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Εισαγωγή 
 
 Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση (2007-09) κατέδειξε ότι η λειτουργία των 

αγορών χρήµατος και κεφαλαίου είναι ικανή να αποσταθεροποιήσει την πραγµατική 

οικονοµία. Οι νεοκλασικές προσεγγίσεις της ρευστότητας, αφού πρώτα υποκατέστησαν 

την πραγµατική δοµή των αγορών µε την πεποίθηση για τη «σωστή» λειτουργία τους, 

οδήγησαν στη διόγκωση της «χρηµατοπιστωτικής σφαίρας» σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 

αγορές της οικονοµίας. 

 Ένα µέτρο-διάσταση της σωστής λειτουργίας των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου 

αποτελεί η πληροφοριακή τους αποτελεσµατικότητα. Σύµφωνα µε τον Fama (1970), 

αποτελεσµατική θεωρείται η αγορά στην οποία πάντα οι τιµές αντανακλούν πλήρως όλη τη 

διαθέσιµη πληροφόρηση. Σε αυτή την περίπτωση οι τιµές στέλνουν σωστά µηνύµατα για 

την ανακατανοµή των πόρων αφού αποτελούν αµερόληπτο εκτιµητή της θεµελιώδους 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Αιτία για την πληροφοριακή αποτελεσµατικότητα 

είναι η γραµµική δοµή του συστήµατος που περιγράφεται από την αλληλεπίδραση 

οµοιογενών και ορθολογικών επενδυτών σε µια πλήρως ανταγωνιστική αγορά που 

βρίσκεται σε ισορροπία. Σε αυτό το πλαίσιο οι τιµές και ποσότητες ισορροπίας αποτελούν 

εξωγενή παράµετρο στις αποφάσεις των επενδυτών µε αποτέλεσµα κανένας να µη µπορεί 

να αποκοµίσει υπερβάλλουσες αποδόσεις στη βάση της δηµόσια διαθέσιµης 

πληροφόρησης. 

 Η γνώση του τρόπου καθορισµού των τιµών παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστηµονικό 

ενδιαφέρον τόσο για τους υπεύθυνους σχεδιασµού της πολιτικής για την εξασφάλισης της 

σωστής λειτουργίας των αγορών, όσο και για την επενδυτική κοινότητα. Συγκεκριµένα, σε 

περίπτωση που η αγορά κριθεί αποτελεσµατική περιορίζεται στο ελάχιστο ο ρόλος της 

παρέµβασης σε αυτή από την πλευρά του κοινωνικού ρυθµιστή, ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση µπορούν να ταυτοποιηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην αποσταθεροποίησή 

της. Από τη σκοπιά των επενδυτών, η κατανόηση της λειτουργίας των αγορών µπορεί να 

οδηγήσει στη δυνατότητα ακριβέστερης πρόβλεψης της µελλοντικής δυναµικής τους και 

στην ενσωµάτωση αυτής της γνώσης σε επενδυτικές στρατηγικές. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ρεαλιστικότερη περιγραφή του τρόπου 

λειτουργίας των σύγχρονων κεφαλαιαγορών. Για την επίτευξη του θα παρουσιαστεί µια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των κυριοτέρων θεωριών, όπως η εξελικτική, η 

συµπεριφορική και η θεωρία µικροδοµής της αγοράς, των οποίων οι υποθέσεις και 
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προβλέψεις προσεγγίζονται ως αποκλίσεις από την «κανονική» δοµή της αποτελεσµατικής 

αγοράς. Ο πληθωρισµός των εναλλακτικών ερµηνειών-θεωριών προκύπτει από το γεγονός 

ότι καµία δεν υπερέχει έναντι όλων αφού αδυνατούν µεµονωµένα να αναπαραστήσουν στο 

σύνολό τους τις εµπειρικές ανωµαλίες των αγορών. 

 Πιο συγκεκριµένα, η εργασία αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο εξετάζεται σε βάθος η θεωρία αποτελεσµατικών αγορών και το πλαίσιο µέσα 

στο οποίο αναπτύχθηκε, µε σκοπό να κατανοηθεί η δοµή και η συµπεριφορά µιας 

αποτελεσµατικής αγοράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των 

πραγµατικών χρηµατοοικονοµικών χρονολογικών σειρών καθώς και οι ανωµαλίες που 

παρατηρούνται στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται 

στη µαθηµατική και θεωρητική θεµελίωση της παρατηρούµενης µη γραµµικής 

συµπεριφοράς των αγορών µέσω της παρουσίασης διαρθρωτικών και οικονοµετρικών 

υποδειγµάτων. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρία µικροδοµής της 

αγοράς µε ιδιαίτερη έµφαση να δίνεται στη συµπεριφορά του ειδικού διαπραγµατευτή και 

στη µελέτη του χρόνου πραγµατοποίησης των συναλλαγών. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρία αποτελεσµατικών αγορών  
 
 Το κεφάλαιο 1 αναπτύσσεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται εισαγωγικές 

έννοιες που βοηθούν στην κατανόηση των βασικών, «δοµικών» χαρακτηριστικών της 

Θεωρίας Αποτελεσµατικών Αγορών/Υπόθεση Αποτελεσµατικών Αγορών – ΘΑΑ/ΥΑΑ 

(Efficient Market Theory/Efficient Market Hypothesis-EMT/EMH) και στην τοποθέτηση 

της στην επιστήµη της χρηµατοοικονοµικής. Έτσι, παρουσιάζονται θέµατα όπως οι 

διαφορετικές µορφές αποτελεσµατικότητας, η σχέση της πληροφοριακής 

αποτελεσµατικότητας (informational efficiency) µε τη δοµή της αγοράς και τον τρόπο 

λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας, καθώς επίσης και ο µηχανισµός που ωθεί 

τις τιµές να συµβαδίσουν µε τις θεµελιώδεις αξίες.  

 Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η µαθηµατική και θεωρητική θεµελίωση της 

ΘΑΑ όπως αυτή αναδεικνύεται από την αναλυτική παρουσίαση των υποθέσεων και των 

προβλέψεων της. Έτσι, παρουσιάζονται θέµατα όπως η µοντελοποίηση της συµπεριφοράς 

των χρηµατοοικονοµικών σειρών στο πρώιµο στάδιο (1900-1950), η σχέση 

χαρακτηριστικών του πραγµατικού οικονοµικού περιβάλλοντος (κόστη συναλλαγών κ.λπ.)  

µε τον ορισµό της ΘΑΑ, η σχέση της ΘΑΑ µε την ικανότητα των τιµών να αντανακλούν 

τη θεµελιώδη αξία τους, καθώς επίσης και προεκτάσεις που αφορούν την «εικόνα» µιας 

αποτελεσµατικής αγοράς. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, µεταξύ άλλων, θα είµαστε σε 

θέση να συγκρίνουµε την έννοια της ορθολογικής τιµολόγησης (rational pricing) µε την 

έννοια της πληροφοριακής αποτελεσµατικότητας (informational efficiency) και να 

αποκτήσουµε µια «πρώτη εικόνα» για την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και του 

επενδυτή στην «παραγωγή» της πραγµατικής συµπεριφοράς της αγοράς. 

 

1.1 Εισαγωγικές έννοιες 

1.1.1 Μορφές αποτελεσµατικότητας  
 
 Μια χρηµατιστηριακή αγορά είναι ένα σύνολο θεσµικών κανόνων, που κύριο σκοπό 

έχουν να διευκολύνουν και να καταστήσουν αποδοτικότερη την ανταλλαγή κεφαλαίων και 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µεταξύ των επενδυτών. Η αποτελεσµατικότητα αυτών 

των ανταλλαγών επηρεάζει τη διανοµή των κεφαλαίων επενδυτών, που 
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δραστηριοποιούνται σε αυτή την αγορά, και κατ’ επέκταση τον πλούτο της οικονοµίας και 

την κοινωνική ευηµερία. 

Τα χαρακτηριστικά της αγοράς, των οποίων η σωστή λειτουργία συµβάλλει στην 

ανάπτυξη της οικονοµίας, είναι:  

� η ρευστότητα (liquidity) που τη χαρακτηρίζει,  

� η δυνατότητα που δίνει στους συµµετέχοντες να γίνει διαχείριση κινδύνου,  

� η δυνατότητα «αποκάλυψης» της τιµής του προϊόντος, δηλαδή της τιµής 

που αντανακλά τις ορθολογικές προσδοκίες για τις προοπτικές του 

συγκεκριµένου τίτλου. 

  Η σωστή λειτουργία της αγοράς, δηλαδή η σωστή λειτουργία των παραπάνω 

χαρακτηριστικών, καθορίζεται καταρχήν από την αποτελεσµατικότητά της. Η 

αποτελεσµατικότητά
1 (efficiency) της έγκειται σε πολλά επίπεδα, τα σηµαντικότερα από τα 

οποία είναι: το επίπεδο της ανακατανοµής των πόρων σε µια οικονοµία (allocational 

efficiency), το επίπεδο της λειτουργίας της (operational efficiency) και τέλος το επίπεδο της 

πληροφορίας (informational efficiency).  

H αποτελεσµατικότητα στον καταµερισµό των αποδόσεων αφορά στη δυνατότητα 

σύνθεσης βέλτιστων χαρτοφυλακίων, µε βάση τον κίνδυνο που είναι διατεθειµένοι να 

αναλάβουν οι επενδυτές. Η αποτελεσµατικότητα στο επίπεδο της λειτουργίας αφορά στον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς, έτσι ώστε να προωθείται η κατανοµή των 

πόρων στις πιο αποδοτικές χρήσεις τους και µε το ελάχιστο δυνατό κόστος (Tobin, 1984). 

Η θεωρία της µικροδοµής της αγοράς (θα αναπτυχτεί στο τέταρτο κεφάλαιο), συν τοις 

άλλοις, «ρίχνει φως» στη λειτουργική αποτελεσµατικότητα. Τέλος, η αποτελεσµατικότητα 

στο επίπεδο της πληροφορίας αφορά στη διαδικασία ενσωµάτωσης της πληροφορίας στις 

τιµές (Fama, 1970). Τα δύο εναποµείναντα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη σωστή 

λειτουργία των αγορών και αποτελούν ερευνητικά πεδία της θεωρίας της µικροδοµής της 

αγοράς (market microstructure theory), είναι η εντιµότητα στις συναλλαγές και τέλος η 

διαφάνεια-ανωνυµία στις συναλλαγές. 

Οι παραπάνω µορφές αποτελεσµατικότητας είναι διακριτές για λόγους που 

σχετίζονται µε τις ατέλειες των αγορών, καθώς επίσης και µε το πληροφοριακό 

περιεχόµενο των τιµών όταν η πληροφορία δε διατίθεται δωρεάν (Stiglitz, 1981). Έτσι, η 

ύπαρξη πληροφοριακής αποτελεσµατικότητας δε συνεπάγεται αυτοµάτως την ύπαρξη 

                                                 
1 Η έννοια της αποτελεσµατικότητας δεν είναι νέα στην οικονοµική επιστήµη. Στις αγορές αγαθών η κατά 
Pareto αποτελεσµατικότητα σηµαίνει έλλειψη δυνατότητας βελτίωσης της θέσης ενός ατόµου χωρίς να 
χειροτερέψει η θέση κάποιου άλλου. 
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λειτουργικής ή κατανεµητικής αποτελεσµατικότητας. Όµως, οι τρεις παραπάνω µορφές 

αλληλεπιδρούν καθιστώντας σαφές ότι αφενός µεν, η προσπάθεια κατανόησης της κάθε 

µορφής αποτελεσµατικότητας χωριστά δεν προσφέρει ακριβή συµπεράσµατα για τη 

λειτουργία της αγοράς, και αφετέρου δε, πως πιθανόν υπάρχουν αιτίες που επηρεάζουν 

από κοινού και τις τρεις µορφές. 

