αξθεηά θνληηλά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νη ηπραίεο αιιαγέο απφ ην έλα ηξίκελν ζην 

επφκελν είλαη ηφζν κεγάιεο ψζηε λα βπζίδνπλ φπνηα ζπζηεκαηηθή επίδξαζε πνπ 

δχλαηαη λα ππάξρεη. Σα δεδνκέλα ζπκπεξηθέξνληαη ζρεδφλ ζαλ πεξηπιαλψκελεο 

ζεηξέο. Ζ ζρεδφλ ζεηξηαθή ζπζρέηηζε ησλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ ήηαλ κηα παξαηήξεζε 

πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζπλάδεη κε ηηο απφςεηο ησλ νηθνλνκνιφγσλ. Παξφια απηά απηέο 

                                                
10 Elroy Dimson and Massoud Mussavian, “A brief  history of market efficiency”,  European Financial 

Management, Volume 4, Number 1, March 1998, pp 91-193 
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νη εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο νλνκάζηεθαλ Random Walk Model-Τπφδεηγκα ηνπ 

Σπραίνπ Πεξηπάηνπ. 

χκθσλα κε ηε Θεσξία ηεο Σπραίαο Πνξείαο νη θηλήζεηο ησλ ηηκψλ δε ζα 

αθνινπζήζνπλ θάπνην κνληέιν ή θάπνηα ηάζε θαη νη πξνεγνχκελεο θηλήζεηο ησλ 

ηηκψλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα πξνβιεθζνχλ νη επφκελεο θηλήζεηο 

ησλ ηηκψλ. 

Μεγάιν ηκήκα ηεο ζεσξίαο γηα απηά ηα ζέκαηα κπνξεί λα απνδνζεί ζην Γάιιν 

καζεκαηηθφ Louis Bachelier, ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ νπνίνπ κε ηίηιν "Ζ Θεσξία 

ηεο Δηθαζίαο (Κεξδνζθνπίαο)"
 11

 (1900) πεξηιάκβαλε νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο απφςεηο 

θαη ζρφιηα. Ο Bachelier θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη "Ζ καζεκαηηθή πξφβιεςε ηνπ 

θεξδνζθφπνπ είλαη κεδέλ" θαη πεξηέγξαςε απηή ηε ζπλζήθε σο "παηρλίδη κε ίζνπο 

φξνπο". Γπζηπρψο, νη απφςεηο ηνπ ήηαλ πνιχ πξνρσξεκέλεο γηα ηελ επνρή ηνπ κε 

απνηέιεζκα λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο γηα πάλσ απφ 50 ρξφληα, κέρξη πνπ ε 

δηαηξηβή ηνπ αλαθαιχθζεθε εθ λένπ θαη δεκνζηεχηεθε ην 1964.  

ηηο αξρέο ηεο εηζαγσγήο ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο αγνξάο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

βηβιηνγξαθία, ε πξφηαζε φηη ε ηξέρνπζα ηηκή ελφο ρξενγξάθνπ αληηθαηνπηξίδεη 

πιήξσο φιε ηελ δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε ππνλννχζε φηη δηαδνρηθέο αιιαγέο ηηκψλ ή 

απνδφζεσλ κηαο πεξηφδνπ είλαη αλεμάξηεηεο. Δπηπξνζζέησο ήηαλ ζπρλή ε ππφζεζε 

φηη δηαδνρηθέο αιιαγέο ηηκψλ ή απνδφζεσλ είλαη θαηαλεκεκέλεο νκνηφκνξθα. Οη δχν 

απηέο ππνζέζεηο καδί ζπληζηνχλ ην Τπφδεηγκα Σπραίνπ Πεξηπάηνπ ή Σπραίαο 

Πνξείαο (Random Walk Model). Απηφ κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη σο εμήο: 

 

                                                                (2.9) 

 

πνπ απνηειεί ηελ πην ζπρλή δήισζε φηη ππνζεηηθέο θαη νξηαθέο θαηαλνκέο 

πηζαλνηήησλ κηαο αλεμάξηεηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο είλαη παλνκνηφηππεο. Δπίζεο ν 

παξάγνληαο ππθλφηεηαο   πξέπεη λα είλαη ίδηνο γηα φια ηα t.  

 Ζ εμίζσζε 2.9 ιέεη πνιιά παξαπάλσ θπζηθά απ‟φηη ε εμίζσζε 8,10. Γηα 

παξάδεηγκα αλ πεξηνξίζνπκε ηελ 2.1 παξαδερφκελνη φηη ε αλακελφκελε απφδνζε ηνπ 

ρξενγξάθνπ j είλαη ζηαζεξή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπκε: 

                                                
11 «Théorie de la spéculation» 
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                                                                          (2.10) 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν κέζνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ         είλαη αλεμάξηεηνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ παξειζφληνο ιακβάλνληαο ππφςε ην RWM ζηελ 2.10 κπνξνχκε λα 

πνχκε επίζεο φηη νιφθιεξε ε θαηαλνκή είλαη αλεμάξηεηε ηεο πξνεγνχκελεο 

πιεξνθφξεζεο
12

.  

 Δίλαη θαιχηεξα λα ζεσξήζνπκε ην RWM ζαλ κηα επέθηαζε ηεο γεληθήο 

αλακελφκελεο απφδνζεο ηνπ fair game efficient market model κε ηελ έλλνηα φηη 

δεκηνπξγνχκε κηα πην ιεπηνκεξήο δήισζε γηα ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Σν 

ππφδεηγκα ηνπ fair game ιέεη απιά φηη νη ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο κπνξνχλ 

λα ηεζνχλ ζε φξνπο αλακελφκελεο απφδνζεο θαη άξα αλαθέξεη ιίγα γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο λέαο πιεξνθνξίαο. Έλαο 

ηπραίνο πεξίπαηνο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ ππνδείγκαηνο φηαλ ην 

πεξηβάιινλ είλαη, ζπκπησκαηηθά, ηέηνην ψζηε ε εμέιημε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ 

επελδπηή θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέαο πιεξνθνξίαο ζπλδπάδεη ηελ παξαγσγή 

ηζνξξνπηψλ ζηηο νπνίεο νη θαηαλνκέο απνδφζεσλ επαλαιακβάλνληαη.  

Κεληξηθφ ηκήκα ηεο ζεσξίαο ησλ Απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ είλαη ε Τπφζεζε 

Απνηειεζκαηηθψλ (ΤΑΑ-Efficient Market Hypothesis EMH) ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ζεσξία Οξζνινγηθψλ Πξνζδνθηψλ(Rational Expectations Theory-RET) θαη ηελ 

Τπφζεζε ηνπ Σπραίνπ Πεξηπάηνπ (Random Walk Hypothesis-RWH). πλδπάδνληαο 

ηε Θεσξία ηεο Σπραίαο Πνξείαο κε ηελ Τπφζεζε ηεο Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη κπνξνχκε λα έρνπκε ηξεηο κνξθέο ηεο Τπφζεζεο. 

Σελ δηάθξηζε απηή εηζήγαγε ν Harry Roberts ην 1967:  

Αγνξά αδύλακνπ ηύπνπ απνηειεζκαηηθόηεηαο: νη ηηκέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηίηισλ αληηθαηνπηξίδνπλ ήδε φιε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη 

απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ζπλαιιαγψλ ηεο αγνξάο ηέηνηα φπσο ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ησλ ηηκψλ ηνπ παξειζφληνο, ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ θηι. Μηα άιιε 

                                                
12 Σν RWM παξφια απηά δελ ιέεη φηη ε παιηά πιεξνθφξεζε δελ έρεη θακία αμία θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηαλνκήο ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ. Πξάγκαηη επεηδή νη θαηαλνκέο απνδφζεσλ ππνηίζεηαη φηη 

είλαη νη ίδηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη παιηέο απνδφζεηο είλαη ε θαιχηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο . 

Σν RWM ιέεη φκσο φηη ε αθνινπζία ή ε ζεηξά παξειζνπζψλ απνδφζεσλ δελ έρεη θακία ζπλέπεηα ζηελ 

εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ. 
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έθθξαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πιεξνθφξεζε ηνπ παξειζφληνο γηα λα ζπλάγνπκε ηηο κειινληηθέο 

ηηκέο.  

Αγνξά εκη-ηζρπξνύ ηύπνπ απνηειεζκαηηθόηεηαο: νη ηηκέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηίηισλ άκεζα αληηθαηνπηξίδνπλ  φιε ηε δεκφζηα δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Σν ζχλνιν ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δεκφζηα δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε ζα 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά αδχλακνπ ηχπνπ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο φζν θαη νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα πιεξνθφξεζε ηέηνηα φπσο 

πξνβιέςεηο θεξδψλ, πιεξνθφξεζε εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα πξντφληα , ηελ δηνίθεζε, θαη άιιεο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Αγνξά ηζρπξνύ ηύπνπ απνηειεζκαηηθόηεηαο: νη ηηκέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηίηισλ ήδε αληηθαηνπηξίδνπλ  φιε ηελ πιεξνθφξεζε είηε απηή είλαη δεκφζηα 

δηαζέζηκε είηε απηή είλαη θαηέρεηαη ηδησηηθά (πεξηιακβάλεη πιεξνθφξεζε πνπ είλαη 

γλσζηή κφλν  ζηα εζσηεξηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο) . Θα πξέπεη εδψ λα 

ζεκεηψζνπκε φηη απηφο ν ηχπνο απνηειεζκαηηθφηεηαο απαηηεί φπσο θαη νη ηηκέο ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ ηίηισλ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ φρη κφλν ηελ πιεξνθφξεζε 

πνπ είλαη δεκφζηα δηαζέζηκε  αιιά θαη  απηήλ πνπ νη επηρεηξήζεηο  δελ έρνπλ 

δεκνζηνπνηήζεη θαη κπνξεί λα είλαη γλσζηή κφλν ζε κεξηθά εζσηεξηθά ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο . Βέβαηα είλαη θαλεξφ πσο είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη ηέηνηα αγνξά. 

Οη πξνυπνζέζεηο χπαξμεο κηαο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

1. Τπάξρνπλ πνιινί ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη – ν θαζέλαο αλεμάξηεηα απφ ηνλ άιιν – 

αλαιχνπλ θαη απνηηκνχλ ηηο κεηνρέο θαη πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε 

ηνπο. 

2. Κάζε λέα πιεξνθνξία γηα κία εηαηξία ή κεηνρή ηεο, εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά 

εληειψο ηπραία θαη αλεμάξηεηα απφ άιια γεγνλφηα. 

3. Οη επελδπηέο κέζσ θηλήζεσλ αγνξαπσιεζηψλ πξνζαξκφδνπλ ηηο απνηηκήζεηο ησλ 

κεηνρψλ, ψζηε νη ηειεπηαίεο λα αληαλαθινχλ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή φιε ηε 

δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. 

Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θάιιηζηα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ πξέπεη λα θηλνχληαη εληειψο ηπραία θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εκθάληζε 

νπνηνπδήπνηε γεγνλφηνο πνπ αθνξά ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο (δελ αθνινπζνχλ θάπνηα 

ζπζηεκαηηθή κεηαβνιή). 
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2.3 Υπόζεζε απνηειεζκαηηθώλ αγνξώλ: 

 

Ζ Τπφζεζε απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ απνηειεί ηελ βαζηθή πξφηαζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο γηα πεξίπνπ 30 ρξφληα.  Απνηειεζκαηηθή είλαη ε αγνξά φπνπ νη 

ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ αμηφγξαθσλ αληαλαθινχλ (ελζσκαηψλνπλ) πιήξσο θαη άκεζα 

φιε ηελ δηαζέζηκε πιεξνθνξία ή αιιηψο νη ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ πξνζαξκφδνληαη 

γξήγνξα ζε λέεο πιεξνθνξίεο. 

 

2.3.1 Τα ζεωξεηηθά επηρεηξήκαηα ηεο Υπόζεζεο ηωλ Απνηειεζκαηηθώλ 

αγνξώλ 
13

 

 

Ζ βαζηθή ζεσξεηηθή θαηάζηαζε ηεο Τπφζεζεο ησλ Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ 

βαζίδεηαη ζε ηξία επηρεηξήκαηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε πξννδεπηηθά αζζελέζηεξεο 

ππνζέζεηο. Πξψηνλ, νη επελδπηέο ππνζέηνπκε φηη είλαη νξζνινγηθνί άξα αμηνινγνχλ 

ηα ρξεφγξαθα νξζνινγηθά. Γεχηεξνλ, ζηνλ βαζκφ πνπ θάπνηνη επελδπηέο δελ είλαη 

νξζνινγηθνί νη ζπλαιιαγέο ηνπο είλαη ηπραίεο άξα αθπξψλνπλ ε κία ηελ άιιε ρσξίο 

λα επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο. Σξίηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ νη επελδπηέο είλαη αλνξζνινγηθνί κε 

παξφκνην ηξφπν, βξίζθνληαη ζε κηα αγνξά κε νξζνινγηθνχο arbitrageurs πνπ 

εμνπδεηεξψλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζηηο ηηκέο. 