Οι τρεις µορφές αποτελεσµατικότητας καθορίζονται από το «γενετικό υλικό» της 

αγοράς, δηλαδή τους επενδυτές (ή φίλτρο) και τη δοµή της αγοράς (κανονιστικό πλαίσιο, 

επίπεδο ανταγωνισµού κ.λπ.). Για τον παραπάνω λόγο, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα 

µελέτης του τρόπου λήψεως αποφάσεων από τους επενδυτές, των χαρακτηριστικών που 

ορίζουν τη δοµή της αγοράς και τέλος της αλληλεπίδρασης που υπάρχει µεταξύ των δύο. 

Στις επόµενες ενότητες του πρώτου µέρους του πρώτου κεφαλαίου θα 

παρουσιαστούν εισαγωγικές έννοιες που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα στο επίπεδο 

της πληροφορίας. 

1.1.2 Αρχικός ορισµός αποτελεσµατικής αγοράς και συνέπειές του 
 

Ο ορισµός της πληροφοριακά αποτελεσµατικής αγοράς έγινε σε µια περίοδο, όπου 

το κύριο πλαίσιο ανάλυσης των οικονοµικών φαινοµένων βασιζόταν στο παράδειγµα της 

ορθολογικής συµπεριφοράς και της πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς. Χαρακτηριστικές 

είναι οι µικροοικονοµικές προσεγγίσεις των οικονοµολόγων της εποχής, όπως αυτή του 

Samuelson (1965), σύµφωνα µε τον οποίο  “στις ανταγωνιστικές αγορές υπάρχει ένας 

αγοραστής για κάθε πωλητή. Αν κάποιος είναι σίγουρος ότι η τιµή θα αυξηθεί, θα έχει ήδη 

αυξηθεί”.  

 Το αποτέλεσµα ήταν ο ορισµός να µην ενσωµατώνει «δοµικά» χαρακτηριστικά του 

πραγµατικού οικονοµικού περιβάλλοντος, παρά µόνο στατιστικά ευρήµατα για την 

ανικανότητα γραµµικής πρόβλεψης της πορείας των αποδόσεων (εκτεταµένη ανάλυση 

παρουσιάζεται στο δεύτερο µέρος του παρόντος κεφαλαίου).  Έτσι, οι  Fama et al. (1969) 

ορίζουν την αποτελεσµατική αγορά ως αυτή που “προσαρµόζεται άµεσα στη νέα 

πληροφόρηση”. Σύντοµα όµως ο Fama, αντιλαµβανόµενος ότι η ταχύτητα προσαρµογής 

δεν είναι το µόνο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της αποτελεσµατικής αγοράς αλλά ο 

ορισµός πρέπει να περιέχει στοιχεία της ορθολογικής επεξεργασίας της πληροφορίας, 

προχωράει το 1970 στον επαναορισµό της αποτελεσµατικής αγοράς ως αυτής όπου “οι 

τιµές των αξιόγραφων άµεσα και πλήρως αντανακλούν όλη τη διαθέσιµη πληροφόρηση”. 

Ο τελευταίος ορισµός δικαιολογεί και την πίστη του Fama ότι “σε γενικές γραµµές ιδανική 
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είναι η αγορά όπου οι τιµές των µετοχών παρέχουν ακριβή σηµάδια για την κατανοµή των 

πόρων” (Fama, 1970). 

 Άµεση συνέπεια του ορισµού της αποτελεσµατικότητας από τον Fama (1970) 

αποτελεί η αδυναµία πρόβλεψης της πορείας των τιµών των αξιόγραφων µε βάση την 

υπάρχουσα πληροφόρηση, ή µε άλλα λόγια, οι τιµές αντανακλούν «σωστά» όλη τη 

διαθέσιµη πληροφόρηση (αποτυπώνουν δηλαδή τη θεµελιώδη αξία των τίτλων) και 

επιπλέον προσαρµόζονται άµεσα σε κάθε νέα πληροφόρηση. Συνεπώς, δε µπορούµε µε 

βάση το υπάρχον πληροφοριακό σύνολο να κατασκευάσουµε κάποιον «κανόνα» που θα 

προβλέπει την πορεία των τιµών. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της ύπαρξης ή µη 

πληροφοριακά αποτελεσµατικής αγοράς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 

χρηµατοοικονοµικής επιστήµης και ιδιαίτερα του κλάδου διαχείρισης επενδυτικών 

αποφάσεων, αφού µεταξύ άλλων, αν η αγορά είναι αποτελεσµατική η διαδικασία της 

τιµολόγησης (valuation) πρέπει να κατασκευαστεί, έτσι ώστε να δικαιολογεί την αγοραία 

τιµή του τίτλου. Ακόµη, η γνώση της ύπαρξης αναποτελεσµατικής αγοράς δίνει την 

ευκαιρία στους επενδυτές να «ξεσκαρτάρουν» το σύνολο των µετοχών και να 

προχωρήσουν στην εύρεση και αγορά εκείνων που είναι υποτιµηµένες (undervalued) µε 

σκοπό να εκµεταλλευτούν έτσι την πορεία της τιµής προς τη µακροχρόνια ισορροπία-

θεµελιώδη αξία. 

 Επιπλέον, η ανάλυση του Fama (1970) εµπεριέχει  και τον τρόπο ελέγχου της 

αποτελεσµατικότητας µιας αγοράς, που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο της αντίδρασης 

των τιµών σε κάθε τι που θεωρείται θεµελιώδης πληροφόρηση. Αν οι τιµές αντιδράσουν 

µετά την έλευση των νέων τότε η αγορά δεν είναι αποτελεσµατική ως προς αυτό το νέο. 

Ακόµη, ο Fama (1970) προτείνει µια κατηγοριοποίηση
2 του επιπέδου 

αποτελεσµατικότητας της αγοράς µε κριτήριο το πληροφοριακό σύνολο ως προς το οποίο 

ορίζεται η αποτελεσµατικότητα. Έτσι, διακρίνουµε τρεις µορφές αποτελεσµατικής αγοράς, 

οι οποίες είναι οι  εξής : 

� ασθενής µορφή (weak form), σύµφωνα µε την οποία όλες οι παρελθούσες τιµές 

αντανακλώνται πλήρως στην τρέχουσα τιµή, 

� ηµί-ισχυρή µορφή (semi strong form), σύµφωνα µε την οποία όλη η δηµόσια 

διαθέσιµη πληροφόρηση (π.χ. χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, επίπεδα 

επιτοκίων, πληθωρισµός κ.λπ.) αντανακλάται πλήρως στην τρέχουσα τιµή, 

                                                 
2 Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η κατηγοριοποίηση αυτή προτάθηκε από τον Roberts (1967). 
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�  ισχυρή µορφή (strong form), σύµφωνα µε την οποία, όλη η πληροφόρηση, 

δηµόσια και ιδιωτική, αντανακλάται πλήρως στις τιµές.  

1.1.3 «Γεωγραφία» της αποτελεσµατικής αγοράς και ορθολογική συµπεριφορά 
 

Για το ποια είναι όµως η «γεωγραφία» και η «ανθρωπογεωγραφία» µιας 

αποτελεσµατικής αγοράς και για το αν πρέπει να ταυτιστεί µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, απαντάει η παρούσα ενότητα. 

 Σύµφωνα µε τους Cuthbertson και Nitzche (2004), “αποτελεσµατική αγορά είναι 

µια ανταγωνιστική αγορά που «κατοικείται» από ορθολογικούς επενδυτές”. Η παραπάνω 

περιγραφή θα ονοµάζεται από εδώ και στο εξής κλασσικό πλαίσιο ανάλυσης, ώστε να 

θυµίζει την κλασσική θεώρηση που είχαν οι οικονοµολόγοι για τη δοµή των αγορών 

χρήµατος και κεφαλαίου. Στην πραγµατικότητα όµως, ο παραπάνω ορισµός αποτελεί 

ικανή και όχι αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξή αποτελεσµατικότητας, αφού το ίδιο 

αποτέλεσµα µπορεί να επιτευχθεί µε τη µη ύπαρξη ορθολογικών επενδυτών στο σύνολο 

τους (αλλά µε ανταγωνιστική αγορά). 

  

Ορθολογική συµπεριφορά 

Η συµπεριφορά των επενδυτών υπό συνθήκες αβεβαιότητας (δηλαδή άγνοιας των 

αντικειµενικών πιθανοτήτων εµφάνισης µελλοντικών γεγονότων) απασχολεί την 

οικονοµική επιστήµη σχεδόν από τη θεµελίωσή της. Ένα από τα πολλά πλαίσια 

παρουσίασης αυτής της συµπεριφοράς αποτελεί η ορθολογική συµπεριφορά (rationality), 

της οποίας «προέκταση» αποτελεί η ύπαρξη «πλήρως ορθολογικών προσδοκιών µε 

οµοιογενείς επενδυτές» (homogeneous agents rational expectations). Η υπόθεση των 

ορθολογικών προσδοκιών στα οικονοµικά είναι στενά συνδεδεµένη µε αυτή της υπόθεσης 

αποτελεσµατικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη. 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίζεται σε σχηµατισµό προσδοκιών (beliefs or 

expectations) και προτιµήσεων (preferences). Οι προσδοκίες «ποσοτικοποιούνται» µέσω 

των πιθανοτήτων3 που αντιστοιχούµε σε µελλοντικά αβέβαια γεγονότα, περιγράφονται 

δηλαδή από µια κατανοµή πιθανοτήτων.  

Η ορθολογική συµπεριφορά περιγράφεται στο επίπεδο των προσδοκιών από το 

γεγονός ότι ο ορθολογικός επενδυτής σχηµατίζει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις ή 

                                                 
3 Όταν οι πραγµατικές  πιθανότητες είναι γνωστές τότε µιλάµε για αντικειµενικές πιθανότητες (objective 
probabilities). Αντίθετα, όταν είναι άγνωστες η εκτίµηση τους «παράγει» τις υποκειµενικές πιθανότητες 
(subjective probabilities). 
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ακριβέστερα οι καλύτερες δυνατές προβλέψεις, µε βάση συγκεκριµένο σύνολο 

πληροφορίας, πραγµατοποιούνται από τον ορθολογικό επενδυτή. Σε όρους στατιστικής, οι 

ορθολογικές προσδοκίες περιγράφονται από την απόδοση πιθανοτήτων που δεν 

παραβιάζουν τους νόµους του Βayes.  

Σε µαθηµατικούς όρους, οι ορθολογικές προσδοκίες περιγράφονται από τα τρία 

αξιώµατα των υπό συνθήκη µαθηµατικών προσδοκιών (conditional mathematical 

expectations) (Cuthbertson και Nitzche, 2004). Τα αξιώµατα αυτά είναι:  πρώτον, η 

αµεροληψία (unbiasedness), δεύτερον η ορθογωνικότητα (orthogonality) και τρίτον, οι 

επαναλαµβανόµενες προσδοκίες (iterated expectations). Για την καλύτερη περιγραφή τους 

απαιτείται ο ορισµός της υπό συνθήκη προσδοκίας µιας µεταβλητής  P   στο χρόνο 1t +  

µε βάση τη διαθέσιµη πληροφορία στο χρόνο t , δηλαδή tΩ , ως [ ]1 |t tE P+ Ω . Το σφάλµα 

πρόβλεψης προκύπτει από τη σχέση [ ]1 1 1 |t t t tP Pε + + += −Ε Ω . Με τη βοήθεια αυτών των 

ορισµών, όταν ισχύει ( )1 | 0t tE ε + Ω =  τότε η εκτίµηση της µελλοντικής τιµής της tP  

ορίζεται ως αµερόληπτη. Με άλλα λόγια, η εκτίµηση επιβεβαιώνεται κατά µέσο όρο ή 

διαφορετικά οι ορθολογικοί επενδυτές δεν κάνουν συστηµατικά σφάλµατα πρόβλεψης 

(χωρίς να µας ενδιαφέρει το µέγεθος της απόκλισης της P  από την πραγµατική τιµή της 

στο χρόνο t+1). Ακόµη, όταν ισχύει ( )1 | 0t t tE ε +′ Ω Ω =  επαληθεύεται η συνθήκη 

ορθογωνικότητας, δηλαδή το σφάλµα πρόβλεψης είναι ασυσχέτιστο µε κάθε πληροφορία 

που περιέχει το σύνολο tΩ  και ως εκ τούτου η εκτίµηση δε µπορεί να βελτιωθεί 

περεταίρω µε βάση αυτό το σύνολο. Τέλος, το αξίωµα των επαναλαµβανόµενων 

προσδοκιών περιγράφεται από τη σχέση ( ) ( )1 2 2t t t t tE E P E P+ + +=   , σύµφωνα µε την 

οποία ο χρονικός ορίζοντας της πρόβλεψης δεν αλλάζει την πρόβλεψη που 

πραγµατοποιήθηκε µε βάση το tΩ .  

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Hommes (2005), η ύπαρξη ορθολογικών προσδοκιών 

«υπονοεί» την ύπαρξη τέλειας πληροφόρησης σε σχέση µε το περιβάλλον και 

απεριόριστες ικανότητες επεξεργασίας αυτής της πληροφόρησης από τους ορθολογικούς 

επενδυτές. Αυτό µε τη σειρά του υπονοεί την ύπαρξη ενός απλού (γραµµικού) σταθερού 

οικονοµικού περιβάλλοντος, το οποίο όπως θα δούµε στα επόµενα κεφάλαια, δεν αποτελεί 

σε καµία περίπτωση ρεαλιστική απεικόνιση των σύγχρονων κεφαλαιαγορών. 

Σε ό,τι αφορά στο κοµµάτι των προτιµήσεων, οι ορθολογικοί επενδυτές λαµβάνουν 

αποφάσεις που µεγιστοποιούν την αναµενόµενη χρησιµότητα τους, µε δεδοµένες τις 

προσδοκίες που έχουν σχηµατίσει µε βάση τη διαθέσιµη πληροφόρηση. 
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Σε επίπεδο αγοράς τώρα και όχι σε επίπεδο ατοµικής διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων, το ορθολογικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς (full rationality framework) 

απαιτεί από όλους τους επενδυτές να σχηµατίζουν ορθολογικές προσδοκίες και να 

λαµβάνουν αποφάσεις µε κριτήριο τη µεγιστοποίηση της αναµενόµενης χρησιµότητας που 

θα αντλήσουν από τις επιλογές τους. Αυτό όµως δεν είναι αρκετό ώστε να περιγραφεί 

αυτό το πλαίσιο. Επιπλέον, οι επενδυτές πρέπει να συµφωνούν στην ερµηνεία της 

πληροφορίας που δέχονται, δηλαδή να υπάρχει µια κοινά αποδεχτή εκτίµηση για την 

έκβαση του αβέβαιου γεγονότος και αυτή η πληροφορία να αποτελεί µέρος του συνόλου 

πληροφοριών κάθε επενδυτή. Με άλλα λόγια το πληροφοριακό σύνολο κάθε επενδυτή 

περιλαµβάνει και τις προσδοκίες των άλλων επενδυτών. Σε αυτό το πλαίσιο το σύνολο της 

πληροφορίας που φέρουν όλοι οι επενδυτές έχει αποτιµηθεί, δηλαδή αντανακλάται πλήρως 

στις τιµές και η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία. Συµπέρασµα αυτού αποτελεί η διαπίστωση 

ότι οποιαδήποτε µεταβλητότητα παρατηρείται στις τιµές οφείλεται σε αιτίες που είναι έξω 

από το τρέχον σύνολο πληροφοριών των επενδυτών.  

Σε όρους οικονοµικής επιστήµης, σε ένα µοντέλο ορθολογικών προσδοκιών 

υποθέτουµε, συνήθως, ότι οι εξισώσεις που περιγράφουν τη συνθήκη ισορροπίας 

βρίσκονται στο σετ πληροφορίας των επενδυτών, οι οποίοι συµπεριφερόµενοι ορθολογικά 

τις χρησιµοποιούν ώστε να σχηµατίσουν τις δικές τους προσδοκίες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

τιµές που θα προκύψουν µετά τη συναλλαγή είναι γνωστές εκ των προτέρων στους 

επενδυτές (Farmer, 2002). 

Η αποτελεσµατική λειτουργία αυτού του πλαισίου (homogeneous agents rational 

expectations) προαπαιτεί την ύπαρξη ανταγωνιστικής δοµής της αγοράς. Η υπόθεση της 

ανταγωνιστικής δοµής µας εξασφαλίζει τη µη ύπαρξη ασυµµετριών στην πληροφόρηση. 

Σε περίπτωση που η πληροφόρηση διαχέεται ασύµµετρα ανάµεσα στους επενδυτές, αυτοί 

θα καταλήξουν σε διαφορετικές προσδοκίες ακόµη και αν είναι ορθολογικοί.  

1.1.4 Arbitrage 
 

Οι επενδυτές δεν έχουν αυτοσκοπό τη δηµιουργία εκτιµήσεων σχετικά µε τα 

αβέβαια µελλοντικά γεγονότα αλλά αντιθέτως «µετουσιώνουν» αυτές τις εκτιµήσεις τους 

σε επενδυτικές στρατηγικές µέσω µιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων,  µε σκοπό να 

αποκοµίσουν κέρδη. Η στρατηγική που εξασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς 

είναι αυτή του arbitrage (εξισορροπητική κερδοσκοπία) ή διαφορετικά, το arbitrage είναι η 
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ενδεδειγµένη στρατηγική για κάποιον πληροφορηµένο4 επενδυτή σε µια αποτελεσµατική 

αγορά
5. Στην ουσία οι δύο παραπάνω προτάσεις αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου 

νοµίσµατος και δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενες όπως διαπιστώνεται σε πρώτη 

ανάγνωση (το παρόν συµπέρασµα θα γίνει καλύτερα κατανοητό στη δεύτερη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου).  

Ως arbitrage ορίζεται η στρατηγική που εξασφαλίζει µια πρόσοδο χωρίς κανένα 

ρίσκο και χωρίς κόστος (Barberis και Thaler, 2003). Συνέπεια αυτής της στρατηγικής 

αποτελεί η διαπίστωση ότι δύο θεµελιωδώς ταυτόσηµα-υποκατάστατα (fundamentally 

identical - substitutes) περιουσιακά στοιχεία πρέπει να έχουν ίδια αγοραία αξία σε µια 

αποτελεσµατική αγορά. Θεµελιωδώς ταυτόσηµα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που 

αποφέρουν την ίδια σειρά χρηµατοροών «σε όλες τις πιθανές εναλλακτικές καταστάσεις» 

(Shliefer, 2000). 

Μια στρατηγική arbitrage περιλαµβάνει την ταυτόχρονη αγοραπωλησία δύο 

θεµελιωδώς ταυτόσηµων περιουσιακών στοιχείων και δεν απαιτεί την ύπαρξη αρχικού 

κεφαλαίου για επένδυση. Μία από τις µορφές που µπορεί να πάρει αυτή η στρατηγική 

γίνεται µε τη χρήση των ανοικτών πωλήσεων (short selling) και παρουσιάζεται σε πέντε 

βήµατα παρακάτω:  

� Βήµα 1ο : δανειζόµαστε ένα υπερτιµηµένο περιουσιακό στοιχείο Χ.  

� Βήµα 2ο : πουλάµε το Χ στην τιµή Ρx και αγοράζουµε ταυτόχρονα ένα θεµελιωδώς 

ταυτόσηµο µε το Χ αλλά υποτιµηµένο περιουσιακό στοιχείο Ψ στην τιµή Ρψ. Άρα 

Ρψ < Ρx. 

� Βήµα 3ο : µακροχρόνια η αγοραία τιµή των Χ και Ψ θα εξισωθεί µε την κοινή 

θεµελιώδη αξία τους, δηλαδή Ρ΄ψ = Ρ΄x = Ρ*. 

� Βήµα 4ο : πουλάµε το Ψ και αγοράζουµε το Χ. 

� Βήµα 5ο : επιστρέφουµε το Χ στο δανειστή µας, µε αποτέλεσµα να έχουµε 

αποκοµίσει µια θετική πρόσοδο   Ρx - Ρψ > 0. 

Το αποτέλεσµα είναι να έχουµε αποκοµίσει τη διαφορά χωρίς κανένα κόστος και η 

αγορά να έχει επανέλθει στην κατάσταση ισορροπίας µε τις τιµές να ισούνται µε την 

εσωτερική αξία των τίτλων. ∆ηλαδή µέσω της στρατηγικής του arbitrage  διαπιστώνουµε 

                                                 
4 Πληροφορηµένος θεωρείται ο επενδυτής που κατέχει θεµελιώδη πληροφόρηση για την πορεία της τιµής 
ενός περιουσιακού στοιχείου, η οποία πληροφόρηση δεν έχει αποτυπωθεί στις τιµές. 
5 Παρότι η αποτελεσµατική αγορά στηρίζεται στην υπόθεση της µη ύπαρξης ασυµµετριών στην 
πληροφόρηση, η έννοια του πληροφορηµένου επενδυτή εδώ ταυτίζεται µε την έννοια του πιο 
αποτελεσµατικού επενδυτή, δηλαδή αυτού που ενσωµατώνει πρώτος τη δηµόσια πληροφόρηση σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
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ότι οι τιµές αντανακλούν όλη τη διαθέσιµη πληροφόρηση που σχετίζεται µε τη θεµελιώδη 

αξία  των τίτλων στον οποίο αναφέρονται. 

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή  της στρατηγικής arbitrage απαιτούνται οι εξής 

σηµαντικές υποθέσεις:  

� πρώτον, απαιτείται η ύπαρξή ενός τουλάχιστον πληροφορηµένου επενδυτή, ο 

οποίος θα αναπτύξει  τη στρατηγική του arbitrage. Ο επενδυτής αυτός µε άλλα 

λόγια πρέπει να γνωρίζει τη µακροχρόνια ισορροπία και να σχηµατίσει 

ορθολογικές προσδοκίες.  

� δεύτερον, οι αγοροπωλησίες, δανεισµοί κ.λπ. δεν πρέπει να συνοδεύονται από 

κάποιο κόστος ή κίνδυνο . Στην περίπτωση που υπάρχει κόστος, αυτό µπορεί να 

λειτουργήσει αποτρεπτικά στην πραγµατοποίηση του arbitrage.  

Η περιγραφή των υποθέσεων που οδηγούν στο αποτελεσµατικό arbitrage θα γίνει 

καλύτερα κατανοητή στην ενότητα της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής, όπου 

παρουσιάζονται οι περιπτώσεις απόκλισης από αυτές τις υποθέσεις. 