ηαλ νη επελδπηέο είλαη νξζνινγηθνί, αμηνινγνχλ θάζε ρξεφγξαθν κε ηελ 

ζεκειηψδε  αμία ηνπ: ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, 

πξνεμνθιεκέλε ρξεζηκνπνηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλδχλνπ. ηαλ νη 

επελδπηέο καζαίλνπλ θάηη γηα ηελ ζεκειηψδε αμία ησλ ρξενγξάθσλ ηφηε γξήγνξα 

αληηδξνχλ ζηε λέα πιεξνθνξία πιεηνδνηψληαο φηαλ ηα λέα είλαη θαιά θαη 

πξνζθέξνληαο (bidding down) φηαλ ηα λέα δελ είλαη θαιά. αλ απνηέιεζκα νη ηηκέο 

                                                
13 Andrei Shleifer,"Inefficient Markets-An introduction to behavioral finance",Oxford University Press 

2000. 
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ησλ ρξενγξάθσλ ελζσκαηψλνπλ φιε ηελ δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε ζρεδφλ ακέζσο 

θαη νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα επίπεδα αληαπνθξηλφκελεο ζηελ λέα θαζαξή 

παξνχζα αμία ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. Οη Samuelson 1965 θαη Mandelbrot 1966 

απέδεημαλ θάπνηα απφ ηα πξψηα ζεσξήκαηα δείρλνληαο πσο, ζηηο αληαγσληζηηθέο 

αγνξέο κε νξζνινγηθνχο θαη νπδέηεξνπο πξνο ηνλ θίλδπλν επελδπηέο , νη απνδφζεηο 

είλαη απξφβιέπηεο-νη ηηκέο θαη νη αμίεο ησλ ρξενγξάθσλ αθνινπζνχλ ηπραίνπο 

πεξηπάηνπο. Απφ ηφηε νη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ ραξαθηεξίζεη απνηειεζκαηηθέο ηηο 

ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ γηα ηνπο απνζηξεθφκελνπο ηνλ θίλδπλν επελδπηέο, κε 

κεηαβιεηά επίπεδα θηλδχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη κεηαβιεηή 

αλεθηηθφηεηα ζηνλ θίλδπλν. ε απηά ηα πην πεξίπινθα ππνδείγκαηα νη ηηκέο ησλ 

ρξενγξάθσλ δελ πξνβιέπνληαη λα αθνινπζνχλ ηπραίνπο πεξηπάηνπο. Αθφκα ε 

νξζνινγηθφηεηα ησλ επελδπηψλ ππνλνεί φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα θεξδίζεη 

θαλείο κεγαιχηεξεο ζηαζκηζκέλεο απνδφζεηο φπσο έγξαςε θαη ν Fama ην 1970. Ζ 

ΤΑΑ (EMH) είλαη ινηπφλ κία απφξξνηα ηεο ηζνξξνπίαο ζηηο αληαγσληζηηθέο αγνξέο 

κε θαηεμνρήλ νξζνινγηθνχο επελδπηέο. 

κσο ε ΤΑΑ δελ ππάξρεη κφλν ράξε ζηνπο νξζνινγηθνχο επελδπηέο . ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη επελδπηέο δελ ήηαλ νξζνινγηθνί νη αγνξέο θάλεθαλ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο. ε κία ζπρλή πεξίπησζε , νη αλνξζνινγηθνί επελδπηέο ζηελ αγνξά 

ζπλαιιάζζνληαη ηπραία . ηαλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ηέηνησλ επελδπηψλ θαη νη 

επελδπηηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο δελ ζπζρεηίδνληαη , νη ζπλαιιαγέο ηνπο είλαη πηζαλφλ 

λα αθπξψζνπλ ε κία ηελ άιιε. ε κηα ηέηνηα αγνξά . κπνξεί λα ππάξμεη ζεκαληηθφο 

φγθνο  ζπλαιιαγψλ, φπσο ε αιφγηζηε αληαιιαγή ηίηισλ κεηαμχ ησλ επελδπηψλ, αιιά 

νη ηηκέο είλαη σζηφζν θνληά ζηηο ζεκειηψδεηο αμίεο. Απηφ ην επηρείξεκα  ζηεξίδεηαη 

ζε θαίξην βαζκφ ζηελ έιιεηςε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ 

αλνξζνινγηθψλ επελδπηψλ θαη γη απηφλ ηνλ ιφγν είλαη πεξηνξηζκέλν. Ζ πεξίπησζε 

ηεο ΤΑΑ παξφια απηά κπνξεί λα γίλεη αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγψλ ησλ επελδπηψλ είλαη ζπζρεηηζκέλεο.  

Απηή ε ππφζεζε φπσο έγηλε απφ ηνλ Milton Freidman 1953 θαη ηνλ Eugene Fama 

1965 βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή ηνπ arbitrage. Δίλαη έλα απφ ηα πην ην πην δηαηζζεηηθά 

ειθπζηηθά θαη επινγνθαλή επηρεηξήκαηα ζε φια ηα νηθνλνκηθά. Οη Sharpe θαη 

Alexander  ην 1990 έδσζαλ έλα νξηζκφ γηα ην arbitrage . Απηφο ν νξηζκφο ιέεη φηη 

«arbitrage είλαη ε ηαπηφρξνλε αγνξά θαη πψιεζε ηνπ ίδηνπ ρξενγξάθνπ ή 

ρξενγξάθσλ κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζε δχν δηαθνξεηηθέο αγνξέο ζε επσθειψο 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο». Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε έλα ρξεφγξαθν, αο πνχκε κηα κεηνρή 
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ε νπνία είλαη ππεξηηκεκέλε ζε κηα αγνξά ζε ζρέζε κε ηελ ζεκειηψδε αμία ηεο ζαλ 

απνηέιεζκα ησλ ζπζρεηηδφκελσλ αγνξψλ απφ απνλήξεπηνπο ε αλνξζνινγηθνχο 

επελδπηέο. Απηή ε κεηνρή απνηειεί κηα θαθή επηινγή αγνξάο αθνχ ε ηηκή ηεο 

ππεξβαίλεη ηνλ θαλνληθφ θίλδπλν ηεο πξνζαξκνζκέλεο θαηάξαο παξνχζαο αμίαο ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ή ησλ παξαγψγσλ ηεο. Πξνζέρνληαο απηήλ ηελ ππέξβαζε νη 

έμππλνη επελδπηέο ή αιιηψο νη arbitrageurs  ζα πνπινχζαλ ή ζα έθαλαλ short selling 

ζε απηήλ ηελ αθξηβή κεηνρή θαη παξάιιεια ζα αγφξαδαλ άιιεο κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν. Δάλ απηά ηα ρξεφγξαθα είλαη 

δηαζέζηκα θαη νη arbitrageurs ζα κπνξνχζαλ λα ηα ζπλαιιάζζνπλ ηφηε κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θέξδνο θαζψο κεηψλνπλ ηα αθξηβά ρξεφγξαθα θαη καθξαίλνπλ ηα ίδηα 

ή παξφκνηα πην θζελά ρξεφγξαθα. Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζπλαιιαγήο 

απφ ηνπο arbitrageurs είλαη λα θάλνπλ ηελ ηηκή ηνπ ππεξηηκεκέλνπ ρξενγξάθνπ λα 

κεησζεί ζηελ ζεκειηψδε αμία ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ ην arbitrage είλαη 

γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ ε ηηκή ηνπ ρξενγξάθνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί θαηά 

πνιχ ηελ ζεκειηψδε αμία ηνπ άξα θαη νη arbitrageurs δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ππεξθαλνληθά θέξδε.  Έλα παξφκνην επηρείξεκα έρεη εθαξκνγή θαη 

ζε έλα ππνεθηηκεκέλν ρξεφγξαθν. Γηα θεξδίζνπλ νη arbitrageurs ζα αγνξάζνπλ 

ππνεθηηκεκέλα ρξεφγξαθα θαη ζα έθαλαλ short selling ζε παξφκνηα ρξεφγξαθα γηα λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν, επνκέλσο πξνζηαηεχνπλ ηα ππνεθηηκεκέλα ρξεφγξαθα 

λα απ‟ην λα γίλνπλ είηε ππνθαηάζηαηα είηε πνιχ καθξνπξφζεζκα. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

arbitrage θέξλεη ηηο ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ θνληά κε ηηο ζεκειηψδεο αμίεο ηνπο αθφκα 

θαη φηαλ θάπνηνη επελδπηέο δελ είλαη πιήξσο νξζνινγηθνί θαη νη απαηηήζεηο ηνπο 

είλαη ζπζρεηηζκέλεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηα ρξεφγξαθα έρνπλ θνληηλά 

ππνθαηάζηαηα.  

Σν arbitrage έρεη πεξαηηέξσ επηπηψζεηο. ην ζεκείν ζην νπνίν ηα ρξεφγξαθα ηα 

νπνία νη αλνξζνινγηθνί επελδπηέο αγνξάδνπλ είλαη ππεξηηκεκέλα θαη ηα ρξεφγξαθα 

ηα νπνία μεθνξηψλνληαη είλαη ππνηηκεκέλα, απηνί νη επελδπηέο θεξδίδνπλ κηθξφηεξεο 

απνδφζεηο απφ παζηαζκέλνπο επελδπηέο ή arbitrageurs. ε ζρέζε κε ηνπο νκφηηκνχο 

ηνπο νη αλνξζνινγηθνί επελδπηέο ράλνπλ ρξήκαηα. πσο ηνλίδεη θαη ν Freedman ην 

1953, δελ κπνξνχλ λα ράλνπλ γηα πάληα ζα γίλνπλ ιηγφηεξν πινχζηνη θαη ζην ηέινο 

ζα εμαθαληζηνχλ απφ ηελ αγνξά. Αλ ην arbitrage δελ  εμαιείςεη ηελ επηξξνή ηνπο ζηηο 

ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ ακέζσο νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο εμαιείθνπλ ηελ επεκεξία ηνπο. 

Μαθξνρξφληα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ ππεξέρεη ιφγσ ηεο αληαγσληζηηθήο 

επηξξνήο ηεο θαη ηνπ arbitrage . 
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2.3.2 Τα εκπεηξηθά επηρεηξήκαηα ηεο ΥΑΑ 

 

Αλ θαη ηα ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ΤΑΑ θαίλνληαη λα είλαη πνιχ ηζρπξά ηα 

εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηαμχ 1960 θαη 1970 είλαη αθφκα πην 

ζπληξηπηηθά. ε πην γεληθφ επίπεδν νη εκπεηξηθέο ππνζέζεηο ηεο ΤΑΑ κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε δχν επξχο θαηεγνξίεο. Πξψηνλ, φηαλ ηα λέα ζρεηηθά κε ηελ αμία ελφο 

ρξενγξάθνπ έξρνληαη ζε κηα αγνξά, ε ηηκή ηνπ πξέπεη λα αληηδξάζεη θαη λα 

ελζσκαηψζεη ηα λέα απηά ην ίδην γξήγνξα αιιά θαη ζσζηά. Σν γξήγνξν ζεκαίλεη φηη 

απηνί πνπ έκαζαλ ην λέν αξγά αο πνχκε απφ ηελ εθεκεξίδα ή απφ ηελ ηειεφξαζε δελ 

ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θέξδνο απφ απηήλ ηελ πιεξνθνξία. Σν ζσζηά 

ζεκαίλεη φηη ε ηεο ηηκήο ζε αληίδξαζε κε ηελ πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη αθξηβήο 

θαηά κέζν φξν: νη ηηκέο δελ πξέπεη νχηε λα αληηδξνχλ ππεξβνιηθά νχηε λα Τπφ-

αληηδξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνηλψζεηο. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη ηάζε ηηκψλ νχηε 

αλαζηξνθή ησλ ηηκψλ πνπ αθνινπζνχλ ηνλ αξρηθφ αληίθηππν ηεο πιεξνθνξίαο. 

Γεχηεξνλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηηκή ελφο ρξενγξάθνπ πξέπεη λα είλαη ίζε κε ηελ αμία 

ηνπ νη ηηκέο δελ πξέπεη λα κεηαβάιινληαη φηαλ δελ ππάξρνπλ λέα ζρεηηθά κε ηελ αμία 

ηνπ ρξενγξάθνπ. Κη απηφ γηαηί, νη ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ δελ πξέπεη λα αληηδξνχλ 

ζηηο αιιαγέο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ελφο ρξενγξάθνπ πνπ δελ ζπλνδεχνληαη 

απφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζεκειηψδε αμία ηνπ. Ζ γξήγνξε θαη αθξηβήο 

αληίδξαζε ησλ ηηκψλ ησλ ρξενγξάθσλ ζηηο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ε κε αληίδξαζε 

ζηελ κε χπαξμε πιεξνθνξηψλ είλαη νη δχν επξχο πξνβιέςεηο ηεο ΤΑΑ .  

Ζ αξρηθή ππφζεζε αθνινπζήζεθε απφ ηελ γξήγνξε θαη αθξηβή αληίδξαζε ησλ 

ηηκψλ ζηε λέα πιεξνθνξία είλαη φηη ε παιηά πιεξνθνξία δελ έρεη αμία ζηε 

δεκηνπξγία ρξήκαηνο φπσο ηνλίδεη θαη ν Fama ην 1970. γηα λα εθηηκήζνπκε εκπεηξηθά 

απηή ηε  ππφζεζε , νη εξεπλεηέο ρξεηάζηεθε λα δψζνπλ λφεκα ζηελ έθθξαζε “παιηά 

πιεξνθνξία-stale information” θαη  “ making money” . ε πξψηε εξκελεία θαίλεηαη λα 

είλαη ζρεηηθά μεθάζαξε. Δξκελεχνληαο ην making money, ζε αληίζεζε, είλαη 

εμαηξεηηθά αληηθξνπφκελν. Ο ιφγνο είλαη, ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θάλσ ιεθηά 

ζεκαίλεη δεκηνπξγψ κηα ππεξβάιινπζα απφδνζε δεδνκέλνπ θηλδχλνπ.  Γείρλνληαο 

φηη, κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή βαζηδφκελε ζηελ παιηά πιεξνθνξία, θαηά κέζν 

φξν θεξδίδεη κηα ζεηηθή ρξεκαηνξνή θαηά κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν,  δελ απνηειεί 

απφ κφλν ηνπ ζηνηρείν φηη πξφθεηηαη γηα αλαπνηειεζκαηηθή αγνξά. Γηα έλα ηέηνην 



 

- 46 - 

 

θέξδνο ν επελδπηήο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαιάβεη θάπνην θίλδπλν θαη ην θέξδνο 

ηνπ κπνξεί λα είλαη κηα δίθαηα απνδεκίσζε ηεο αγνξάο γηα ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ. 