1.1.5 Αποτελεσµατικότητα χωρίς την ύπαρξη πλήρους ορθολογικότητας 
 

Υπάρχουν καταστάσεις που µπορούν να οδηγήσουν στην αποτελεσµατικότητα 

χωρίς την αναγκαιότητα ύπαρξης του πλήρους ορθολογικού πλαισίου περιγραφής της 

αγοράς. Αυτές οι  περιπτώσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 

� Ύπαρξη µεγάλου αριθµού ασυσχέτιστων µη ορθολογικών στρατηγικών. Όπως 

αναφέρει ο Shliefer (2000), αν οι συναλλαγές που πραγµατοποιούν οι µη 

ορθολογικοί επενδυτές είναι τυχαίες, τότε η επίδραση της κάθε µιας στην τιµή 

«ακυρώνεται» από την επίδραση της άλλης και έτσι οι τιµές παραµένουν 

ανεπηρέαστες από τις προσδοκίες των µη ορθολογικών επενδυτών. Η κατάσταση 

όµως αυτή αναφέρεται σε µια αγορά ανταγωνιστική, δηλαδή δραστήρια, µε 

πολλούς αγοραστές και πωλητές,  όπου οι λανθασµένες εκτιµήσεις των επενδυτών 

θα τείνουν να είναι συµµετρικές και αντίθετες σε κάθε συναλλαγή (ασυµπτωτική 

κατάσταση). Σε περίπτωση όµως µιας αγοράς µε µικρό αριθµό µη συσχετιζόµενων 

µη ορθολογικών στρατηγικών απαιτείται η ύπαρξη ικανού αριθµού ορθολογικών 

επενδυτών καθένας από τους οποίους θα πάρει τη θέση του δεύτερου 

συναλλασσόµενου σε κάθε συναλλαγή που θέλει να κάνει ο µη ορθολογικός. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι, όταν οι εσφαλµένες εκτιµήσεις (misperception) δεν 

είναι συσχετιζόµενες (correlated), οδηγούν σε κίνδυνο (noise trader risk όπως θα 
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αναλυθεί παρακάτω) που δεν αφορά στο σύνολο της αγοράς (market wide), 

συνεπώς διαφοροποιείται και δεν αποτυπώνεται στην τιµή ισορροπίας.  

� Ύπαρξη συσχετιζόµενων µη ορθολογικών στρατηγικών, δηλαδή οι επενδυτές να 

είναι µη ορθολογικοί και µάλιστα µε παρόµοιο τρόπο, αλλά αποτελεσµατικό 

arbitrage από τους πλήρως ορθολογικούς. 

Οι δύο καταστάσεις που µόλις περιγράφηκαν καταδεικνύουν ως αναγκαία συνθήκη 

ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότητα, την ύπαρξη τουλάχιστον ενός ορθολογικού 

επενδυτή. Παρότι στη δεύτερη περίπτωση είναι αυταπόδειχτη η αναγκαιότητα παρουσίας 

του, στην πρώτη και συγκεκριµένα στην περίπτωση του µεγάλου αριθµού ασυσχέτιστων 

στρατηγικών, δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Η αναγκαιότητα αυτή φαίνεται από το γεγονός 

πως και στο πλήρως ορθολογικό πλαίσιο ανάλυσης, η ύπαρξη του arbitrage εξασφαλίζει 

την αποτελεσµατικότητα, αφού ο πλέον ορθολογικός ενσωµατώνει µέσω του arbitrage τα 

νέα και έτσι οι τιµές συµβαδίζουν µε τις θεµελιώδεις αξίες. Συµπερασµατικά, για να 

αποτυπώνεται στην ισορροπία η θεµελιώδης αξία πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας 

πλήρως ορθολογικός επενδυτής. 

 Αυτό που φαίνεται όµως να είναι απολύτως απαραίτητο για την ύπαρξη 

αποτελεσµατικότητας είναι η ύπαρξη ανταγωνιστικής αγοράς. Επίσης, η κινητήριος 

δύναµη, ώστε να γίνει το arbitrage από τους ορθολογικούς επενδυτές, είναι να 

αποκοµίσουν κέρδη. Αποτέλεσµα αυτού είναι να αναπτύσσεται ανταγωνισµός µεταξύ τους 

για το ποιος θα είναι πιο γρήγορος και αποτελεσµατικός. Όσο πιο ισχυρός είναι αυτός ο 

ανταγωνισµός, τόσο πιο κοντά στη θεµελιώδη αξία θα είναι οι τιµές σε κάθε χρονική 

στιγµή και άρα τόσο πιο αποτελεσµατική θα είναι η αγορά. 

 Παρότι αποδεικνύεται πολύ περιοριστική η πρόταση της ύπαρξης ανταγωνιστικής 

αγοράς µε ορθολογικούς επενδυτές ώστε να υπάρχει αποτελεσµατικότητα, αυτό το πλαίσιο 

ανάλυσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να κατανοηθεί η αλληλεπίδραση του 

περιβάλλοντος µε τον επενδυτή στον καθορισµό του παρατηρούµενου αποτελέσµατος 

(σηµειώνεται ότι και ο επενδυτής είναι στοιχείο του περιβάλλοντος κάτι που θα οδηγήσει 

στην ενδογενή προσέγγιση του παρατηρούµενης συµπεριφοράς στο τρίτο κεφάλαιο).  
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1.2 Θεωρητική και µαθηµατική θεµελίωση της θεωρίας 
αποτελεσµατικών αγορών 
 

1.2.1 Υπόδειγµα δίκαιου παιγνίου (fair game model) 
 

Σε µια αποτελεσµατική αγορά οι  διαδοχικές µεταβολές της τιµής είναι 

απρόβλεπτες χρησιµοποιώντας το υπάρχον πληροφοριακό σύνολο ή διαφορετικά, οι 

(λογαριθµικές) αποδόσεις ικανοποιούν την ιδιότητα του δίκαιου παιγνίου (fair game).  

Αν οριστεί ως συνολική µαθηµατική ελπίδα (total mathematical expectation) ενός 

παίχτη, το άθροισµα των γινοµένων των αβέβαιων πιθανών αποτελεσµάτων του παιγνίου 

µε τις αντίστοιχες πιθανότητες πραγµατοποίησης τους, τότε το παίγνιο είναι δίκαιο αν η 

συνολική µαθηµατική ελπίδα για τον αντιπροσωπευτικό παίχτη είναι µηδέν. Σε 

µαθηµατικούς όρους, όταν ισχύει :  

µε Ωt το σύνολο της πληροφορίας µέχρι τη στιγµή t, 

τότε µε η tz  είναι ένα δίκαιο παίγνιο. Με άλλα λόγια το δίκαιο παίγνιο περιγράφει ένα 

παίγνιο που “δεν είναι ούτε υπέρ σου ούτε υπέρ του αντιπάλου σου”.
 

Σε µια αποτελεσµατική αγορά λοιπόν, πρέπει να επιβεβαιώνεται η ιδιότητα του 

δίκαιου παιγνίου στις αποδόσεις των τιµών, µε αποτέλεσµα η σειρά των τιµών να είναι 

απρόβλεπτη και συνεπώς κανένας επενδυτής να µη µπορεί να χρησιµοποιήσει το υπάρχον 

πληροφοριακό σύνολο ώστε να αποκτήσει καλύτερη προβλεπτική ικανότητα και πιθανώς 

υπερβάλλοντα κέρδη. Συµπερασµατικά, οποιοδήποτε µοντέλο για την περιγραφή των 

τιµών ικανοποιεί την ιδιότητα του δίκαιου παιγνίου, ορίζει ως ικανή και αναγκαία 

συνθήκη  µια αποτελεσµατική αγορά.  

Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται οι µελέτες για τη θεωρητική περιγραφή και 

µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των χρηµατιστηριακών τιµών. Η περίοδος καλύπτει το 

διάστηµα 1900-1950 και η βιβλιογραφική ανασκόπηση που ακολουθεί κρίνεται 

απαραίτητη ώστε να συνδεθεί η ανάπτυξη της θεωρίας αποτελεσµατικών αγορών µε τα 

εµπειρικά ευρήµατα της εποχής. 

[ ]1 | 0t t tE z+ Ω =
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1.2.2 Εµπειρικές έρευνες της συµπεριφοράς χρηµατιστηριακών τιµών (1900-1950) 
 
 Η µελέτη της συµπεριφοράς των τιµών ξεκινάει το 1900 µε το Γάλλο µαθηµατικό 

Βachelier (1900), ο οποίος στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής στα µαθηµατικά 

για το πανεπιστήµιο της Σορβόννης, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι τιµές των 

εµπορευµάτων µεταβάλλονται µε τυχαίο τρόπο και προτείνει τη διαδικασία «κίνηση 

Brown» (Brownian motion) για την περιγραφή της συµπεριφοράς των τιµών. Το υπόδειγµα 

που πρότεινε ο Βachelier αποτελεί τη θεωρητική έκδοση του υποδείγµατος του τυχαίου 

περιπάτου
6 (random walk model) µε το τελευταίο να ταυτίζεται µε την «κίνηση Brown» 

(Brownian motion) αλλά σε διακριτό χρόνο (Andreou, Pittis και Spanos,  2001).  

 Στη συνέχεια αναλύεται το µοντέλο του τυχαίου περιπάτου που αναφέρθηκε 

παραπάνω. 

Μοντέλο τυχαίου περιπάτου. 

Αν  tp  είναι ο λογάριθµος της τιµής ενός περιουσιακού στοιχείου στο χρόνο t τότε 

η λογαριθµική απόδοση ορίζεται ως η διαφορά των λογαριθµικών τιµών, δηλαδή 

1t t tr p p −= − .  Τότε το µοντέλο του τυχαίου περιπάτου αναπαριστάται ως  

1t t tp p ε−= +   µε ( )20,t IIDε σ∼        (1) 

Είναι εµφανές ότι στο υπόδειγµα (1) ο τυχαίος όρος tε  ταυτίζεται µε τις 

λογαριθµικές αποδόσεις. Πιο συγκεκριµένα, ο τυχαίος όρος tε  περιγράφεται από µια 

στοχαστική διαδικασία µε στατιστικά ανεξάρτητες και όµοια κατανεµηµένες τιµές στο 

χρόνο (Ιndependent and Ιdentically Distributed, IID) (παρότι µπορεί να µην είναι 

ανεξάρτητες σε διαστρωµατικό επίπεδο) και ως εκ τούτου ικανοποιεί την ιδιότητα του 

δίκαιου παιγνίου. Εναλλακτικά, η υπόθεση του IID µπορεί να αναπαρασταθεί ως 

( ) ( )1 1| ,..., ; ;t t tD r r r D rθ θ− = , δηλαδή η υπόθεση IID εξισώνει την υπό συνθήκη κατανοµή 

πιθανότητας (conditional distribution) µε την οριακή κατανοµή (marginal distribution). Σε 

όρους υπό συνθήκη ροπών (conditional moments) (υποθέτοντας ότι υπάρχουν) µπορεί να 

εκφραστεί µε:  

( )1,..., 1| ( ) ( )k k
t t tE r r r E rσ − =          (2) 

                                                 
6 Ο όρος τυχαίος περίπατος πρωτοεισήχθει από τον Karl Pearson για να περιγράψει την «επιδροµή» 
κουνουπιών σε ένα δάσος.(Μills και Μarkellos, 2008). 
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 H παραπάνω περιγραφή καθιστά σαφή το λόγο για τον οποίο το υπόδειγµα του 

τυχαίου περιπάτου θεωρήθηκε συνώνυµο της αποτελεσµατικής αγοράς.  

Παρότι το υπόδειγµα (1) δε ξεκαθαρίζει την κατανοµή την οποία ακολουθούν οι 

αποδόσεις, στη βιβλιογραφία της εποχής «υπονοείται» η κανονική κατανοµή για την 

περιγραφή τους. Συνεπώς το µοντέλο (1) παίρνει τη µορφή 

1t t tp p ε−= +   µε  ( )20,t NIIDε σ∼       (3) 

Στο εξής το µοντέλο (3) θα αναφέρεται ως λογαριθµοκανονικό µοντέλο (lognormal model 

ή normal RW). 

Εµπειρικές έρευνες.  

 
Η κύρια ερευνητική µεθοδολογία που ακολουθείται στα πρώτα χρόνια για τον 

εµπειρικό του υποδείγµατος (3) είναι αυτή της εύρεσης του συντελεστή αυτοσυσχέτισης7 

(correlation coefficient) µεταξύ των αποδόσεων. Όταν οι αποδόσεις παρουσιάζονταν 

ασυσχέτιστες (uncorrelated) τότε αποδέχονταν το µοντέλο του τυχαίου περιπάτου. Το 

συµπέρασµα αυτό είναι λανθασµένο αφού η έλλειψη αυτοσυσχέτισης είναι αναγκαία και 

όχι ικανή συνθήκη για την αποδοχή του µοντέλου (3).  

 Πιο συγκεκριµένα, µελετώντας τη χρονολογική σειρά των αποδόσεων διαφόρων 

προϊόντων, συµπεραίνει ότι αυτές είναι ασυσχέτιστες και παρατηρεί ότι οι αποδόσεις 

συµπεριφέρονται σαν “νούµερα από µια λοταρία”, δηλαδή παρατηρείται έλλειψη 

προβλεψιµότητας στις αποδόσεις. Ο Roberts (1959) παρατηρεί ότι η συµπεριφορά των 

τιµών των µετοχών στην Αµερική παρουσιάζει ίδια χαρακτηριστικά µε µια χρονολογική 

σειρά που προκύπτει από µια ακολουθία τυχαίων αριθµών. Στο µεταξύ έχουν προταθεί 

πολλά παραδείγµατα ώστε να περιγραφεί η συµπεριφορά των τιµών µε χαρακτηριστικό 

αυτό του Osborne (1959) σύµφωνα µε τον οποίο οι τιµές των µετοχών παρουσιάζουν 

παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά της κίνησης των κυττάρων. Ο Fama το 1965, 

δηµοσιεύει στο Journal of Business µια συνολικότερη εκδοχή του διδακτορικού του 

εξετάζοντας την κατανοµή και τη γραµµική εξάρτηση των αποδόσεων στις αγορές 

µετοχών καταλήγοντας ότι “είναι ασφαλές να πούµε ότι αυτή η εργασία παρέχει 

σηµαντικές αποδείξεις υπέρ της υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου”. Στη συνέχεια 

«εµπνέεται» τη Θεωρία Αποτελεσµατικών Αγορών (ΘΑΑ) ως µια θεωρία που προσφέρει 

                                                 
7 Εναλλακτική µεθοδολογία που ανίχνευε γραµµική εξάρτηση και χρησιµοποιείται στη βιβλιογραφία της 
εποχής είναι οι έλεγχοι ροών (run tests) (Fama, 1965  και  Νiederhoffen-Osborne, 1966). Συγκεκριµένα, οι 
έλεγχοι ροών εξετάζουν τη διάρκεια των µεταβολών των τιµών µε το ίδιο πρόσηµο και υπερέχουν έναντι του 
συντελεστή συσχέτισης αφού δεν επηρεάζονται από ακραίες µεταβολές 
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την εξήγηση για την παρατηρούµενη συµπεριφορά των τιµών. Η ΘΑΑ έχει «γεννηθεί» και 

µε το υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου έχει ταυτιστεί µε την περιγραφή των τιµών σε µια 

αποτελεσµατική αγορά. 

1.2.3 Υπόδειγµα martingale 
 
 Αφού παρουσιάστηκε το πλαίσιο αρχικής ανάπτυξης της ΘΑΑ, πρέπει να 

ακολουθήσει η θεωρητική και µαθηµατική της θεµελίωση. Για το λόγο αυτό, η 

προσπάθεια µοντελοποίησης της συµπεριφοράς των τιµών σταµατά εδώ και επανέρχεται 

στο τρίτο κεφάλαιο όπου θα εµπλουτιστεί τόσο µε τη ΘΑΑ όπως παρουσιάζεται σήµερα, 

καθώς επίσης και µε εκτεταµένα ευρήµατα για τη συµπεριφορά των τιµών όπως αυτά 

παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της αποτελεσµατικής αγοράς (Fama, 1970), οι αποδόσεις 

πρέπει να ικανοποιούν την ιδιότητα του δίκαιου παιγνίου. Το υπόδειγµα όµως του τυχαίου 

περιπάτου (3) ναι µεν ικανοποιεί αυτή την ιδιότητα, όµως βασίζεται σε προβλέψεις για τη 

συµπεριφορά των τιµών που θέτουν περισσότερους περιορισµούς. Η παραπάνω ανάλυση 

θα γίνει σαφέστερη µετά την παρουσίαση του υποδείγµατος martingale και της 

συγκριτικής παρουσίασης του µε το µοντέλο (3) που ακολουθεί. 

 To µοντέλο martingale λοιπόν, εισήχθη από τον Mandelbrot (1966) ώστε να 

περιγράψει τη συµπεριφορά των τιµών των µετοχών και στην ουσία αποτελεί τη 

µαθηµατική αποτύπωση της ιδιότητας του δίκαιου παιγνίου στις αποδόσεις, µε την 

επιπλέον υπόθεση ότι το tΩ  περιλαµβάνει µόνο τις παρελθούσες τιµές. Αναλυτικότερα, αν 

tp  είναι ο λογάριθµος της τιµής ενός περιουσιακού στοιχείου στο χρόνο t τότε η 

λογαριθµική απόδοση ορίζεται ως η διαφορά των λογαριθµικών τιµών, δηλαδή 

1t t tr p p −= − . Συνεπώς, λέµε ότι η στοχαστική διαδικασία που περιγράφει τις τιµές 

ακολουθεί το υπόδειγµα martingale όταν : 

( )1 |t t tE p p+ Ω =  ή αντίστοιχα ( )1 | 0t tE r + Ω =  µε { }1,..., 1,t t tp p p−Ω =   (4) 

Εναλλακτικά το µοντέλο (4) µπορεί να γραφεί ως 1t t tp p ε−= +  όπου το tε  

εκφράζει τον τυχαίο όρο και ονοµάζεται «διαφορά martingale» (martingale difference). 

Όταν γραφεί µε αυτή τη µορφή φαίνεται ίδιο µε το µοντέλο (3). Παρόλα αυτά υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Η πιθανολογική δοµή (probabilistic structure) του 

µοντέλου (4) είναι περισσότερο ασθενής τόσο από µια διαδικασία ανεξάρτητες και όµοια 

κατανεµηµένες τιµές στο χρόνο (µε ροπές µέχρι δεύτερης τάξης) όσο και από µια 
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διαδικασία µε ανεξάρτητες, αλλά όχι όµοια κατανεµηµένες τιµές και συγκεκριµένα µε 

µεταβαλλόµενη στο χρόνο διακύµανση.  

Συγκεκριµένα, η ανεξαρτησία (independence) προβλέπει ότι όχι µόνο οι αποδόσεις 

είναι γραµµικά ασυσχέτιστες, αλλά κάθε µη γραµµική συνάρτηση των αποδόσεων είναι 

επίσης ασυσχέτιστη (Campbell, Lo και ΜacKinlay, 1997). ∆ιαφορετικά λεγόµενο, η 

διαδικασία martingale απαιτεί µόνο ανεξαρτησία των υπό συνθήκη αναµενόµενων 

αποδόσεων από τη διαθέσιµη πληροφόρηση, ενώ το µοντέλο του τυχαίου περιπάτου 

απαιτεί  ανεξαρτησία περιλαµβανοµένων και των υπό συνθήκη ροπών ανώτερης τάξης 

(higher conditional moments) (δηλαδή διακύµανση, λοξότητα και κύρτωση) της 

κατανοµής πιθανότητας των αποδόσεων (Μills και Markellos, 2008b). Με άλλα λόγια το 

martingale υποθέτει ότι η (2) ισχύει µόνο για την πρώτη ροπή (δηλαδή για κ=1). Συνεπώς, 

το υπόδειγµα martingale επιτρέπει την κατανοµή πιθανότητας των αποδόσεων να 

εξαρτάται από παρελθούσες τιµές και ως εκ τούτου δεν αρνείται ότι οι τελευταίες µπορούν 

να προσφέρουν στην επιλογή χαρτοφυλακίων διαφορετικού επιθυµητού βαθµού 

επικινδυνότητας (Mandelbrot, 1963) 

Στη συνέχεια θα αναλυθεί µια πιο «επίσηµη» παρουσίαση της ΘΑΑ, ώστε να 

κατανοηθούν οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται και να εξεταστεί ο βαθµός κατά τον οποίο 

το υπόδειγµα martingale αποτελεί όντως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ύπαρξη µιας 

αποτελεσµατικής αγοράς. 

1.2.4 Υποθέσεις αποτελεσµατικής αγοράς 
 
 Στην παρούσα ενότητα θα ξαναοριστεί η αποτελεσµατική αγορά, ώστε να 

ακολουθήσει στις επόµενες ενότητες του πρώτου κεφαλαίου η σταδιακή αθέτηση των 

υποθέσεων στις οποίες στηρίζεται. 

Ως (πληροφοριακά) αποτελεσµατική αγορά λοιπόν θεωρείται η αγορά στην οποία 

η υπάρχουσα πληροφόρηση, που σχετίζεται µε τη θεµελιώδη αξία των τίτλων, 

ενσωµατώνεται πλήρως, άµεσα και σωστά στις τιµές των τίτλων. Το γεγονός αυτό 

συνεπάγεται την ανικανότητα αποκόµισης αποδόσεων, µε βάση την υπάρχουσα 

πληροφόρηση, που να είναι µεγαλύτερες των κανονικών αποδόσεων, δηλαδή των 

αποδόσεων που αποτελούν τις δίκαιες αποδόσεις για τον «έµφυτο» κίνδυνο του 

συγκεκριµένου τίτλου. Με άλλα λόγια στην αποτελεσµατική αγορά δεν υπάρχουν 

ευκαιρίες για arbitrage µε βάση την τρέχουσα πληροφόρηση.  
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Αν ορίσουµε τις πραγµατικές αποδόσεις στο χρόνο t+1 ως 1tR+ , και τις 

προσδοκώµενες αποδόσεις ισορροπίας την περίοδο t+1, µε βάση το σύνολο πληροφορίας 

tΩ , ως 1t tE R+ , τότε οι µη κανονικές αποδόσεις (ή διαφορετικά το λάθος πρόβλεψης) για 

την περίοδο t+1 ορίζονται ως : 1tR+ 1t tE R+− 1tε += . Για την ύπαρξη αποτελεσµατικής 

αγοράς, λοιπόν, απαιτείται οι πραγµατικές αποδόσεις να ακολουθούν τις αποδόσεις 

ισορροπίας (οι οποίες ενσωµατώνουν την ορθολογική επεξεργασία της υπάρχουσας 

πληροφορίας), δηλαδή το λάθος πρόβλεψης 1tε +  να ικανοποιεί την ιδιότητα του δίκαιου 

παιγνίου. 