Σν πξφβιεκα είλαη φηη κεηξψληαο ηνλ θίλδπλν κηαο ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθήο 

ζηξαηεγηθή  είλαη ηφζν δχζθνιν φζν θαη αληηθξνπφκελν , θαη απαηηεί έλα ππφδεηγκα 

ζρέζεο κεηαμχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο. Έλα επξέσο απνδεθηφ ππφδεηγκα είλαη ην 

Capital Asset Pricing Model  ή αιιηψο CAPM (Sharpe 1964) αιιά δελ είλαη ε κφλε 

επηινγή. Ζ εκπηζηνζχλε (dependence) ησλ πεξηζζφηεξσλ ειέγρσλ απνηειεζκαηηθψλ 

αγνξψλ ζε έλα ππφδεηγκα θηλδχλνπ θαη αλακελφκελεο απφδνζεο απνηειεί κηα 

βαζχηεξε ελφξαζε ηνπ Fama (1970), πνπ έρεη ζπδεηεζεί πνιχ ζηα εκπεηξηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απφ ηφηε. Κάζε θνξά πνπ νη εξεπλεηέο βξίζθνπλ κία επθαηξία γηα 

ηελ δεκηνπξγία ρξήκαηνο πνπ πεγάδεη απφ ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε θάπνηα 

παιηά πιεξνθνξία, νη επηθξηηέο γξήγνξα ζπζηήλνπλ έλα ππφδεηγκα θηλδχλνπ –

πεηζηηθφ ή φρη – πνπ κπνξεί λα ειαηηψζεη απηά ηα θέξδε ζε κία δίθαηε ακνηβή γηα ηελ 

αλάιεςε θηλδχλνπ.  

Ο νξηζκφο ηεο  παιηάο πιεξνθνξίαο είλαη πνιχ ιηγφηεξν αληηθξνπφκελνο. Ο 

Fama μερσξίδεη ηξεηο ηχπνπο παιηάο πιεξνθφξεζεο νη νπνίνη ζπλδένληαη θαη κε ηνπο 

ηξεηο ηχπνπο απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ. Γηα ηελ απνθαινχκελε Αγνξά αδύλακνπ 

ηύπνπ απνηειεζκαηηθόηεηαο ε ζρεηηθή παιηά πιεξνθφξεζε είλαη νη ηηκέο θαη νη 

απνδφζεηο πεξαζκέλσλ εηψλ. Ζ αδχλακνπ ηχπνπ απνηειεζκαηηθφηεηα φηη είλαη 

αδχλαηε ε δεκηνπξγία ππεξθεξδψλ βαζηδφκελνη ζηελ γλψζε παιηφηεξσλ ηηκψλ θαη 

απνδφζεσλ. Με ηελ ππφζεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ θηλδχλνπ απηή ε εθδνρή ηεο 

ΤΑΑ ειαηηψλεη ζηελ ππφζεζε ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ ηε δήισζε φηη νη απνδφζεηο 

ησλ κεηνρψλ είλαη εληειψο απξφβιεπηεο βαζηδφκελεο ζηηο παιηφηεξεο απνδφζεηο  

Fama (1965).  

Οη απνδφζεηο παιαηνηέξσλ εηψλ δελ είλαη ε κφλε παιηά πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ 

νη επελδπηέο. Ζ εκη-ηζρπξνύ ηύπνπ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ΤΑΑ δειψλεη φηη νη 

επελδπηέο  δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππεξθέξδε (superior risk-adjusted returns) 

ρξεζηκνπνηψληαο θακία δεκνζηεπκέλε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. Γηα λα ην ζέζνπκε 

δηαθνξεηηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πιεξνθνξία δεκνζηεχεηαη , ακέζσο ελζσκαηψλεηαη 

ζηηο ηηκέο, θαη έηζη έλαο επελδπηήο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ 

πιεξνθνξία γηα λα πξνβιέςεη ηηο κειινληηθέο απνδφζεηο. Μία  εκη-ηζρπξνύ ηύπνπ 

απνηειεζκαηηθόηεηαο αγνξά είλαη θαλεξφ φηη είλαη θαη κηα αδύλακνπ ηύπνπ 

απνηειεζκαηηθόηεηαο κνξθή, κηαο θαη νη πεξαζκέλεο ηηκέο θαη απνδφζεηο είλαη 
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θαηάιιειν ππνζχλνιν ηεο δεκνζηεπκέλεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο γηα έλα 

ρξεφγξαθν.  

Δίλαη αθφκα δπλαηφ έλαο επελδπηήο πνπ δελ κπφξεζε λα δεκηνπξγήζεη θέξδε απφ 

ηελ ζπλαιιαγή ηεο δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίαο, λα κπνξέζεη λα θεξδίζεη κε 

θαλνληθά θέξδε  ζπλαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη αθφκα γλσζηέο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά, πνιιέο θνξέο κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ  ηζρπξνύ ηύπνπ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ΤΑΑ νξίδεη φηη αθφκα θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε δεκηνπξγία ππεξθεξδψλ δελ είλαη δπλαηή γηαηί ε πιεξνθνξία πνπ 

δίλεηαη ζπρλά δηαξξέεηε θαη ελζσκαηψλεηαη θαη απηή ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο-

ρξενγξάθνπ. Οη πεξηζζφηεξεο  εθηηκήζεηο ηεο ΤΑΑ θαηεπζχλνληαη ζηελ αδχλακνπ 

θαη εκη-ηζρπξνχ ηχπνπ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δελ πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη επηθεξδέο 

εκπφξην εθ ησλ έζσ ην νπνίν ρξεηάδεηαη γηα λα ηζρχεη ε ηζρπξή κνξθή ηεο ΤΑΑ. 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ θέξδνο παξάλνκα θαη απνηεινχλ επηρεηξήκαηα θαηά ηεο ηζρπξήο 

κνξθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο φπνπ άλζξσπνη κέζα απφ 

ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο δεκηνπξγνχλ ππεξθαλνληθά θέξδε αθφκα θαη φηαλ 

ζπλαιιάζζνληαη λφκηκα (Seyhun 1998, Jeng et al 1999). 

ηαλ νη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ ζέζεη ειέγρνπο γη απηέο ηηο πξνβιέςεηο, ηα 

δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ΤΑΑ-EMH. ζνλ αθνξά ηελ 

αδύλακνπ ηύπνπ απνηειεζκαηηθόηεηα, ν Fama (1965) βξήθε φηη νη ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ φλησο αθνινπζνχλ ηπραίνπο πεξηπάηνπο. Γελ βξήθε θαλέλα ζπζηεκαηηθφ 

ζηνηρείν θεξδνθνξίαο κε ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγψλ, φπσο λα αγνξάδνπλ κεηνρέο φηαλ 

νη ηηκέο ηνπο κφιηο έρνπλ αλέβεη ή λα ηηο πνπιάλε κφιηο έρνπλ πέζεη νη ηηκέο ηνπο. ε 

κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα, ε ηηκή κηαο κεηνρήο έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα αλέβεη κεηά 

απφ κία άλνδν ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο φζν θαη κεηά απφ κία θάζνδν. Πξφζθαηνη 

έιεγρνη πην πεξίπινθσλ θαλφλσλ ζπλαιιαγψλ έρνπλ δείμεη παξφκνηα απνηπρία ζην 

λα δεκηνπξγήζνπλ θέξδε πξνβιέπνληαο απνδφζεηο βαζηδφκελεο ζε πεξαζκέλεο 

απνδφζεηο, ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ αδχλακε κνξθή απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΤΑΑ.  

Σα αξρηθά ηεζη εληζρχνπλ επίζεο ηελ εκη-ηζρπξή κνξθή απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Μία ζηξαηεγηθή ειέγρνπ είλαη λα παξαθνινπζνχκε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα  πνπ 

αθνξνχλ κεκνλσκέλεο εηαηξείεο θαη λα θνηηάκε αλ νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη ζε απηά 

ηα λέα ακέζσο ή ζε δηάζηεκα θάπνησλ εκεξψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη έιεγρνη 

νλνκάδνληαη event studies (κειέηε γεγνλφησλ) θαη εθαξκφζηεθαλ πξψηε θνξά απφ 

ηνπο Fama et al. (1969), θαη έγηλαλ ε πξσηαξρηθή κεζνδνινγία ησλ εκπεηξηθψλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, θαζψο λέα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ πιήζνο εηαηξεηψλ, φπσο 

αλαθνηλψζεηο γηα ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ή απνεπελδχζεηο κεξηζκάησλ, εθδφζεηο θαη επαλαγνξέο 

κεηνρψλ, αιιαγέο ζηελ δηνίθεζε, θαη άιια, αμηνινγνχληαη εκπεηξηθά κέζα απφ ηελ 

επίδξαζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Μπνξνχκε λα ιάβνπκε 

ππφςε ηελ εξγαζία ησλ Keown θαη  Pinkerton ην 1981
14

 πνπ αθνξά ηηο απνδφζεηο 

ησλ εηαηξεηψλ-ζηφρσλ πξνο εμαγνξά θνληά ζηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο 

πξνζθνξάο. Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο απνδφζεηο ελφο κέζνπ ζηφρνπ, πξνζαξκνζκέλα 

κε ηηο θηλήζεηο ηεο αγνξάο, θαίλνληαη ζην ζρήκα. Απηφ πνπ δείρλεη ην ζρήκα είλαη φηη 

νη ηηκέο ησλ ζηφρσλ αξρίδνπλ λα απμάλνληαη πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξνζθνξάο 

θαζψο ηα λέα γηα κηα πηζαλή πξνζθνξά ελζσκαηψλνληαη ζηηο ηηκέο, θαη πεδνχλ ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ εκεξνκελία ηεο δεκφζηαο αλαθνίλσζεο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξηκνδφηεζε ηεο εμαγνξάο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο-ζηφρνπ. 

κσο ην άικα ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηελ αλαθνίλσζε δελ αθνινπζείηαη απφ κηα 

αλνδηθή ηάζε ή κηα θαζνδηθή, δείρλνληαο φηη νη ηηκέο ησλ ζηφρσλ-εμαγνξψλ 

πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα ηεο πξνζθνξάο ζηηγκηαία, ζπλάδεη κε ηελ εκη-ηζρπξή κνξθή 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΤΑΑ.  

ηελ εκπεηξηθή κειέηε ηεο πξφηαζεο ηεο ΤΑΑ, ε νπνία ιέεη φηη νη ηηκέο δελ 

αληηδξνχλ κε ηελ κε χπαξμε πιεξνθφξεζεο, o Scholes ην 1972  ρξεζηκνπνηεί ηελ 

κεζνδνινγία κειέηεο γεγνλφησλ γηα λα εθηηκήζεη ηελ αληίδξαζε ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ ζηελ πψιεζε κεγάισλ παθέησλ κεηνρψλ ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο κεηφρνπο. Ζ δνπιεηά ηνπ Scholes είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηαηί 

αληηκεησπίδεη άκεζα ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ arbitrage ζηε ζεσξία 

απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ: ηελ ύπαξμε ππνθαηάζηαηωλ γηα ζπγθεθξηκέλα 

ρξεόγξαθα. Έλα αθξηβέο ππνθαηάζηαην ελφο ρξενγξάθνπ είλαη έλα άιιν ρξεφγξαθν 

( ή έλα ραξηνθπιάθην ρξενγξάθσλ ) κε παλνκνηφηππεο ηακεηαθέο ξνέο ζε φιεο ηηο 

πνιηηείεο ηνπ θφζκνπ. Έλα θνληηλφ ππνθαηάζηαην ελφο ρξενγξάθνπ είλαη έλα άιιν 

ρξεφγξαθν ( ή έλα ραξηνθπιάθην ρξενγξάθσλ ) κε θνληηλέο ηακεηαθέο ξνέο ζε φιεο 

ηηο πνιηηείεο ηνπ θφζκνπ θαη επηπιένλ κε ζρεδφλ ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ κε ην 

δεδνκέλν ρξεφγξαθν. Ζ δηαζεζηκφηεηα θνληηλψλ ππνθαηάζηαησλ γηα έλα δεδνκέλν 

ρξεφγξαθν ζρεηίδεηαη κεξηθά κε ηελ ππφζεζε ησλ νινθιεξσκέλσλ αγνξψλ, ε νπνία 

                                                
14 Arthur J.Keown, John M.Pinkerton, “Merger Announcements and Insider Trading Activity: An 

Empirical Investigation”, The Journal og Finance, vol36, No.4, September 1981 
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είλαη βαζηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ arbitrage γηαηί επηηξέπεη ηελ χπαξμε πνιιψλ 

ηξφπσλ λα έρνπκε έλα πξφηππν ρξεκαηνξνψλ ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηείεο ηνπ θφζκνπ.  