Έτσι λοιπόν, όταν ισχύει 1 0t tE ε + = , δηλαδή οι πραγµατικές αποδόσεις αποτελούν 

αµερόληπτο εκτιµητή των αποδόσεων ισορροπίας, αποδεχόµαστε την ύπαρξη 

αποτελεσµατικής αγοράς. Είναι σαφές ότι η ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς δε θέτει 

περιορισµούς στις ροπές δεύτερης και ανώτερης τάξης της κατανοµής των µη κανονικών 

κερδών (abnormal returns). Για παράδειγµα µπορεί η διακύµανση του λάθους πρόβλεψης 

να παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση και η αγορά να είναι αποτελεσµατική. 

Καθίσταται πλέον σαφές ότι η απόφαση για την ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς 

εξαρτάται από το µοντέλο αποτίµησης περιουσιακών  στοιχείων (asset pricing model) που 

θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των κανονικών αποδόσεων. Επιλογή λανθασµένου 

µοντέλου µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένη εκτίµηση της αναµενόµενης απόδοσης 

(απόδοσης ισορροπίας) µε αποτέλεσµα την αύξηση ή µείωση της πιθανότητας απόρριψης  

της YAA ενώ αυτή ισχύει. Συνεπώς, ο έλεγχος της υπόθεσης των αποτελεσµατικών 

αγορών γίνεται ταυτόχρονα και έλεγχος της καταλληλότητας του µοντέλου αποτίµησης µε 

αποτέλεσµα η υπόθεση αποτελεσµατικών αγορών να µη µπορεί στην ουσία ποτέ να 

απορριφτεί µε βεβαιότητα (joint hypothesis problem). 

 Η µαθηµατική περιγραφή της θεωρίας αποτελεσµατικών αγορών που 

παρουσιάστηκε πάνω, στηρίζεται σε κάποιες υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές, που είναι 

πολύ περιοριστικές και στην ουσία αποτελούν την εισαγωγή ώστε να θεµελιώσουµε την 

αµφισβήτηση της αποδοχής του µοντέλου martingale ως ικανής και αναγκαίας συνθήκης 

για την ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς, είναι:  

i. Οι επενδυτές σχηµατίζουν ορθολογικές προσδοκίες (rational expectations). 

ii.  Οι επενδυτές είναι οµοιογενείς µε την έννοια ότι συµφωνούν ως προς τη «µέση» 

ερµηνεία της υπάρχουσας πληροφόρησης (homogeneous agents). 

iii.  Η πληροφόρηση διαχέεται σε όλους και δεν υπάρχουν κόστη αναζήτησης, 

επεξεργασίας και ενσωµάτωσης της υπάρχουσας πληροφόρησης στις τιµές. 
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iv. Οι επενδυτές χαρακτηρίζονται από ουδετερότητα ως προς τον κίνδυνο (risk 

neutrality).  

 Οι παραπάνω υποθέσεις δίνουν οικονοµικό νόηµα στο µαθηµατικό ορισµό της 

αποτελεσµατικής αγοράς και µας δίνουν τη δυνατότητα να αναλύσουµε τη σηµασία των 

αποδόσεων ισορροπίας στον ορισµό της πληροφοριακής αποτελεσµατικότητας. 

1.2.5 Σχέση αποτελεσµατικότητας µε µοντέλο αποτίµησης περιουσιακών 
στοιχείων και προβλεψιµότητα 
 
 Για κάθε περιουσιακό στοιχείο η απουσία ευκαιριών arbitrage προβλέπει 

ότι: 1( )t tE r k+ =          (5) 

Όπου: 
• k  είναι το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης ενός επικίνδυνου περιουσιακού στοιχείου 

και αποτελεί το άθροισµα του επιτοκίου µηδενικού κινδύνου (risk free rate), f
tr   και 

του ασφαλίστρου κινδύνου (risk premium), tρ . 

• [ ] ( )1 1 1 1 1( ) | |t t t t t t t tE r E r I r f r I dr+ + + + += = ∫  είναι η υπό συνθήκη αναµενόµενη απόδοση 

για το χρόνο  t+1 που σχηµατίστηκε στο χρόνο t. tI  είναι το σύνολο πληροφορίας στο 

χρόνο t και ( )1 |t tf r I+ είναι η συνάρτηση της υπό συνθήκη κατανοµής πιθανότητας 

της 1tr + . 

 Η σχέση (5) (no arbitrage condition) αποτελεί και τη µοναδική «σωστή» σχέση που 

πρέπει να ελέγχουµε όταν εξετάζουµε την ύπαρξη πληροφοριακής αποτελεσµατικότητας. 

Για την εφαρµογή της όµως απαιτείται ο λεπτοµερής ορισµός των ( )1 |t tf r I+ , tI  και 

tρ µε το πρώτο να απαιτεί τον ορισµό της διαδικασίας παραγωγής των τιµών (data 

generating process) της 1tr +  και το τελευταίο να βασίζεται στη στάση του επενδυτή έναντι 

του ρίσκου. Μια αγορά όµως αποτελείται από πολλούς επενδυτές, οι οποίοι, ακόµα και 

αν σχηµατίζουν ορθολογικές προσδοκίες ως προς το 1( )t tE r + (δηλαδή εξισώνουν τις 

προσδοκίες τους µε την υπό συνθήκη µαθηµατική προσδοκία), θα καταλήξουν σε 

διαφορετική εκτίµηση ως προς τη θεµελιώδη αξία, αν διαφοροποιούνται σε κάποιο από 

τα ( )1 |t tf r I+ , tI  και tρ . Σε περίπτωση διαφοροποίησης σε κάποιο από τα ( )1 |t tf r I+ , tI  

και tρ , η τιµή του επικίνδυνου περιουσιακού στοιχείου (άρα και η συνθήκη για την 

ύπαρξη αποτελεσµατικότητας) θα οριστεί από τον «οριακό» (marginal)  επενδυτή, 

δηλαδή τον επενδυτή που θα θελήσει να πληρώσει τη µέγιστη τιµή. 
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 Οι υποθέσεις όµως που κάναµε πριν (i-iv), µας εξασφαλίζουν ότι όλοι οι επενδυτές 

θα καταλήξουν στην ίδια θεµελιώδη αξία αφού σχηµατίζουν ορθολογικές προσδοκίες, 

αντιλαµβάνονται την ίδια διαδικασία σχηµατισµού των τιµών και επιπλέον έχουν το ίδιο 

tI . Υπό αυτές τις υποθέσεις, η συνθήκη για την ύπαρξη αποτελεσµατικότητας εξισώνεται 

µε τη συνθήκη αδυναµίας arbitrage για τον αντιπροσωπευτικό επενδυτή και όχι για τον 

οριακό. Επιπλέον, µε την υπόθεση της ουδετερότητας στον κίνδυνο (περιλαµβάνεται στις 

υποθέσεις i-iv και µας υποδεικνύει ότι το ασφάλιστρο κινδύνου είναι µηδενικό) και της 

µη ύπαρξης χρονικά µεταβαλλόµενου κινδύνου
8, η συνθήκη για την ύπαρξη 

πληροφοριακής αποτελεσµατικότητας γίνεται: 

1( ) f
t tE r r+ =           (6) 

 Για την οικονοµετρική επαλήθευση της σχέσης (6) λοιπόν θέλουµε να ισχύει: 

1
f

t tR r e+= +  µε 1te+ να είναι λευκός θόρυβος και ανεξάρτητο από το tΩ . 

  Έστω τώρα η υπόθεση ότι το περιουσιακό στοιχείο δεν αποδίδει µερίσµατα, οπότε 

οι αναµενόµενες αποδόσεις είναι τα αναµενόµενα κεφαλαιακά κέρδη εξαιτίας της 

µεταβολής της τιµής, δηλαδή  
( )1 1

1 lnt t t
t

t t

P P P
R

P P
+ +

+

−  
=  

 
≃ . Τότε µέσω της (6) έχουµε:  

( ) ( )1 1 1 1ln ln( ) ln ln( )f f
t t t t t tP P r e P r P e+ + + +− = + ⇒ = + +      (7) 

Η σχέση (7) όµως είναι το υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου στους λογαρίθµους των 

τιµών µε drift term fr . Συνεπώς, οι λογαριθµικές τιµές θα ακολουθούν το υπόδειγµα του 

τυχαίου περιπάτου, σε µια αποτελεσµατική αγορά, µόνο αν το επιτόκιο µηδενικού 

κινδύνου είναι σταθερό και δεν υπάρχουν µερίσµατα9. 

 Στην περίπτωση τώρα που έχω επενδυτές που χαρακτηρίζονται από αποστροφή 

στον κίνδυνο (risk aversity) και επιπλέον οι απαιτούµενες αποδόσεις είναι χρονικά 

µεταβαλλόµενες, η συνθήκη που ορίζει µια αποτελεσµατική αγορά γίνεται: 

1( ) f
t t t tE r r ρ+ = +          (8) 

 Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα οι αποδόσεις να µην είναι 

γραµµικά ασυσχέτιστες και ταυτόχρονα η αγορά να είναι αποτελεσµατική. Σε αυτή την 

περίπτωση δηλαδή, η προβλεψιµότητα προέρχεται από το χρονικά µεταβαλλόµενο 

κίνδυνο και όχι από τη µη ενσωµάτωση της υπάρχουσας πληροφόρησης.  

                                                 
8 Βραχυχρόνια και σε περιπτώσεις σχετικής ηρεµίας (δηλαδή όχι, για παράδειγµα, σε περιόδους  
χρηµατιστηριακών κρίσεων) µπορούµε να θεωρήσουµε τη σχέση απόδοσης-κινδύνου σταθερή.  
9 Το ίδιο συµπέρασµα εξάγεται αν αντί για ουδετερότητα στον κίνδυνο έχουµε αποστροφή στον κίνδυνο 
(δηλαδή το ασφάλιστρο κινδύνου δεν είναι µηδενικό), αλλά το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης (δηλαδή το 
άθροισµα επιτοκίου µηδενικού κινδύνου και ασφαλίστρου κινδύνου ) είναι σταθερό στο χρόνο. 
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Αποτελεσµατικότητα και προβλεψιµότητα 

 
  Στο πρώτο µισό της παρούσας ενότητας ουσιαστικά παρουσιάστηκε ένας από τους 

παράγοντες που καθιστούν το υπόδειγµα martingale στις τιµές όχι αναγκαία συνθήκη για 

τον ορισµό µιας αποτελεσµατικής αγοράς. Οι υπόλοιποι παράγοντες είναι οι εξής: 

A. Όταν το κόστος αναζήτησης, επεξεργασίας και ενσωµάτωσης της πληροφόρησης 

δεν είναι µηδενικό, υπάρχει ένα σηµείο στο επίπεδο ενσωµάτωσής της στις τιµές, 

πάνω από το οποίο δεν είναι «συµφέρον» για τον επενδυτή (ο οποίος παραµένει 

καθόλα ορθολογικός) να προχωρήσει. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην 

ενσωµατώνεται όλη η διαθέσιµη πληροφορία στις τιµές και κατά συνέπεια να 

παραβιάζεται η συνθήκη της (πληροφοριακής) αποτελεσµατικότητας, µε τις 

αποδόσεις να µην είναι ασυσχέτιστες. Το επιχείρηµα αυτό στην ουσία αποτελεί ένα 

σηµαντικό σηµείο της «διαµάχης» µεταξύ της κλασικής προσέγγισης των 

αποτελεσµατικών αγορών (π.χ. Fama, Malkiel) και της σύγχρονης θεώρησης των 

ετερογενών και πολύπλοκων αγορών (συµπεριφορική, εξελικτική προσέγγιση). Για 

να γίνει καλύτερα κατανοητή αυτή η διαφοροποίηση παρουσιάζονται στη συνέχεια 

οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Η κλασική άποψη, για να δικαιολογήσει την ύπαρξη της προβλεψιµότητας 

που προκύπτει από τα µη µηδενικά κόστη, στο βαθµό που να µην αποτελεί 

παραβίαση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς, υιοθέτησε ένα πιο χαλαρό 

ορισµό της αποτελεσµατικότητας. Έτσι λοιπόν, ο Jensen το 1978, ορίζει την 

αποτελεσµατική αγορά ως αυτή στην οποία οι τιµές αντανακλούν την πληροφορία 

µέχρι το σηµείο που τα οριακά οφέλη από την απόκτησή της και τη συναλλαγή δε 

ξεπερνούν τα οριακά κόστη της συλλογής και ενσωµάτωσής της. Με άλλα λόγια η 

ύπαρξη προβλεψιµότητας (γραµµικής) δε συνεπάγεται ταυτόχρονα την αποκόµιση 

µη κανονικών αποδόσεων (abnormal returns) παρότι το αντίθετο ισχύει. Έχουµε 

δηλαδή την άποψη ότι η στατιστική σηµαντικότητα της προβλεψιµότητας δε 

συνεπάγεται απευθείας την οικονοµική σηµαντικότητα της σε ένα περιβάλλον µε 

κόστη αναζήτησης της πληροφορίας και συναλλαγών (Jensen, 1978) και ως εκ 

τούτου προκύπτει και άλλος παράγοντας, που καθιστά την έλλειψη 

προβλεψιµότητας όχι αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς. 

Την άποψη αυτή της κλασικής σχολής ενίσχυσαν και τα συµπεράσµατα της 

εργασίας των Grossman and Stiglitz (1980) που πρώτοι παρατήρησαν το γεγονός 

ότι η τέλεια αποτελεσµατικότητα (µε την έννοια της πλήρους ανυπαρξίας 
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προβλεψιµότητας) είναι µία εξωπραγµατική κατάσταση και ακόµη και σε 

θεωρητικό επίπεδο πρέπει να υπάρχει προβλεψιµότητα και µη κανονικές αποδόσεις 

πριν την αφαίρεση κοστών και κινδύνων. Η προβλεψιµότητα αυτή είναι 

απαραίτητη ώστε να αποτελεί το βραχυχρόνιο κίνητρο για την απόκτηση της 

πληροφορίας και της συναλλαγής µε βάση αυτή και συνεπώς προωθεί την 

ενσωµάτωσή της και την ασυµπτωτική πορεία προς την πλήρως αποτελεσµατική 

αγορά. 

Από την άλλη πλευρά οι υποστηριχτές της πιο σύγχρονης προσέγγισης των 

αγορών υποστηρίζουν ότι αυτές οι προβλεψιµότητες δεν είναι «αθώες» αφού 

συνεπάγονται απόκλιση της αγοραίας τιµής από τη θεµελιώδη αξία και ως εκ 

τούτου συνοδεύονται από οικονοµικά κόστη (αφού οι τιµές στέλνουν λανθασµένα 

µηνύµατα ως προς τη θεµελιώδη αξία τους). Συνεπώς, οι υποστηριχτές αυτής της 

άποψης δεν αποδέχονται ότι αυτή η προβλεψιµότητα δεν αποτελεί ακόµη έναν 

παράγοντα που καθιστά το martingale στις τιµές όχι αναγκαία συνθήκη για την 

ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς, ενδογενοποιώντας µε αυτό τον τρόπο την έννοια 

του κόστους στη µελέτη της αποτελεσµατικότητας και λειτουργίας των αγορών. 

B. Η εισαγωγή στη χρονολογική σειρά των αποδόσεων στατιστικού λάθους που 

προκύπτει από τη µεθοδολογία που ακολουθείται. Παραδείγµατα τέτοια 

αποτελούν:  

• Αυτοσυσχέτιση µπορεί να εισαχθεί στις χρονολογικές σειρές των αποδόσεων 

ως αποτέλεσµα της χρήσης χρονικών µέσων τιµών (time averaged security 

prices) (working, 1960). Από τη στιγµή που οι αποδόσεις θα υπολογιστούν µε 

τιµές τέλους περιόδου (end of period prices), οι αποδόσεις εµφανίζονται να 

κινούνται τυχαία. Το πρόβληµα του χρονικού µέσου όρου (time averaging) 

είναι η πρώτη έρευνα στο φαινόµενο του thin trading (Dimson, 1979) και ο 

προάγγελος των ερευνών στη θεωρία της µικροδοµής της αγοράς (market 

microstructure theory).  

• όταν η ανάλυση αφορά χρηµατιστηριακούς δείκτες ή χαρτοφυλάκια τότε είναι 

πολύ πιθανό να ανιχνευθεί αυτοσυσχέτιση που θα αποδίδεται στο φαινόµενο 

των «ακανόνιστων συναλλαγών» (infrequent trading) κάποιων από των 

περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το δείκτη ή το χαρτοφυλάκιο. Έτσι, 

αν κάποια περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν συνεχή διαπραγµάτευση τότε 

σηµαντική πληροφορία µπορεί να αντανακλάται στις τιµές τους σε 
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διαφορετικούς χρόνους και συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο στο οποίο ανήκουν να 

παρουσιάζει θετική αυτοσυσχέτιση στο χρόνο.  

Τόσο το φαινόµενο του thin trading όσο και αυτό των ακανόνιστων συναλλαγών 

αποτελούν ερευνητικά πεδία της θεωρίας µικροδοµής της αγοράς και θα αναλυθούν στο 

τέταρτο κεφάλαιο. 

Οι περιπτώσεις Α και Β αφορούν την απάντηση στο ερώτηµα για ποιο λόγο  η 

διαφορά  martingale στις αποδόσεις δεν αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη 

(πληροφοριακά) αποτελεσµατικής αγοράς. Όµως, το martingale στις τιµές δεν αποτελεί 

ούτε ικανή συνθήκη για την ύπαρξη αποτελεσµατικότητας. Συγκεκριµένα, το σύνολο 

πληροφορίας που αφορά στο martingale είναι οι παρελθούσες τιµές. Συνεπώς, αγνοώντας 

όλους τους παραπάνω παράγοντες, και αποδεικνύοντας ότι οι τιµές ακολουθούν το 

υπόδειγµα  martingale απλώς αποδεικνύουµε την ύπαρξη αποτελεσµατικότητας ασθενούς 

µορφής, κάτι που πρώτος παρατηρεί ο Roberts (1967).  

Συµπερασµατικά, σε όρους δοµικών χαρακτηριστικών µια αγορά είναι σίγουρα 

αποτελεσµατική όταν ισχύουν οι παραπάνω (i-iv) υποθέσεις µε τη δυνατότητα επέκτασης 

του ορισµού µόνο στην περίπτωση των επενδυτών που χαρακτηρίζονται από αποστροφή 

στον κίνδυνο. Από στατιστικής άποψης ως αποτελεσµατική αγορά ορίζεται αυτή στην 

οποία ικανοποιείται η ιδιότητα του δίκαιου παιγνίου στις µη κανονικές αποδόσεις 

1.2.6 Έλεγχος αποτελεσµατικότητας και προεκτάσεις 
 
 Ο σαφής ορισµός της αποτελεσµατικότητας υποδεικνύει τόσο την αναµενόµενη 

«εικόνα» µιας αποτελεσµατικής αγοράς όσο και το σωστότερο τρόπο ελέγχου της ύπαρξής 

της. 

 Σε µια αποτελεσµατική αγορά κάθε χρονική στιγµή υπάρχει ίση πιθανότητα 

(συγκεκριµένα 50%) ένα περιουσιακό στοιχείο να είναι υποτιµηµένο (undervalued) ή 

υπερτιµηµένο (overvalued) και αυτή η απόκλιση από τη θεµελιώδη αξία είναι τυχαία και 

ασυσχέτιστη µε την τρέχουσα πληροφόρηση. Για παράδειγµα, σε µια αποτελεσµατική 

αγορά, µετοχές µε χαµηλό δείκτη P/E10 έχουν τις ίδιες πιθανότητες να είναι υποτιµηµένες 

µε τις µετοχές µε υψηλό δείκτη P/E. Σε µια αποτελεσµατική αγορά λοιπόν δεν προσφέρει 

τίποτα η προσπάθεια εύρεσης µετοχών που είναι υποτιµηµένες (security analysis). Η 

ενδεδειγµένη στρατηγική σε µια αποτελεσµατική αγορά είναι η επιλογή µετοχών ώστε να 

διαµορφωθεί ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο (portfolio analysis) και η εµµονή 

                                                 
10 ∆είκτης τιµής (price) µετοχής προς κέρδη (earnings) ανά µετοχή. 
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µας σε αυτή την επιλογή αφού δε γνωρίζουµε εκ των προτέρων ποιες µετοχές θα 

αποφέρουν υπερβάλλουσες αποδόσεις. Επίσης, σε µια αποτελεσµατική αγορά αναµένουµε 

το 50%  των επενδυτών (ή των στρατηγικών) να αποκοµίζει υπερβάλλουσες αποδόσεις µε 

το αποτέλεσµα αυτό να προκύπτει από απλή τύχη και όχι από εξαιρετική ικανότητα των 

συγκεκριµένων επενδυτών (ή στρατηγικών). 

 Τώρα που παρουσιάστηκε καλύτερα η έννοια της αποτελεσµατικής αγοράς 

ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων µεθόδων ελέγχου (Cuthbertson και 

Nitzche, 2004) για την ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς. 

• Η πρώτη µεθοδολογία ελέγχου προκύπτει άµεσα από τον ορισµό της πληροφοριακής 

αποτελεσµατικότητας και υποδεικνύει τον έλεγχο της ύπαρξης συσχέτισης µεταξύ των 

υπερβαλλουσών (ή µη κανονικών) αποδόσεων και του πληροφοριακού συνόλου 

tΩ (που περιλαµβάνει τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες µέχρι και το χρόνο t ). 

Συγκεκριµένα, εκτιµάτε η παλινδρόµηση: 

1 1 1t t t t tR E R eγ+ + +′= + Ω +  όπου te . Απορρίπτουµε την  ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς 

αν 0γ ′ ≠  ή/κ 1te+  γραµµικά συσχετιζόµενο. Ο έλεγχος αυτός όµως περιλαµβάνει το 

σαφή ορισµό του µοντέλου αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων που ακολουθούν οι 

επενδυτές. Χωρίς όµως να υπάρχει κάποιο κοινά αποδεκτό τέτοιο µοντέλο, καθίσταται 

η απόφαση για την ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς ευαίσθητη στην υπόθεση του 

µοντέλου αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η σύγκριση των πραγµατικών 

αποδόσεων µε τις αποδόσεις ισορροπίας υπονοεί µια «ασυµπτωτική και µακροχρόνια» 

επαλήθευση του µοντέλου ώστε να υπάρχει αποτελεσµατική αγορά. Έτσι, ως πιο 

πρακτικός και εύκολος προτάθηκε ο επόµενος έλεγχος. 