Ο  Scholes  θξίλεη φηη φηαλ ρξεηάδεηαη ην arbitrage γηα λα θάλεη ηηο αγνξέο 

απνηειεζκαηηθέο , νη δηάθνξεο κεηνρέο πξέπεη λα έρνπλ θνληηλά ππνθαηάζηαηα γηα λα 

δνπιέςεη θαιά ην arbitrage. ηαλ ππάξρνπλ ηα θνληηλά ππνθαηάζηαηα νη arbitrageurs 

κπνξνχλ λα πνπιάλε αθξηβά ρξεφγξαθα θαη λα αγνξάδνπλ θζελά θνληηλά 

ππνθαηάζηαηα, έηζη εμηζνξξνπνχλ ηηο ζρεηηθέο ηηκέο ηνπο θαη θέξλνπλ ηηο αγνξέο ζε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. ηαλ δελ ππάξρνπλ θνληηλά ππνθαηάζηαηα νη arbitrageurs δελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο. ηαλ νη κεηνρέο έρνπλ θνληηλά 

ππνθαηάζηαηα νη επελδπηέο είλαη αδηάθνξνη φζνλ αθνξά πνηεο κεηνρέο, κε ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ θαη απφδνζεο, λα θξαηήζνπλ. Οη πσιήζεηο κεγάισλ 

παθέησλ κεηνρψλ –εηδηθά αλ γίλεηαη απφ απιεξνθφξεηνπο πσιεηέο- δελ πξέπεη λα 

έρνπλ πιηθφ αληίθηππν ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ γηαηί απηή ε ηηκή είλαη 

πξνθαζνξηζκέλε απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ησλ θνληηλψλ 

ππνθαηάζηαησλ  παξά απφ ηελ πξνζθνξά. Σν επηρείξεκα ηνπ Scholes, ην νπνίν 

απνθαιεί Τπφζεζε Τπνθαηάζηαζεο, είλαη παλνκνηφηππν κε απηφ ηνπ arbitrage ζηε 

Θεσξία Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ. ηαλ έλα πσιεηήο πξνσζεί έλα παθέην κεηνρψλ 

ζηελ αγνξά άιινη επελδπηέο ζα επέλδπαλ επραξίζησο ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζε απηήλ 

ηελ κεηνρή, κε αληάιιαγκα κφλν κηα αζήκαληε, αλ ππάξρεη, κείσζε ηηκήο, θαη 

πηζαλψο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηα απνζέκαηα ηεο κεηνρήο θνληηλφ ππνθαηάζηαην, ψζηε 

λα θξαηήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζηαζεξφ. Ο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ απηψλ ησλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ δηαβεβαηψλεη φηη ε παξαρψξεζε ησλ ηηκψλ 

πνπ έλα απιεξνθφξεηνο πσιεηήο κπνξεί λα ηνπο δψζεη είλαη κηθξή. 

ε απηή ηε κειέηε ν Scholes βξίζθεη ζρεηηθά κηθξή αληίδξαζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο ζε πσιήζεηο παθέησλ. Αληηπξνζσπεχεη γηα απηέο ηηο αληηδξάζεηο ηελ πηζαλή 

αιιά κηθξή, δπζκελήο πιεξνθφξεζε πνπ απνθαιχθζεθε απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ 

παθέησλ πνπ πξφθεηηαη λα πνπιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο. ηελ εξκελεία ηνπ Scholes, 

απηφ ην απνηέιεζκα ζπλάδεη κε ηελ Τπφζεζε Τπνθαηάζηαζεο, θαη επνκέλσο κε ην 

δεχηεξν ζεκαληηθφ επηρείξεκα ηεο ΤΑΑ ην νπνίν ιέεη φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ δελ 

αληηδξνχλ ζηελ κε-πιεξνθφξεζε. Αθφκα πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ε κε αληίδξαζε 

ησλ ηηκψλ ζηελ κε-πιεξνθφξεζε επηζεκαίλεη ην arbitrage ζηελ πξάμε: ε ζέιεζε ησλ 

επελδπηψλ λα πξνζαξκφδνπλ ηα ραξηνθπιάθηα ηνπο ψζηε λα απνξξνθνχλ πην πνιιέο 

κεηνρέο ρσξίο κεγάιε επίδξαζε ζηηο ηηκέο. 
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ηα ηέιε ηνπ 1970 ε ΤΑΑ ήηαλ φλησο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζξηάκβνπο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Κάπνηα νηθνλνκηθή ζεσξία – ζπγθεθξηκέλα ε 

ζεσξία ηνπ arbitrage – πξφβιεςε φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ήηαλ 

απνηειεζκαηηθέο. Πιήζνο εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε κεξηθά απφ 

ηα πην εθηεηακέλα δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηα νηθνλνκηθά,  απηά ησλ ηηκψλ 

ησλ ρξενγξάθσλ, ζρεδφλ δηεζλψο επηβεβαίσζαλ ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζεσξίαο.  
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2.4 Η κέζνδνο ηεο αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθώλ ζπκβάληωλ (event 

studies methodology) 

 

Πνιχ ζπρλά νη νηθνλνκνιφγνη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ην εξψηεκα αλ επηδξά θαη 

πφζν ε αλαθνίλσζε ελφο νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο ζηελ αμία ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ 

κπνξεί λα κνηάδεη πνιχ δχζθνιν αιιά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβάλησλ κπνξεί λα γίλεη πνιχ εχθνια15
.  

Ζ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβάλησλ έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ζε 

έξεπλεο ζηελ ινγηζηηθή θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή. Έρεη επίζεο κεγάιε εθαξκνγή 

ζε πεξηπηψζεηο αλαθνηλψζεσλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. 

Ζ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβάλησλ έρεη πνιχ κεγάιε ηζηνξία. 

Κάπνηνη ιέλε φηη νη πξψηνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα event studies ήηαλ νη Fama, 

Fisher, Jensen and Roll (1969 ελψ απηνί πνπ ηα δεκνζίεπζαλ πξψηνη ήηαλ νη Ball and 

Brown (1968).  Ζ πξψηε δεκνζηεπκέλε φκσο κειέηε γηα ηα event studies έγηλε ην 

1933 απφ ηνλ James Dolley φπνπ εμέηαζε ηελ επίδξαζε ησλ stock splits
16

 ζηελ ηηκή 

ησλ κεηνρψλ, κειεηψληαο ηηο αιιαγέο ζηελ νλνκαζηηθή ηηκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

split. Υξεζηκνπνίεζε έλα δείγκα 95 splits ηελ πεξίνδν 1921-1931. Απηφ πνπ 

                                                
15Craig A. McKinley,“ Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature 

Vol.XXXV March 1997 pp.13-39 

,
16

Stock split είλαη ε εηαηξηθή πξάμε θαηά ηελ νπνία νη ππάξρνπζεο κεηνρέο κηαο επηρείξεζεο 

δηαηξνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο θαη κεηψλεηαη ε ηηκή ηνπο αλαινγηθά ψζηε λα κελ αιιάμεη ε ζπλνιηθή 

αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ θάζε κέηνρνο. Μία εηαηξεία πνπ νη κεηνρέο ηεο έρνπλ θαιέο 

επηδφζεηο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα θάλεη stock split αλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο αλέβεη ζεκαληηθά θαη 

ζεσξείηαη πνιχ αθξηβή γηα ηνπο κηθξνεπελδπηέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε κεηνρή δηαηεξεί ηελ 

εκπνξεπζηκφηεηα ηεο θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλαινγηθή ηδηνθηεζία ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. Σν stock split 

είλαη πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθφ παηρλίδη. Ζ ηδέα απφθηεζεο κηαο κεηνρήο ζηε κηζή ηηκή θαληάδεη 

ειθπζηηθή, θαη νη επελδπηέο αλακέλνπλ φηη ε ηηκή ηεο ζα αλέιζεη ζε πξν ηνπ split επίπεδα.Σν πην θνηλφ 

split είλαη δχν πξνο έλα. 

Παξάδεηγκα: 

ην δχν πξνο έλα split, έλαο επελδπηήο πνπ θαηείρε 100 κεηνρέο κε ηηκή 100€/κεηνρή πξηλ ην stock 

split, ζα θαηέρεη 200 κεηνρέο κε ηηκή 50€/κεηνρή κεηά ην split. Γειαδή ν επελδπηήο έρεη ζηελ θαηνρή 

ηνπ ηηο δηπιάζηεο κεηνρέο, αιιά θάζε κία απφ απηέο έρεη ηε κηζή αμία. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ζέινπλ 

λα θξαηάλε ηα επίπεδα ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηνπο ζε πξνζηηά επίπεδα ψζηε λα πξνζειθχνπλ ην 

ελδηαθέξνλ αξθεηψλ επελδπηψλ. Απφ ηελ άιιε φκσο δελ ζέινπλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη νη κεηνρέο 

ηνπο ζην εχξνο ησλ penny stocks γηαηί ηφηε ζα ράζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη ησλ 

αλαιπηψλ. Δπίζεο κπνξεί λα πάςνπλ λα εκθαλίδνληαη ζε δείθηεο πνπ έρνπλ πςειά ηηκνινγηαθά 

θξηηήξηα γηα ηηο κεηνρέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηφ 

ην πξφβιεκα ζπλήζσο πξνρσξνχλ ζε reverse stock split. Αθφκα θη αλ απηή ε θίλεζε δελ απμάλεη 

θαζφινπ ηελ αμία ηεο εηαηξίαο, αλεβάδεη ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξίαο ζε έλα πην ζεβαζηφ εχξνο ηηκψλ. 

http://www.euretirio.com/2010/06/shares-stocks.html
http://www.euretirio.com/2010/08/penny-stocks.html
http://www.euretirio.com/2010/08/reverse-stock-split.html
http://www.euretirio.com/2010/06/market-price.html
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παξαηήξεζε είλαη φηη ππήξμε αχμεζε ηεο ηηκήο ζε 57 πεξηπηψζεηο θαη κεηψζεθε ζε 

κφλν 26 πεξηπηψζεηο. Με ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ απφ ην 1930 έσο 1960 ε 

κέζνδνο απηή εμειίρηεθε πνιχ. Οη John H. Myers θαη Archie Bakay (1948), C. Austin 

Barker (1956, 1957, 1958) θαη John Ashley (1962) είλαη κεξηθνί απφ απηνχο πνπ 

δηεμήγαγαλ ηηο κειέηεο απηέο. Οη βειηηψζεηο απηέο αθνξνχζαλ ηελ αθαίξεζε ησλ 

θηλήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ζπγθερπκέλσλ γεγνλφησλ. ην 

ηέινο ηνπ 1960 αλαπηχρζεθαλ δεκηνπξγηθέο κειέηεο απφ ηνπο Ray Ball θαη Philip 

Brown (1968) θαζψο θαη Eugene Fama (1969) πνπ παξνπζίαζαλ ηελ κέζνδν φπσο 

ηελ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα. Οη Ball θαη Brown κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο 

αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ν Fama κειέηεζε ηελ επίδξαζε ησλ stock splits 

κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ηαπηφρξνλσλ απμήζεσλ ησλ 

κεξηζκάησλ.  

ηα επφκελα ρξφληα κεηά απφ απηέο ηηο πξσηνπφξεο κειέηεο αλαπηχρζεθε έλαο 

κεγάινο αξηζκφο ηξνπνπνηήζεσλ. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο είραλ ζρέζε κε ηηο 

επηπινθέο πνπ παξνπζηάδνληαλ απφ παξαβηάζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο πξψηεο κειέηεο θαη επίζεο αθνξνχζαλ ζε πξνζζήθεο ψζηε λα 

βεβαησζνχκε φηη έρνπκε πην ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο. Οη Stephen Brown θαη Jerold 

Warner (1980 θαη 1985) έγξαςαλ πνιχ ζεκαληηθέο εξγαζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

πξαθηηθή ζεκαζία επηπινθψλ θαη πξνζαξκνγψλ, ε εξγαζία ηνπ 1980 αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα εθαξκνγήο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δείγκαηνο θαη πξνηείλεη 

κεληαία δεδνκέλα ελψ ηνπ 1985 εκεξήζηα. 

 

 

2.4.1 Γηαδηθαζία ελόο Event Study 

 

Οξίδνπκε ηα ζπκβάληα ηα νπνία ζέινπκε λα κειεηήζνπκε. 

Γηα θάζε "ζπκβάλ", νξίδνπκε έλα ζπκκεηξηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα (event window) [Σ1, 

Σ2] θαη ζεσξνχκε φηη ην «ζπκβάλ», πξαγκαηνπνηείηαη ζην κέζν (t=0) ηνπ παξαπάλσ 

δηαζηήκαηνο. 

Δθηηκνχκε ηελ "θαλνληθή απφδνζε" (Νormal Return) πνπ ζα είρε ε κεηνρή 

θάζε εηαηξείαο γηα ην δηάζηεκα [Σ1, Σ2] εάλ δελ ζπλέβαηλε θαλέλα γεγνλφο πνπ λα 
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ζρεηίδεηαη κε ελδερφκελε ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά. Ζ "θαλνληθή απφδνζε" (Normal 

Return = Rit) εθηηκάηαη γηα πιήζνο L παξαηεξήζεσλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία Σ1-1. Ζ 

ελ ιφγσ κέζνδνο βαζίδεηαη ζην Τπφδεηγκα Απνηίκεζεο Κεθαιαηαθψλ ηνηρείσλ 

(Capital Asset Pricing Model)
17

 θαη ζχκθσλα κε απηή, ε θαλνληθή απφδνζε ηεο 

κεηνρήο θάζε εηαηξείαο πεξηγξάθεηαη απφ κία γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

απφδνζε θάζε κεηνρήο θαη ζηελ απφδνζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

αγνξάο (market portfolio), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εμίζσζε : 

 

                                                    (2.11) 

 

πνπ: 

 

    : ε εθηηκψκελε απφδνζε ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο i ηελ εκεξνκελία t. 

   : ε απφδνζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο ηελ εκεξνκελία t. 

   ν ζπληειεζηήο 'βήηα' ηεο κεηνρήο i. 

   : ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα,          θαη             
  

 

Τπνινγίδνπκε γηα θάζε εκέξα ηεο πεξηφδνπ [Σ1, Σ2] ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ  

πξαγκαηηθή απφδνζε     θαη ζηελ απφδνζε πνπ ζα είρε ε κεηνρή εάλ νη φξνη    θαη 

   παξέκελαλ σο είραλ γηα ηηο L παξαηεξήζεηο θαη γηα ηελ πεξίνδν [Σ1, Σ2]. Απηή ε  

δηαθνξά είλαη πνπ απνθαινχκε "ππεξαπφδνζε" (Abnormal Return:    ). 

 

                    κε              
  

 

Θεσξνχκε φηη                    

 

             
  

 

 
   

              

  
              (2.12) 

 

                                                
17 Ο ππνινγηζκφο ηεο θαλνληθήο απφδνζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κε άιια νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα φπσο 

ην APT (Arbitrage Pricing Theory) ή ζηαηηζηηθά ππφδεηγκαηα φπσο ην Market model θαη ην  Factor 

model. 
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Με L ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ "θαλνληθή 

απφδνζε" πνπ ζα είρε ε κεηνρή γηα ην δηάζηεκα [Σ1, Σ2].  Γηα L=200, ζεσξνχκε φηη 

Var(ΑRit) ηείλεη ζην ei, δειαδή φηη Var(ΑRit) ≈    
  

Τπνινγίδνπκε ηελ "ζσξεπηηθή ππεξαπφδνζε" (Cumulated Abnormal Return: 

CARi), ε νπνία είλαη ε ζπλνιηθή ππεξαπφδνζε πνπ απνιακβάλνπλ νη κέηνρνη θάζε 

κεκνλσκέλεο εηαηξείαο (i) γηα φιν ην δηάζηεκα [Σ1, Σ2]. Οπζηαζηηθά κέζσ ηεο 

ζσξεπηηθήο ππεξαπφδνζεο ειέγρνπκε εάλ ε επίδξαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζπκβάληνο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο θάζε κεηνρήο είλαη ζπλερήο. 

 

                                       
  
    

                            (2.13) 

 

κε                                                                
  

 

Θεσξνχκε φηη CAR1~Ν(0, 2

i (Σ1, Σ2)) θαη ειέγρνπκε γηα ηε ζηαηηζηηθή  

ζεκαληηθφηεηα   : CARi = 0, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο   : CΑRi ≠ 0. Δθηηκνχκε ην t 

κε ηνλ ηχπν: 

  
    

                 
 

 

 θαη ην ζπγθξίλνπκε κε ηελ tcritical . 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ελδηαθεξφκαζηε γηα ηελ κέζε ζσξεπηηθή ππεξαπφδνζε 

CAAR (Cumulative Average Abnormal Return) ηελ εθηηκνχκε κε ηελ παξαθάησ 

εμίζσζε: 

 

                          
 

 
            

 
                            (2.14) 

 

 Θεσξνχκε φηη CAAR N(0,   
 (T1,T2)) θαη ειέγρνπκε γηα ηελ ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα Ζ0: CAAR=0 έλαληη ηεο Ζ1: CAAR   

εθηηκνχκε επίζεο ην t απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

  
     

                  
 



 

- 55 - 

 

 

θαη ζπγθξίλνπκε πάιη κε ηελ tcritical . 

Eθηηκνχκε ηελ "απφ θνηλνχ (ζηαζκηζκέλε) ππεξαπφδνζε" - CCAR (Combined 

Cumulative Abnormal Return) γηα ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε κηα 

ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά, ή γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ κε ηελ 

εμίζσζε πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ησλ Houston θαη Ryngaert (1984) θαη ειέγρνπκε 

ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

 

                        
                     

         
          (2.15) 

 

 

           : ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηελ εκεξνκελία Σ1-1 γηα ηελ απνξξνθνχζα 

θαη ηελ απνξξνθνχκελε αληίζηνηρα  

 

 

2.5 Μέηξεζε θαλνληθήο απόδνζεο 

 

Γηα ηελ εχξεζε ησλ ππεξθαλνληθψλ απνδφζεσλ είλαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ηεο 

θαλνληθήο απφδνζεο ηεο θάζε κεηνρήο. Ο νξηζκφο ηεο θαλνληθήο απφδνζεο είλαη ε 

αλακελφκελε απφδνζε πνπ ζα είρε ε κεηνρή αλ δελ είρε ζπκβεί ην γεγνλφο ην νπνίν 

εμεηάδνπκε. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο θαλνληθήο απφδνζεο. Μπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηαηηζηηθά ή νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα. Σα ζηαηηζηηθά είλαη: Σν 

ππφδεηγκα ηεο ζηαζεξήο κέζεο απφδνζεο (Constant Mean Return Model), Σν 

ππφδεηγκα ηεο αγνξάο (Market Model) θαη ηέινο ην Factor Model. 
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2.6 Σηαηηζηηθά Υπνδείγκαηα 

 

2.6.1 Τν ππόδεηγκα ηεο ζηαζεξήο κέζεο απόδνζεο (Constant Mean Return 

Model) 

 

Ζ εμίζσζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο ζηαζεξήο κέζεο απφδνζεο  είλαη ε : 

                                                                         (2.16) 

 

                                                  

  

   : ε απφδνζε ηνπ ρξενγξάθνπ ηνλ ρξφλν t. 

   : ε απφθιηζε κηαο παξαηήξεζεο απφ ηελ πξαγκαηηθή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

(residual term-θαηάινηπα). 

Αλ θαη ην ππφδεηγκα ηεο ζηαζεξήο κέζεο απφδνζεο απνηειεί ελδερνκέλσο έλα απφ ηα 

πην απιά ππνδείγκαηα νη Brown θαη Warner (1980,1985) βξήθαλ φηη ζπρλά δίλεη 

απνηειέζκαηα φκνηα κε απηά πνπ δίλνπλ ππνδείγκαηα πνιχ πην πνιχπινθα. 

 

2.6.2 Τν ππόδεηγκα ηεο αγνξάο (Market Model) 

 

ρεηίδεη ηελ απφδνζε ελφο ρξενγξάθνπ κε ηελ απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

αγνξάο. Ζ γξακκηθή πξνδηαγξαθή ηνπ ππνδείγκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλή 

αλαιεθζείζα θαλνληθφηεηα ησλ απνδφζεσλ ηνπ Market Model. Ζ εμίζσζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηεο αγνξάο είλαη ε παξαθάησ: 

 

                                                                   (2.17) 
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To Market Model αληηπξνζσπεχεη έλα πην εμειηγκέλν κνληέιν απφ ην Constant Mean 

Return Model. Αθαηξψληαο ην θνκκάηη ηεο απφδνζεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

δηαθχκαλζε ηεο αγνξάο ε δηαθχκαλζε ηεο ππεξαπφδνζεο κεηψλεηαη. Απηφ κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ επηδξάζεσλ ησλ γεγνλφησλ.  

 Ζ σθέιεηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ Market Model εμαξηάηαη απφ ην R
2
 ηεο 

παιηλδξφκεζεο ηνπ Market Model. ζν κεγαιχηεξν ην R
2 
ηφζν κεγαιχηεξε ε κείσζε 

ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ππεξαπφδνζεο θαη κεγαιχηεξν ην θέξδνο. 

 

2.7 Τα νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα 

 

Σα νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πην πεξηνξηζηηθά απφ ζηαηηζηηθά 

ππνδείγκαηα επεηδή δίλνπλ πεξηνξηζκέλεο θαλνληθέο απνδφζεηο. Γχν απφ ηα πην 

γλσζηά νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα είλαη ην Τπφδεηγκα Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ CAPM θαη ην Arbitrage Pricing Theory ή ελ ζπληνκία APT. Ζ ρξήζε ηνπ 

CAPM είλαη πνιχ ζπρλή ζηελ κεζνδνινγία ησλ event studies 1970. Απνθιίζεηο φκσο 

απφ ην CAPM αλαθαιχθζεθαλ ππνλνψληαο φηη ε εγθπξφηεηα ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ην CAPM ζην ππφδεηγκα ηεο αγνξάο είλαη ακθηζβεηίζηκνη
18

 

 

2.8 Υπόδεηγκα Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείωλ 

 

Σν κνληέιν Capital Asset Pricing (CAPM) ηνπ William Sharpe (1964) θαη John 

Lintner (1965) ζεκαηνδνηεί ηε γέλλεζε ηεο ζεσξίαο απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (κε απνηέιεζκα έλα βξαβείν Νφκπει γηα ηνλ Sharpe, ην 1990). Σέζζεξηο 

δεθαεηίεο αξγφηεξα, ην CAPM ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα επξέσο ζε εθαξκνγέο, φπσο ε 

εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θεθαιαίσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ. Απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα ησλ πξνγξακκάησλ 

                                                
18 Craig A. McKinley, “Event Studies in Economics and Finance”, Journal of Economic Literature 

Vol.XXXV March 1997 pp.13-39. 
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ζπνπδψλ ησλ MBA. Πξάγκαηη, είλαη ζπρλά ην κνλαδηθφ κνληέιν απνηίκεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηδάζθνληαη νη θνηηεηέο ζηα ελ ιφγσ καζήκαηα. 

Ζ ειθπζηηθφηεηα ηνπ CAPM είλαη φηη πξνζθέξεη ηζρπξέο θαη δηαηζζεηηθέο 

πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ 

αλακελφκελεο απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. Σν CAPM δείρλεη φηη ε πςειφηεξε 

πξνζδνθψκελε απφδνζε ζπλδέεηαη κε ηελ πςειφηεξε αλάιεςε θηλδχλνπ-ξίζθνπ.  

Σν CAPM βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηεο επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ ηνλ  Harry Markowitz (1959). ην κνληέιν Markowitz έλαο επελδπηήο επηιέγεη 

έλα ραξηνθπιάθην ηε ρξνληθή ζηηγκή t-1 πνπ παξάγεη κηα ζηνραζηηθή επηζηξνθή ζην 

ρξφλν t. Σν κνληέιν ππνζέηεη φηη επελδπηέο απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν θαη, θαηά 

φηαλ επηιέγνπλ κεηαμχ ραξηνθπιαθίσλ, λνηάδνληαη κφλν γηα ηε κέζε ηηκή θαη 

δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ ηνπο. αλ ζπλέπεηα, νη επελδπηέο επηιέγνπλ 

απνηειεζκαηηθά ραξηνθπιάθηα, κε ηελ έλλνηα φηη ηα ραξηνθπιάθηα: 1) 

ειαρηζηνπνηνχλ ηε δηαθχκαλζε ηεο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, δεδνκέλεο  

αλακελφκελεο απφδνζεο, θαη 2) κεγηζηνπνηνχλ ηελ αλακελφκελε απφδνζε, δεδνκέλεο 

ηεο δηαθχκαλζεο. Έηζη, ε πξνζέγγηζε Markowitz ζπρλά απνθαιείηαη «ππφδεηγκα 

κέζεο ηηκήο-δηαθχκαλζεο." 

Σν ππφδεηγκα ραξηνθπιαθίνπ παξέρεη κηα αιγεβξηθή ζπλζήθε γηα ην πνζνζηφ 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηα απνηειεζκαηηθά ραξηνθπιάθηα. Σν CAPM 

κεηαηξέπεη απηή ηελ αιγεβξηθή δήισζε ζε κηα ειέγμηκε πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ 

ζρέζε κεηαμχ θηλδχλνπ θαη πξνζδνθψκελεο απφδνζεο πξνζδηνξίδνληαο ην 

ραξηνθπιάθην πνπ πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. 

 Οη Sharpe (1964) θαη Lintner (1965) πξφζζεζαλ δχν βαζηθέο παξαδνρέο γηα ην 

κνληέιν Markowitz γηα λα πξνζδηνξίδνπλ έλα ραξηνθπιάθην πνπ κπνξεί λα ιέγεηαη 

απνηειεζκαηηθφ. Ζ πξψηε παξαδνρή είλαη: δεδνκέλσλ ηηκψλ εθθαζάξηζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηελ  t-1, νη επελδπηέο ζπκθσλνχλ γηα ηελ απφ θνηλνχ 

θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ t-1 έσο ηελ t. Καη απηή ε 

θαηαλνκή είλαη απηή απφ  ηελ νπνία πήξακε ηηο απνδφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ ππνδείγκαηνο. Ζ δεχηεξε ππφζεζε είλαη φηη ππάξρεη έλα επηηφθην 

ειεχζεξν θηλδχλνπ (Risk Free) κε ην νπνίν κπνξνχκε λα δαλείδνπκε θαη λα 

δαλεηδφκαζηε, ην νπνίν είλαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο επελδπηέο θαη δελ εμαξηάηαη απφ 

ην πνζφ ηνπ δαλείνπ. 

Σν δηάγξακκα 3 πεξηγξάθεη ηηο επθαηξίεο ραξηνθπιαθίνπ θαη αθεγείηαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ CAPM. Ο νξηδφληηνο άμνλαο δείρλεη ηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ 
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απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ηππηθή απφθιηζε ηεο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ζηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα έρνπκε ηελ αλακελφκελε απφδνζε. Ζ ABC θακπχιε, ε νπνία 

νλνκάδεηαη ζχλνξν ειάρηζηεο δηαθχκαλζε, δείρλεη ζπλδπαζκνχο αλακελφκελεο 

απφδνζεο θαη θίλδπλνπ γηα ραξηνθπιάθηα κε επηζθαιή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ειαρηζηνπνηνχλ ηελ δηαθχκαλζε ηεο απφδνζεο ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο 

πξνζδνθψκελεο απφδνζεο (απηά ηα ραξηνθπιάθηα δελ πεξηιακβάλνπλ ην Risk Free). 

Ζ αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ  θηλδχλνπ θαη πξνζδνθψκελεο απφδνζεο γηα 

ραξηνθπιάθηα ειάρηζηεο δηαθχκαλζεο είλαη πξνθαλήο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

επελδπηήο πνπ ζέιεη πςειή αλακελφκελε απφδνζε, ίζσο ζην ζεκείν α, πξέπεη λα 

δερηεί έληνλε κεηαβιεηφηεηα. ην ζεκείν Σ, ν επελδπηήο κπνξεί λα έρεη κηα 

ελδηάκεζε αλακελφκελε απφδνζε κε ρακειφηεξε κεηαβιεηφηεηα. Δάλ δελ ππάξρεη 

αθίλδπλν επηηφθην, κφλν ραξηνθπιάθηα πάλσ απφ ην β  είλαη απνηειεζκαηηθά, 

δεδνκέλνπ φηη απηά ηα ραξηνθπιάθηα κεγηζηνπνηoχλ ηελ αλακελφκελε απφδνζε, 

δεδνκέλεο ηεο δηαθχκαλζήο ηνπο. 

 

Πεγή: Eugene F. Fama and Kenneth R. French, "The Capital Asset Pricing Model: Theory 

and Evidence", First draft: August 2003. 

Γηάγξακκα 3-Γξακκή CAPM-Δπθαηξίεο Δπέλδπζεο 
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Αλ πξνζζέζνπκε ην αθίλδπλν ρξεφγξαθν κεηαηξέπνπκε ην απνηειεζκαηηθφ 

ζχλνιν ζε κηα επζεία γξακκή. Αο ππνζέζνπκε έλα ραξηνθπιάθην πνπ επελδχεη κε 

αλαινγία x θεθαιαίσλ ραξηνθπιαθίνπ ζε έλα ρξεφγξαθν ειεχζεξν θηλδχλνπ θαη ηεο 

1-x ζε άιιν ρξεφγξαθν g. Δάλ φια ηα θεθάιαηα πνπ επελδχνληαη ζην ειεχζεξν 

θηλδχλνπ ρξεφγξαθν- δειαδή, δαλείδεηαη θαλείο κε επηηφθην ίζν κε απηφ ηνπ 

αθίλδπλνπ ρξενγξάθνπ - ην απνηέιεζκα είλαη ην ζεκείν Rf ζην δηάγξακκα, έλα 

ραξηνθπιάθην κε κεδεληθή δηαθχκαλζε θαη έλα ειεχζεξν θηλδχλνπ πνζνζηφ 

απφδνζεο. Οη ζπλδπαζκνί αθίλδπλνπ ρξενγξάθνπ θαη επελδχζεσλ βξίζθνληαη ζηε 

ηελ επζεία γξακκή κεηαμχ ησλ Rf θαη g. Σα ζεκεία δεμηά ηνπ g πνπ βξίζθνληαη πάλσ 

ζηελ γξακκή αληηπξνζσπεχνπλ ην αθίλδπλν ρξεφγξαθν, θαη ηα έζνδα απφ ην 

δαλεηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζην ραξηνθπιάθην g. 

Δλ νιίγνηο, ηα ραξηνθπιάθηα πνπ ζπλδπάδνπλ ρξεφγξαθν ειεχζεξν θηλδχλνπ κε 

θάπνην ρξεφγξαθν κε θίλδπλν g ζρεκαηίδνπλ κηα επζεία γξακκή πνπ πεξλάεη απφ ην 

Rf κέζσ g. 

Σν ππφδεηγκα ηνπ CAPM ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο ππνζέζεηο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ
19

: 

1. Γελ ππάξρεη θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη θνξνινγία. Μπνξνχκε λα δερηνχκε ηελ 

χπαξμή ηνπο, κφλν σο ζπλάξηεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ρξενγξάθνπ. 

2. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη απείξσο δηαηξεηά. Γειαδή, ν επελδπηήο κπνξεί 

λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη νπνηαδήπνηε πνζφηεηα απφ απηά.  

3. Καλέλαο επελδπηήο δε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αγνξά αγνξάδνληαο ή 

πνπιψληαο ρξεφγξαθα.  

4. Οη επελδπηέο αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο αγνξάο, δειαδή κεηαμχ δχν ίδησλ 

ραξηνθπιαθίσλ πξνηηκνχλ απηφ κε ηε κεγαιχηεξε αλακελφκελε απφδνζεο θαη 

εθείλν κε ηε κηθξφηεξε ηππηθή απφθιηζε.  

5. Τπάξρεη έλα επηηφθην ρσξίο θίλδπλν ην νπνίν είλαη θνηλφ γηα φινπο θαη θάζε 

επελδπηήο κπνξεί λα δαλείζεη ή λα δαλεηζηεί ρξήκαηα κε απηφ 

6. Σα short sales επηηξέπνληαη ρσξίο θαλέλα φξην , λα δαλείδνπκε δειαδή θαη λα 

δαλεηδφκαζηε κε ην αθίλδπλν επηηφθην.  

                                                
19 Keith C.Brown, “Analysis of Investments and Management of Portfolios”, 9th edition,South-Western 

Cengage Learning. 
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7. Οη επελδπηέο απνηηκνχλ ηα ραξηνθπιάθηα εθηηκψληαο ηηο αλακελφκελεο 

απνδφζεηο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ραξηνθπιαθίσλ απηψλ ζε κνλαδηαία 

πεξίνδν επέλδπζεο πνπ είλαη θνηλή γηα φινπο ηνπο επελδπηέο.  

8. Οη επελδπηέο έρνπλ νκνγελείο πξνζδνθίεο, δειαδή έρνπλ ηελ ίδηα αληίιεςε 

φζνλ αθνξά ηηο αλακελφκελεο απνδφζεηο, δηαθπκάλζεηο θαη ζπλδηαθπκάλζεηο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 ηελ παξνχζα εξγαζία ε ππφζεζε πνπ κάο ελδηαθέξεη είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ Τπφζεζε Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αγνξάο. ινη νη επελδπηέο έρνπλ 

άκεζε πιεξνθφξεζε θαη ρσξίο θφζηνο. Απηή ε ππφζεζε κάο δείρλεη ζηελ νπζία ηνλ 

νξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην CAPM. 

Ζ εμίζσζε ηνπ CAPM απνηππψλεηαη παξαθάησ: 

                                              (2.18) 

φπνπ: 

   :Οη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ απνδφζεσλ ελφο ρξενγξάθνπ. 

    Οη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ απνδφζεσλ ηνπ αθίλδπλνπ επηηνθίνπ. 

    Ο ζπληειεζηήο  beta ηνπ ρξενγξάθνπ. 

   Οη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ απνδφζεσλ ηνπ γεληθνχ δείθηε ηεο αγνξάο, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο γηα ην ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο. 

    Ο δηαηαξαθηηθφο φξνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο-ην ηπραίν ιάζνο. 

Σν CAPM δηαγξακκαηηθά κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε ηελ γξακκή Υξενγξάθσλ SML 

(Security Market Line). 

 

 

 E(R) 

 

 SML 

 E(Rm) 

 

 

αξλεηηθφ β  

   β 

 

 

Γηάγξακκα 4- Γξακκή Φξενγξάθωλ 
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Ζ Γξακκή Υξενγξάθσλ εθθξάδεη ηελ ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ θηλδχλνπ θαη 

απφδνζεο ελφο ρξενγξάθνπ, φζν κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο ηφζν κεγαιχηεξε απφδνζε 

πξνζδνθνχκε απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξεφγξαθν.  

 

2.8.1 Πξνβιήκαηα ηνπ CAPM 

 

Γπζηπρψο, ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ είλαη θησρά – θησρά αξθεηά 

ψζηε λα αθπξψζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο. Σα εκπεηξηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ CAPM κπνξεί λα αληαλαθινχλ ζεσξεηηθέο αλεπάξθεηεο, ην 

απνηέιεζκα πνιιψλ απινπνηεηηθψλ παξαδνρψλ. Αιιά κπνξεί επίζεο λα πξνθιεζεί 

απφ δπζρέξεηεο ζηελ εθαξκνγή κε έγθπξσλ δνθηκψλ ηνπ κνληέινπ. Γηα παξάδεηγκα, 

ην CAPM ιέεη φηη ν θίλδπλνο κηαο κεηνρήο ζα πξέπεη λα κεηξάηαη ζε ζρέζε κε έλα 

νινθιεξσκέλν «ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο» πνπ, θαη'αξρήλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

φρη κφλν ζπλαιιαγέο κε αληηθείκελν ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά 

θαη δηαξθή  θαηαλαισηηθά αγαζά, αθίλεηα, θαη αλζξψπηλν θεθάιαην. Αθφκα θαη αλ 

ιάβνπκε κηα ζηελή άπνςε ηνπ κνληέινπ θαη πεξηνξίζνπκε ηεο αξκνδηφηεηεο ψζηε λα 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

είλαη ζεκηηφ λα πεξηνξίζνπκε πεξαηηέξσ ην ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο ζηηο θνηλέο 

κεηνρέο ησλ ΖΠΑ 
20

, ή ζα πξέπεη ε αγνξά λα επεθηαζεί ψζηε λα πεξηιάβεη ηα 

νκφινγα, θαζψο θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ίζσο ζε φιν ηνλ 

θφζκν.  

Σα πξνβιήκαηα ηνπ CAPM πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαβίαζε ησλ παξαδνρψλ ηνπ 

γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο. Σα πξνβιήκαηα απηά  αθνξνχλ: ην πξόβιεκα ηεο 

απηνζπζρέηηζεο, ην πξόβιεκα ηεο θαλνληθόηεηαο, ην πξόβιεκα ηεο εμεηδίθεπζεο, θαη ην 

πξόβιεκα ηεο εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο
21

: 

 

                                                
20 Eugene F. Fama and Kenneth R. French, "The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence", 

First draft: August 2003. 

21
 Νηθφιανο Θεξίνπ, Θεφδσξνο ππξίδεο, «Tν Μνληειν Απνηηκεζεο Κεθαιαηαθσλ ηνηρεησλ 

(Capital Asset Pricing Model-CAPM) θαη ε Τπνζεζε Απνηειεζκαηηθνηεηαο Σεο Αγνξαο (Efficient 

Market Hypothesis), Πξαθηηθά 18νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηαηηζηηθήο (2005) ζει. 149-158  
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2.8.1.1 Τν πξόβιεκα ηεο απηνζπζρέηηζεο.  

Απηνζπζρέηηζε ππάξρεη φηαλ ε δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ δελ είλαη 

ζηαζεξή θαη ε ζπλδηαθχκαλζε φισλ ησλ δηαηαξαθηηθψλ φξσλ δελ ηζνχηαη κε ην 

κεδέλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο απηνζπζρέηηζεο ή 

απηνπαιηλδξφκεζεο.  

2.8.1.2 ην πξόβιεκα ηεο θαλνληθόηεηαο 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο θαλνληθφηεηαο ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο θαηαλέκεηαη θαλνληθά, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο εθηηκεηέο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο. Δπίζεο, νη έιεγρνη ησλ ππνζέζεσλ, φπσο θαη νη 

κέζνδνη εθηίκεζεο βαζίδνληαη ζηελ θαλνληθή θαηαλνκή ή ζηηο παξάγσγέο ηεο. ηαλ 

δελ ηζρχεη θάηη απφ ηα πξνεγνχκελα δελ έρνπκε θαλνληθφηεηα. 

2.8.1.3 ην πξόβιεκα ηεο εμεηδίθεπζεο 

Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξκελεπηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, φζν θαη ζηελ δηαηχπσζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ. Δπεηδή δελ ππάξρνπλ 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ πην θαηάιιεινπ ππνδείγκαηνο, κε ην πξφβιεκα ηεο 

εμεηδίθεπζεο αλαθεξφκαζηε ζηελ παξάιεηςε π.ρ. κηαο εξκελεπηηθήο κεηαβιεηήο ή ζε 

κε ζσζηή κνξθή ηνπ κνληέινπ πξνο αλάιπζε. 

2.8.1.4 ην πξόβιεκα ηεο εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 

Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα ππάξρεη φηαλ νη δηαηαξαθηηθνί φξνη εi δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

δηαθχκαλζε.  

 

 

2.9 Arbitrage Pricing Theory 

 

Ζ ζεσξία ηνπ arbitrage (Arbitrage Pricing Theory) αλαπηχρζεθε απφ ην Ross ζηηο 

αξρέο ηνπ 1970 θαη δεκνζηεχηεθε πξψηε θνξά ην 1976. Ζ ζεσξία ηνπ arbitrage 

βαζίδεηαη ζην λφκν ηεο κίαο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ίδην αγαζφ δελ κπνξεί 

λα πσιεζεί ζε δχν δηαθνξεηηθέο ηηκέο, αθφκα θαη αλ δηαηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

αγνξέο. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, νη arbitrageurs ζα αγφξαδαλ ην αγαζφ ζηε ρακειή 

ηηκή θαη ζα ην πσινχζαλ ζηελ πςειή ηηκή. Ζ πξψηε πξάμε νδεγεί ηελ ηηκή αγνξάο 
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πξνο ηα πάλσ θαη ε δεχηεξε νδεγεί ηελ ηηκή πψιεζεο πξνο ηα θάησ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή ζα ζπλερηδφηαλ κέρξη νη δχν ηηκέο ηνπ αγαζνχ εμηζσζνχλ. ηε ζεσξία απηή δελ 

είλαη αλαγθαίεο νη ηζρπξέο ππνζέζεηο, ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην ππφδεηγκα 

απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αιιά κφλν ηξεηο βαζηθέο ππνζέζεηο: 

1. Ζ θεθαιαηαγνξά είλαη ηέιεηα αληαγσληζηηθή. 

2. Ζ ζηνραζηηθή δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγεί απνδφζεηο επελδπηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί 

λα αληηπξνζσπεπζεί απφ έλα ππφδεηγκα k παξαγφλησλ. 

Ο ηχπνο πνπ εθθξάδεη ην ππφδεηγκα είλαη ν εμήο: 

 

                                                 (2.19) 

 

   : ε απφδνζε ηνπ επελδπηηθνχ ζηνηρείνπ ί, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ 

   : ε αλακελφκελε απφδνζε ηνπ επελδπηηθνχ ζηνηρείνπ ί, φηαλ φινη ν παξάγνληεο 

έρνπλ κεδεληθή ηηκή 

    :ε επαηζζεζία ησλ απνδφζεσλ ηνπ επελδπηηθνχ ζηνηρείνπ i ζηηο θηλήζεηο ηνπ 

θνηλνχ παξάγνληα 

   :έλα ζχλνιν θνηλψλ παξαγφλησλ κε κέζν φξν κεδέλ, πνπ επεξεάδεη ηηο απνδφζεηο 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

  : ην ηπραίν ζθάικα ηεο απφδνζεο ηνπ ζηνηρείνπ ί πνπ, εμ ππνζέζεσο, είλαη πιήξσο 

δηαθνξνπνηήζηκν ζε κεγάια ραξηνθπιάθηα θαη έρεη κεδεληθφ κέζν φξν. 

πσο αλαθέξζεθε νη φξνη    αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πνιιαπινχο παξάγνληεο 

πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο απνδφζεηο φισλ ησλ επελδπηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ν πιεζσξηζκφο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, νη 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ θιπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζεσξίαο, αλαθέξεηαη κφλν ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ, ρσξίο, φκσο, απηνί λα 

θαζνξίδνληαη. 

Γεδνκέλσλ ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ, νη φξνη     θαζνξίδνπλ ην πψο θάζε 

επελδπηηθφ ζηνηρείν αληηδξά ζε θάζε θνηλφ παξάγνληα. Έηζη, ελψ φια ηα ζηνηρεία  

κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, ή ηνλ πιεζσξηζκφ, ν 

βαζκφο επίδξαζεο δηαθέξεη απφ ζηνηρείν ζε ζηνηρείν. Καηά αληηζηνηρία κε ην 

ππφδεηγκα απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη φξνη ηνπ 
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ηπραίνπ ζθάικαηνο    είλαη αλεμάξηεηνη θαη εμαιείθνληαη ζε κεγάια 

δηαθνξνπνηεκέλα ραξηνθπιάθηα.  

3. Σέινο γίλεηαη, ε ππφζεζε φηη ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ε απφδνζε κίαο 

κεδεληθήο επέλδπζεο, κεδεληθνχ ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη 

κεδεληθή, φηαλ ηα    εμαιείθνληαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε. Ζ ππφζεζε απηή κπνξεί λα 

εθθξαζηεί σο εμήο: 

 

                                   (2.20) 

πνπ: 

    : ε αλακελφκελε απφδνζε ελφο επελδπηηθνχ ζηνηρείνπ κε κεδεληθφ ζπζηεκαηηθφ 

θίλδπλν 

ιi : ην πξηκ ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε θαζέλα απφ ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο 

   : ε ζρέζε απνηίκεζεο κεηαμχ ηνπ πξηκ γηα ηνλ θίλδπλν θαη ην επελδπηηθφ ζηνηρείν. 

 

2.9.1 Σπγθξηζε Με Τν CAPM 

 

ε ζρέζε κε ην ππφδεηγκα απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε αλακελφκελε 

απφδνζε, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ arbitrage, εμαξηάηαη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ 

πξνέξρεηαη απφ νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ εηδηθφ θίλδπλν. 

Οη παξάγνληεο ηεο ζεσξίαο ηνπ APT κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη αληηπξνζσπεχνπλ 

ραξηνθπιάθηα κεηνρψλ, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε κία θνηλή επίδξαζε. Αλ ην 

αλακελφκελν πξηκ γηα ηνλ θίλδπλν ζε θαζέλα απφ απηά ηα ραξηνθπιάθηα είλαη 

αλάινγν κε ην β ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ηφηε ε ζεσξία ηνπ arbitrage θαη ην ππφδεηγκα 

απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δίλνπλ ηελ ίδηα απάληεζε. Σν ππφδεηγκα 

απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη δειαδή ηζνδχλακν κε ην ππφδεηγκα ηεο 

ζεσξίαο ηνπ arbitrage κε έλαλ παξάγνληα Απηή, φκσο, είλαη ε κνλαδηθή πεξίπησζε, 

φπνπ ηα δχν ππνδείγκαηα ζπκπίπηνπλ. 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο ησλ APT θαη CAPM, είλαη φηη ην 

ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο, ην νπνίν έρεη θεληξηθφ ξφιν ζην CAPM, δελ ππάξρεη ζηε 

ζεσξία ηνπ arbitrage, αλ θαη ην ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ 

απφ ηνπο παξάγνληεο επηξξνήο. Έηζη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ APT δελ 

είλαη απαξαίηεηε ε κέηξεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο θαζψο ν πην ζεκαληηθφο 
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παξάγνληαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ παξάγνληαο ηεο αγνξάο θαη νη επηπιένλ παξάγνληεο 

πξνζζέηνπλ ζρεηηθά κηθξή επεμεγεκαηηθή δχλακε. 

Αλ θαη ε ζεσξία ηνπ arbitrage δηαθαηέρεηαη απφ πνιιά ειθπζηηθά ζεκεία δελ έρεη 

βξεη ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπ CAPM. Ο ιφγνο βξίζθεηαη ζην φηη έρεη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα: ε έιιεηςε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ, πνπ 

ζπζηεκαηηθά επεξεάδνπλ ηα επελδπηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηεο καθξνρξφληαο 

απφδνζεο πνπ ζπλδέεηαη κε θαζέλα απφ ηνπο παξάγνληεο. Δλψ ην ππφδεηγκα 

απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ-CAPM δηεπθξηλίδεη φηη ζε έλα θαιά 

δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην ε ζπλδηαθχκαλζε ηνπ ρξενγξάθνπ κε ην 

ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο είλαη ε κφλε αηηία θηλδχλνπ ηεο επέλδπζεο, ζηε ζεσξία ηνπ 

arbitrage δελ  ππάξρεη θαλέλαο ηέηνηνο παξάγνληαο. 

 

 

2.9.2 Δθαξκνγή ηνπ Υπνδείγκαηνο: 

 

Γηα λα εθαξκφζνπκε ην ππφδεηγκα ηεο ζεσξίαο ηνπ arbitrage πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπκε ηέζζεξα βήκαηα: 

Αξρηθά αλαγλσξίδνπκε ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο: Μία πνιχ 

ζεκαληηθή έξεπλα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρεη γίλεη απφ ηνπο Chen, Roll θαη Ross
22

, νη 

νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο απνδφζεηο 

ησλ κεηνρψλ: 

1. Σν επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

2. Ο ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

3. Ζ δηαθνξά κεηαμχ βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ επηηνθίσλ. 

4. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ ησλ ρακειψλ θαη πςειψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκνινγηψλ. 

ηε ζπλέρεηα εθηηκνχκε ην πξηκ ηνπ θηλδχλνπ, πνπ νη επελδπηέο απαηηνχλ γηα ηελ 

αλάιεςε ηνπ θίλδπλνπ γηα θαζέλα απφ ηνπο παξάγνληεο. Καηά αληίζηνηρν ηξφπν κε 

ην ππφδεηγκα απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε εθηίκεζε ηνπ πξηκ γηα ηνλ 

θίλδπλν γίλεηαη κε ρξεζηκνπνίεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. 

                                                
22 Nai-Fu Chen, Richard Roll. Stephen A.Ross, “Economic Forces and the Stock Market”, The Journal 

of Business 1986 
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εηξά έρεη ε εθηίκεζε ηεο επαηζζεζίαο πνπ έρεη θάζε κεηνρή ζε θαζέλαλ απφ 

ηνπο παξάγνληεο. πσο θαη ζην πξνεγνχκελν βήκα, ηα b βξίζθνληαη εμεηάδνληαο ηηο 

ηζηνξηθέο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε θαζέλαλ απφ ηνπο 

παξάγνληεο. 

Καη ηέινο ππνινγίδνπκε ηελ αλακελφκελε απφδνζε. ην βήκα απηφ γίλεηαη απιή 

εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο, δειαδή αληηθαζηζηνχκε ηηο ηηκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ 

ζηα ηξία πξνεγνχκελα βήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Κεφάλαιο 3 
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3. Event Study ζηνλ Διιεληθό Τξαπεδηθό Κιάδν 

 

3.1 Σθνπόο-Γεδνκέλα 

 

Απηφ πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε είλαη αλ ην γεγνλφο-ε αλαθνίλσζε φηη ε Διιάδα  

κπαίλεη ζην κεραληζκφ ζηήξημεο (23 Απξηιίνπ 2010) - επεξέαζε ηνλ  ηξαπεδηθφ 

θιάδν, αλ επεξέαζε δειαδή ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ησλ παξαθάησ 15 Διιεληθψλ 

ηξαπεδψλ : 

1. Alpha Bank 

2. Aspis Bank 

3. ATE Bank 

4. Σξάπεδα Αηηηθήο 

5. Γεληθή Σξάπεδα 

6. Δγλαηία 

7. Διιεληθή Σξάπεδα 

8. Δκπνξηθή Σξάπεδα 

9. Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

10. Eurobank 

11. Σξάπεδα Κχπξνπ 

12. Marfin  

13. Σξάπεδα Πεηξαηψο  

14. Probank 

15. Tαρπδξνκηθφ Tακηεπηήξην  
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Υξεζηκνπνηήζακε ηηο εκεξήζηεο απνδφζεηο (φπσο πξνηείλνπλ νη Brown θαη Warner 

ζηελ εξγαζία ηνπο 1985) ησλ κεηνρψλ ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ βνήζεηα ησλ ηζηνηφπσλ 

www.capital.gr, www.naftemporiki.gr, www.bankofgreece.gr.  

  

3.2 Γηαδηθαζία-Μεζνδνινγία 

 

Θα εθαξκφζνπκε έλα είδνο event study, γηα ην δηάζηεκα 17/02/2010-30/04/2010. 

Υξεζηκνπνηνχκε έλα παξάζπξν (Event Window) [-5, +5] παξαηεξήζεσλ απφ ην 

γεγνλφο (23 Απξηιίνπ 2010). πγθεθξηκέλα ε εθηίκεζε ηεο απφδνζεο θάζε κεηνρήο 

γηα ηελ πεξίνδν 17/02/2010-15/04/2010 γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ CAPM ππνδείγκαηνο 

(Black) κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  E-Views. Χο ρξεφγξαθν ηεο αγνξάο 

ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Γηα 

παξάδεηγκα γηα ηελ κεηνρή Alpha ε εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capital.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.bankofgreece.gr/
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Alpha Bank 

Dependent Variable: R1   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -0.003020 0.002706 -1.115665 0.2718 

RM 1.952332 0.133443 14.63043 0.0000 

     
     

R-squared 0.852619     Mean dependent var 0.001536 

Adjusted R-squared 0.848635     S.D. dependent var 0.043155 

S.E. of regression 0.016790     Akaike info criterion -5.286165 

Sum squared resid 0.010430     Schwarz criterion -5.200854 

Log likelihood 105.0802     Hannan-Quinn criter. -5.255557 

F-statistic 214.0494     Durbin-Watson stat 2.046689 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηελ αλακελφκελε απφδνζε     γηα ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ παξαζχξνπ γχξσ απφ ην γεγνλφο δειαδή γηα ηελ πεξίνδν 16/04/2010-30/04/2010.  

Οη ππεξθαλνληθέο απνδφζεηο ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ηχπν:  

                     . 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη ε ζηαηηζηηθή z απφ ηνλ ηχπν : 
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ε νπνία θαηαλέκεηαη θαλνληθά θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή φηαλ βξίζθεηαη πάλσ 

απφ ην       (ζην 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο).  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο ηεο κεηαβιεηήο z γηα ηηο 15 ηξάπεδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην δείγκα καο: 

 

 

 

3.3 Σπκπεξάζκαηα 

 

Αλ παξαηεξήζνπκε ηνλ πίλαθα κε ηηο ηηκέο ηεο z θαηαιήγνπκε ζην ζπκπεξαζκα φηη 

θακία απφ ηηο κεηνρέο δελ έρεη z ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Κάπνηεο είλαη θνληά ζην 1,96 

φπσο ε πξψηε (Alpha,) ε έβδνκε (Διιεληθή) θαη έλαηε (Δζληθή) αιιά παξφιαπηα δελ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφηεηα. Απηφ πνπ θαηαιαβαίλνπκε δειαδή είλαη φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο δελ επεξέαζε ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ απηψλ. Κάηη πνπ δελ 

αλακέλακε, κηαο θαη νη ηξάπεδεο είλαη νη πξψηεο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ θξίζε 

απηή, έηζη έλα κέηξν πνπ πήξε ε Κπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ πνπ ζαλ 

ζθνπφ είρε ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, πεξηκέλακε φηη ζα είρε κηα επηξξνή ζηηο ηηκέο 

ησλ κεηνρψλ. Αλ ζπκεζνχκε ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε εθείλε ηελ πεξίνδν ζα δνχκε 

φηη νη αγνξέο είραλ αληηδξάζεη ζεηηθά ζε απηή ηελ αλαθνίλσζε. Σα spreads είραλ 

ππνρσξήζεη θαη νη ππφινηπεο ρψξεο ήηαλ αηζηφδνμεο φηη κε απηή ηελ θίλεζε ζα ήηαλ 

ζέκα θάπνησλ ρξφλσλ λα βγεί ε Διιάδα απφ ηελ θξίζε. 

Απηή ε κε επίδξαζε ζηελ ηηκή κπνξεί λα έρεη πνιιά αίηηα. Έλα απφ απηά αθνξά 

ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, θαη  είλαη φηη είρακε ιίγεο παξαηεξήζεηο. 

Δίλαη πνιχ λσξίο δειαδή αθφκα γηα λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ 

ζηνλ Διιεληθφ Σξαπεδηθφ θιάδν. Μηα άιιε εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ φηη εθείλε 

ηελ πεξηνδν πξνέθπςαλ θη αιια γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζε απνηειέζκαηα πνπ 

αληηζηάζκεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπκβάληνο πνπ εμεηάδνπκε. Χο ηέηνηα γεγνλφηα 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

1.226404 0.136234 0.157625 0.095230 0.912672 -0.271281 -1.541829 0.022287 

Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 

1.333924 0.793388 -0.821002 0.023686 0.757648 -0.129781 -0.299936 
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ζα κπνξνχζακε λα αλθέξνπκε αλαθνηλψζεηο ζπγρσλεχζεσλ ή εμαγνξψλ, 

αλαθνηλψζεηο θεξδψλ ή δεκηψλ, αλαθνηλψζεηο αχμεζεο θεθαιαίνπ θαζψο θαη ε 

πινπνίεζε ησλ αλαθνηλψζεσλ απηψλ, ε έμνδνο θάπνησλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ 

θ.α. 

Δπίζεο ίζσο πνιινί απφ ηνπο επελδπηέο δελ ζεψξεζαλ ζαλ επηηπρία απηήλ ηελ 

ζπκθσλία ηεο Διιάδαο θαζψο ε εκπινθή ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, έζησ 

θαη ζε κηθξφ βαζκφ, φπσο ζηελ πεξίπησζή καο, απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Καη‟επέθηαζε απηφ ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν θαη ζηνλ 

Σξαπεδηθφ θιαδν κηαο θαη φπσο είπακε παξαπάλσ, έρεη άκεζε ζρέζε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρσξαο. 

Μηα έξεπλα ησλ Lee, Cheng, Lin θαη Huang ην 1998 κε δεδνκέλα απφ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1920 έδεημε φηη ηα ε Τπφζεζε ηεο Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο ηζρχεη ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα ηεο Δπξψπεο ελψ απνξξίπηεηαη ζηα αλψξηκα αθφκα ρξεκαηηζηήξηα 

ησλ ΖΠΑ θαη Καλαδα ε επηινγή ηεο πεξηφδνπ απηήο δελ ήηαλ θαζφινπ ηπραία κηαο 

θαη πεξηείρε ηελ ρξνληά 1929- ρξνληα ηνπ Κξαρ. Δηζη θαη ζηελ πεξίπησζή καο 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηελ πεξίνδν απηήο ηεο νηθνκηθήο χθεζεο ην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε Σξαπεδηθή Αγνξά δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 
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Επίλογος 
 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί κηα επίζεζε ελαληίνλ ηεο Τπφζεζεο 

ησλ Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ. Χζηφζν, φπσο παξαηεξεί ν Roll (1994)
23

, είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επσθειεζνχλ νη επηθξηηέο ηεο αθφκε θαη  απφ ηηο πην αθξαίεο 

παξαβηάζεηο ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αγνξάο. Ζ ζεκαζία ηεο Τπφζεζεο ησλ 

Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαη νη πην πξνθαλείο 

επηθεξδείο επελδπηηθέο επθαηξίεο αλαθέξνληαη αθφκα σο "αλσκαιίεο" αιιά δελ 

ζεκαίλεη απηφ φηη δελ απνηεινχ κέξνο ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αγνξψλ. Σα ππνδείγκαηα ησλ Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ έλα 

πιαίζην πνπ ρξεζκνπνηείηαη επξέσο απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο..                      

Ζ ππφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο είλαη απιή ζηελ αξρή, αιιά παξακέλεη 

αφξηζηε. Δμειίζζεηαη απφ έλα αξρηθά αηληγκαηηθφ ζχλνιν παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε 

ηα ηπραία ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηηκψλ αζθαιείαο, έγηλε θπξίαξρν παξάδεηγκα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθκήο ηεο, ε ΤΑΑ ήξζε λα ππνζηεξηρηεί απφ έλα απμαλφκελν αξηζκφ εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε δπζθνιία ηνπ λα ληθήζεη θαλείο ηελ αγνξά, είηε κέζσ 

ηεο αλάιπζεο ησλ δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ πιεξνθνξηψλ είηε ρξεζηκνπνηψληαο 

επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο επελδχζεσλ. 

Οη έιεγρνη  γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο, σζηφζν, είλαη αξθεηά  

δχζθνινη. Τπάξρεη κηα ζεηξά κειεηψλ πνπ δείρλνπλ κηα αλψκαιε ζπκπεξηθνξά, ε 

νπνία θαίλεηαη, εθ πξψηεο φςεσο, ζα ήηαλ αληίζεηε κε ηελ Απνηειεζκαηηθή Αγνξά. 

χκθσλα κε ηνλ Fama (1997) νη εκθαλείο αλσκαιίεο δελ απαηηνχλ λέεο ζεσξίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο.Απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη 

είλαη φηη απνηειεί έλδεημε ηεο αλάγθεο λα ζπλερηζηεί ε αλαδήηεζε θαιχηεξσλ 

ππνδεηγκάησλ απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

.   

                                                
23

 Γεψξγηνο Γθαξκπνχλεο. Καηεξίλα Λπξνχδε, «Ζ Τπφζεζε Απνηειεζκαηηθψλ Αγνξψλ». 
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Παξάξηεκα 

Πίλαθεο απνηειεζκάησλ E-Views: 

 

Alpha Bank 

 

Dependent Variable: R1   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.003020 0.002706 -1.115665 0.2718 

RM 1.952332 0.133443 14.63043 0.0000 

     
     R-squared 0.852619 Mean dependent var 0.001536 

Adjusted R-squared 0.848635 S.D. dependent var 0.043155 

S.E. of regression 0.016790 Akaike info criterion -5.286165 

Sum squared resid 0.010430 Schwarz criterion -5.200854 

Log likelihood 105.0802 Hannan-Quinn criter. -5.255557 

F-statistic 214.0494 Durbin-Watson stat 2.046689 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Aspis Bank 

  

Dependent Variable: R2   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.005148 0.004919 -1.046403 0.3022 

RM 0.843452 0.242544 3.477524 0.0013 

     
     R-squared 0.246331 Mean dependent var -0.003179 

Adjusted R-squared 0.225962 S.D. dependent var 0.034686 

S.E. of regression 0.030517 Akaike info criterion -4.091153 

Sum squared resid 0.034457 Schwarz criterion -4.005842 

Log likelihood 81.77749 Hannan-Quinn criter. -4.060544 

F-statistic 12.09317 Durbin-Watson stat 2.221849 

Prob(F-statistic) 0.001311    
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ATE Bank 

 

Dependent Variable: R3   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.002740 0.002686 -1.019945 0.3144 

RM 1.217042 0.132442 9.189249 0.0000 

     
     R-squared 0.695329 Mean dependent var 0.000100 

Adjusted R-squared 0.687094 S.D. dependent var 0.029790 

S.E. of regression 0.016664 Akaike info criterion -5.301229 

Sum squared resid 0.010274 Schwarz criterion -5.215919 

Log likelihood 105.3740 Hannan-Quinn criter. -5.270621 

F-statistic 84.44230 Durbin-Watson stat 2.297256 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Τράπεζα Αττικής 

 

Dependent Variable: R4   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.001970 0.002512 -0.784168 0.4379 

RM 0.974948 0.123849 7.872092 0.0000 

     
     R-squared 0.626149 Mean dependent var 0.000305 

Adjusted R-squared 0.616045 S.D. dependent var 0.025148 

S.E. of regression 0.015583 Akaike info criterion -5.435397 

Sum squared resid 0.008984 Schwarz criterion -5.350086 

Log likelihood 107.9902 Hannan-Quinn criter. -5.404788 

F-statistic 61.96984 Durbin-Watson stat 2.393858 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Γενική Τράπεζα 

 

Dependent Variable: R5   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.002495 0.002145 -1.163177 0.2522 

RM 1.238378 0.105744 11.71104 0.0000 

     
     R-squared 0.787538 Mean dependent var 0.000395 

Adjusted R-squared 0.781795 S.D. dependent var 0.028482 

S.E. of regression 0.013305 Akaike info criterion -5.751467 

Sum squared resid 0.006550 Schwarz criterion -5.666156 

Log likelihood 114.1536 Hannan-Quinn criter. -5.720858 

F-statistic 137.1484 Durbin-Watson stat 2.181411 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Εγνατία 

 

Dependent Variable: R6   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.004123 0.006421 -0.642085 0.5248 

RM 0.090050 0.316594 0.284432 0.7777 

     
     R-squared 0.002182 Mean dependent var -0.003913 

Adjusted R-squared -0.024786 S.D. dependent var 0.039349 

S.E. of regression 0.039834 Akaike info criterion -3.558275 

Sum squared resid 0.058709 Schwarz criterion -3.472964 

Log likelihood 71.38637 Hannan-Quinn criter. -3.527667 

F-statistic 0.080902 Durbin-Watson stat 2.674996 

Prob(F-statistic) 0.777665    
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Ελληνική 

 

 

Dependent Variable: R7   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.004123 0.006421 -0.642085 0.5248 

RM 0.090050 0.316594 0.284432 0.7777 

     
     R-squared 0.002182 Mean dependent var -0.003913 

Adjusted R-squared -0.024786 S.D. dependent var 0.039349 

S.E. of regression 0.039834 Akaike info criterion -3.558275 

Sum squared resid 0.058709 Schwarz criterion -3.472964 

Log likelihood 71.38637 Hannan-Quinn criter. -3.527667 

F-statistic 0.080902 Durbin-Watson stat 2.674996 

Prob(F-statistic) 0.777665    
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Εμπορική 

 

 

Dependent Variable: R8   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.000460 0.003399 0.135254 0.8931 

RM 0.405152 0.167604 2.417322 0.0207 

     
     R-squared 0.136391 Mean dependent var 0.001405 

Adjusted R-squared 0.113050 S.D. dependent var 0.022392 

S.E. of regression 0.021088 Akaike info criterion -4.830314 

Sum squared resid 0.016454 Schwarz criterion -4.745003 

Log likelihood 96.19113 Hannan-Quinn criter. -4.799706 

F-statistic 5.843445 Durbin-Watson stat 1.799079 

Prob(F-statistic) 0.020680    
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Εθνική Τράπεζα 

 

 

Dependent Variable: R9   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.003079 0.001913 -1.609514 0.1160 

RM 1.743960 0.094335 18.48683 0.0000 

     
     R-squared 0.902314 Mean dependent var 0.000990 

Adjusted R-squared 0.899673 S.D. dependent var 0.037473 

S.E. of regression 0.011869 Akaike info criterion -5.979808 

Sum squared resid 0.005213 Schwarz criterion -5.894497 

Log likelihood 118.6062 Hannan-Quinn criter. -5.949199 

F-statistic 341.7627 Durbin-Watson stat 2.711720 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Eurobank 

 

 

Dependent Variable: R10   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.001737 0.003102 0.560091 0.5788 

RM 2.192784 0.152939 14.33764 0.0000 

     
     R-squared 0.847465 Mean dependent var 0.006854 

Adjusted R-squared 0.843343 S.D. dependent var 0.048618 

S.E. of regression 0.019243 Akaike info criterion -5.013440 

Sum squared resid 0.013701 Schwarz criterion -4.928129 

Log likelihood 99.76208 Hannan-Quinn criter. -4.982831 

F-statistic 205.5680 Durbin-Watson stat 1.849679 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Κύπροσ 

 

 

Dependent Variable: R11   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.003394 0.002920 1.162261 0.2526 

RM 1.247758 0.143965 8.667075 0.0000 

     
     R-squared 0.669991 Mean dependent var 0.006305 

Adjusted R-squared 0.661072 S.D. dependent var 0.031114 

S.E. of regression 0.018114 Akaike info criterion -5.134373 

Sum squared resid 0.012140 Schwarz criterion -5.049062 

Log likelihood 102.1203 Hannan-Quinn criter. -5.103764 

F-statistic 75.11819 Durbin-Watson stat 2.468591 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Marfin 

 

 

Dependent Variable: R12   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.000319 0.002926 0.108988 0.9138 

RM 1.417171 0.144269 9.823089 0.0000 

     
     R-squared 0.722832 Mean dependent var 0.003626 

Adjusted R-squared 0.715341 S.D. dependent var 0.034022 

S.E. of regression 0.018152 Akaike info criterion -5.130153 

Sum squared resid 0.012191 Schwarz criterion -5.044842 

Log likelihood 102.0380 Hannan-Quinn criter. -5.099544 

F-statistic 96.49308 Durbin-Watson stat 2.489269 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πειραιώς 

 

Dependent Variable: R13   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.000592 0.002496 -0.237199 0.8138 

RM 1.810827 0.123040 14.71735 0.0000 

     
     R-squared 0.854101 Mean dependent var 0.003633 

Adjusted R-squared 0.850158 S.D. dependent var 0.039993 

S.E. of regression 0.015481 Akaike info criterion -5.448494 

Sum squared resid 0.008867 Schwarz criterion -5.363183 

Log likelihood 108.2456 Hannan-Quinn criter. -5.417885 

F-statistic 216.6003 Durbin-Watson stat 1.918090 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Probank 

 

 

Dependent Variable: R14   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.000305 0.002719 -0.112168 0.9113 

RM 1.251570 0.134043 9.337104 0.0000 

     
     R-squared 0.702049 Mean dependent var 0.002615 

Adjusted R-squared 0.693996 S.D. dependent var 0.030488 

S.E. of regression 0.016865 Akaike info criterion -5.277203 

Sum squared resid 0.010524 Schwarz criterion -5.191892 

Log likelihood 104.9055 Hannan-Quinn criter. -5.246594 

F-statistic 87.18152 Durbin-Watson stat 2.227760 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Τατσδρομικό Ταμιεστήριο 

 

 

Dependent Variable: R15   

Method: Least Squares   

Date: 10/16/10   Time: 19:36   

Sample: 1 39    

Included observations: 39   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -0.002023 0.002286 -0.885094 0.3818 

RM 1.162707 0.112706 10.31628 0.0000 

     
     R-squared 0.742026 Mean dependent var 0.000690 

Adjusted R-squared 0.735054 S.D. dependent var 0.027550 

S.E. of regression 0.014181 Akaike info criterion -5.623951 

Sum squared resid 0.007440 Schwarz criterion -5.538640 

Log likelihood 111.6670 Hannan-Quinn criter. -5.593342 

F-statistic 106.4256 Durbin-Watson stat 2.135164 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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