• Η δεύτερη µεθοδολογία που προτάθηκε, υποδεικνύει τον έλεγχο αν πραγµατικοί 

«κανόνες συναλλαγών» (active strategies) µπορούν να αποκοµίσουν συστηµατικά µη 

κανονικές αποδόσεις µετά την αφαίρεση του κόστους και του κινδύνου που 

συνεπάγεται αυτός ο κανόνας. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις συνήθως προκύπτουν σε 

σύγκριση µε τις αποδόσεις µιας παθητικής στρατηγικής αναφοράς (για παράδειγµα 

κατοχή του S&P 500 ). Ο έλεγχος αυτός έχει στη βάση του την κλασσική προσέγγιση 

των αποτελεσµατικών αγορών και πηγάζει από τον ορισµό του Μalkiel (2003) περί 

αποτελεσµατικότητας σύµφωνα µε τον οποίο: “αποτελεσµατική αγορά είναι αυτή που 

δε δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αποκοµίσουν µεγαλύτερες των µέσων11 

αποδόσεων χωρίς να αναλάβουν µεγαλύτερου του µέσου ρίσκου ή διαφορετικά που 

                                                 
11 Οι µέσες αποδόσεις αναφέρονται στις αποδόσεις της αγοράς. 
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δεν επιτρέπει στους επενδυτές να αποκοµίσουν µεγαλύτερες των µέσων 

προσαρµοσµένων ως προς το ρίσκο αποδόσεων”. 

• Η τρίτη µεθοδολογία προκύπτει από το συµπέρασµα ότι στις αποτελεσµατικές αγορές η 

αγοραία τιµή αποτελεί αµερόληπτη εκτίµηση της θεµελιώδους αξίας των τίτλων. 

Συγκεκριµένα, µε τη χρήση παρελθοντικών δεδοµένων υπολογίζεται η θεµελιώδης 

αξία των περιουσιακών στοιχείων (ή η διακύµανσή τους). Στη συνέχεια ελέγχεται κατά 

πόσο η µεταβλητότητα των πραγµατικών τιµών είναι συνεπής ως προς τη 

µεταβλητότητα που υποδεικνύεται από τη θεµελιώδη αξία των τίτλων. Σε µια 

αποτελεσµατική αγορά η µεταβλητότητα των τιµών δε µπορεί να ξεπερνάει τη 

µεταβλητότητα που υποδεικνύεται από τις θεµελιώδεις µεταβλητές, δηλαδή τη 

µεταβλητότητα της θεµελιώδους αξίας. 

1.3 Συµπεράσµατα 
 

Τα βασικά συµπεράσµατα του πρώτου κεφαλαίου είναι: 

• Για να ερµηνευτεί η ύπαρξη µη γραµµικών σχέσεων ως απόδειξη αναποτελεσµατικής 

αγοράς πρέπει να είναι πέρα από τη σχέση κινδύνου-απόδοσης. 

• Για να γίνουν οι αγορές αποτελεσµατικές κάποιος πρέπει να τις κάνει 

αποτελεσµατικές. Εδώ προκύπτει µια φαινοµενική ανακολουθία στον ορισµό της 

αποτελεσµατικότητας. Συγκεκριµένα, για να υπάρξει πληροφοριακή 

αποτελεσµατικότητα πρέπει να ενσωµατωθεί η πληροφόρηση. Αυτός που θα 

προχωρήσει στην ενσωµάτωση της θα αποκοµίσει µη κανονικές αποδόσεις ως 

ανταµοιβή, δηλαδή υπήρξε προβλέψιµη ευκαιρία για arbitrage για αυτόν. Η ύπαρξη 

όµως τέτοιων ευκαιριών δεν προβλέπεται στην αποτελεσµατική αγορά. Ο «γρίφος» 

της θεωρητικής θεµελίωσης της θεωρίας αποτελεσµατικών αγορών λύνεται µε βάση 

το ακόλουθο επιχείρηµα: ο ανταγωνισµός είναι αυτός που οδηγεί στην ταχύτατη 

ενσωµάτωση της πληροφορίας στην τιµή. Αν σε µια ανταγωνιστική αγορά 

αντιληφτούµε την ύπαρξη µια ευκαιρίας για arbitrage, οι δυνάµεις της ίδιας της 

αγοράς θα την εξαφανίσουν πριν προλάβουµε να την εκµεταλλευτούµε. Συνεπώς, για 

κάθε επενδυτή µεµονωµένα µια τέτοια αγορά θεωρείται πάντα αποτελεσµατική. 

• H υπόθεση της συγκεκριµένης δοµής που οδηγεί σε πληροφοριακή 

αποτελεσµατικότητα οδηγεί σε γραµµική δοµή του συστήµατος µε τις τιµές να 

κινούνται µόνο µε την έλευση αιφνίδιων διαταραχών στις θεµελιώδεις µεταβλητές.  
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• Η αποτελεσµατική αγορά είναι µια αγορά στην οποία οι τιµές αποτελούν αµερόληπτο 

εκτιµητή της θεµελιώδους αξίας των τίτλων και µια αγορά που δεν επιτρέπει την 

αποκόµιση µη κανονικών αποδόσεων. Από στατιστικής άποψης, η 

αποτελεσµατικότητα ταυτίζεται µε την ύπαρξη του υποδείγµατος του δίκαιου 

παιγνίου στις µη κανονικές αποδόσεις και από άποψη δοµικών χαρακτηριστικών  

ταυτίζεται µε την ύπαρξη οµοιογενών ορθολογικών επενδυτών και ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος (ως ικανής συνθήκης). H εικόνα 1 αναπαριστά αυτή τη λογική. 

Εικόνα 1: Σχέση αποτελεσµατικότητας και δοµής της αγοράς. 
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Κεφάλαιο 2: Χαρακτηριστικά πραγµατικών 
χρηµατοοικονοµικών σειρών 
 
 Η γραµµική δοµή που αποτελεί ικανή συνθήκη για την ύπαρξη 

αποτελεσµατικότητας, οδηγεί τις τιµές να βρίσκονται στα επίπεδα  θεµελιώδους 

ισορροπίας κάθε χρονική στιγµή και να µεταβάλλονται µόνο µε την έλευση νέων που 

αφορούν θεµελιώδη πληροφόρηση. . Έτσι, και κάνοντας την υπόθεση της κανονικής 

κατανοµής των νέων, δεν παρατηρούνται «δοµές» στα δεδοµένα των τιµών, µε τις 

τελευταίες να περιγράφονται από το υπόδειγµα (3).  

Το παρόν κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής: 

• Στην αρχή θα παρουσιαστεί, µέσα από εµπειρικές έρευνες, η σταδιακή 

«αποκάλυψη» των στατιστικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι 

πραγµατικές αγορές. 

• Θα ακολουθήσει µια συγκεντρωτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών αυτών. 

• Τέλος, θα παρουσιαστούν οι κυριότερες ανωµαλίες των αγορών και 

περιπτώσεις που αποτελούν παραβίαση της κατάστασης της ορθολογικής 

τιµολόγησης (market rationality). 

2.1 Στατιστικά ευρήµατα στην αγορά µετοχών 
 

Η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα παρουσιάσει πώς κάθε ένα από τα 

χαρακτηριστικά του λογαριθµοκανονικού υποδείγµατος (3) αµφισβητήθηκε στο χρόνο 

ώστε να µιλάµε πλέον για τη µη εµπειρική του επιβεβαίωση. Αναλυτικότερα, η παρούσα 

ενότητα οργανώνεται σε τρία µέρη. Στην αρχή θα παρουσιαστούν ευρήµατα που  

αµφισβητούν την υπόθεση της όµοιας κατανοµής των αποδόσεων, στη συνέχεια την 

ανεξαρτησία και τέλος την κατανοµή των αποδόσεων. 

Η όµοια κατανοµή των αποδόσεων αµφισβητήθηκε µε την εύρεση χρονικά 

µεταβαλλόµενης διακύµανσης. Συγκεκριµένα, ο Κendall (1953), χωρίζοντας το δείγµα των 

τιµών του σιταριού στο χρηµατιστήριο εµπορευµάτων του Chicago σε δύο υποσύνολα, 

παρατηρεί ότι ο δειγµατικός µέσος είναι σταθερός µεταξύ των υποσυνόλων ενώ η 

διακύµανση χρονικά µεταβαλλόµενη. Ο Mandelbrot (1963) χρησιµοποιώντας τη 

δειγµατική αναδροµική (recursive) διακύµανση καταλήγει ότι αυτή είναι χρονικά 

µεταβαλλόµενη.  Όµως, η χρονικά µεταβαλλόµενη διακύµανση αφενός µεν δε σηµαίνει 
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την ύπαρξη υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (δηλαδή µη γραµµικής εξάρτησης) αφού 

η τελευταία αφορά στην υπό συνθήκη κατανοµή πιθανότητας, αφετέρου δε, δε σηµαίνει 

την ύπαρξη µη πεπερασµένης (infinite) διακύµανσης που θα καθιστούσε τη στατιστική 

συµπερασµατολογία δύσκολη. 

Τα ευρήµατα υπέρ της κατάρριψης της υπόθεσης της ανεξαρτησίας είναι 

πολυάριθµα. Η λανθασµένη άποψη ότι η απουσία γραµµικής συσχέτισης στις αποδόσεις 

συνεπάγεται ταυτόχρονα την ύπαρξη ανεξαρτησίας διορθώθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του 80. Έτσι λοιπόν, ο Fama (1970), βρίσκει ότι οι 22 από τις 30 µετοχές στο DJIA12 

παρουσιάζουν θετική συσχέτιση σε ηµερήσια βάση. Οι Lo και MacKinley (1990) 

βρίσκουν αρνητική αυτοσυσχέτιση στις εβδοµαδιαίες αποδόσεις µεµονωµένων µετοχών 

και σηµαντική θετική αυτοσυσχέτιση στις εβδοµαδιαίες αποδόσεις χαρτοφυλακίων 

µετοχών. Ο Jegadeesh (1990) βρίσκει υψηλή αρνητική γραµµική συσχέτιση στις µηνιαίες 

αποδόσεις µετοχών και σηµαντική θετική γραµµική συσχέτιση στις δωδεκάµηνες 

αποδόσεις των ίδιων µετοχών. Παρατηρούµε λοιπόν ότι υπάρχει γραµµική εξάρτηση 

µεταξύ των αποδόσεων µε το µέγεθος και το πρόσηµο να εξαρτώνται τόσο από τη 

συχνότητα των δεδοµένων όσο και από τον τίτλο στον οποίο αναφέρονται (µετοχή ή 

χαρτοφυλάκιο κ.λπ.). 

Σε ό,τι αφορά στη µη γραµµική εξάρτηση, τα κύρια ερευνητικά ευρήµατα 

επικεντρώνονται στην παρατήρηση ότι οι απόλυτες και οι τετραγωνικές αποδόσεις 

παρουσιάζουν µεγάλη αυτοσυσχέτιση, η οποία µάλιστα διατηρείται για αρκετό χρονικό 

διάστηµα πριν εξαλειφτεί. Η παρατήρηση της ύπαρξη σηµαντικής και µε διάρκεια στο 

χρόνο εξάρτησης ανώτερης τάξης, είναι ενδεικτική της ύπαρξης υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικότητας και φανερώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές σειρές έχουν µεγάλη 

επιµονή (persistence) και µακρά µνήµη (Mandelbrot 1969).  

Mια ιδιαίτερη µορφή εξάρτησης, είναι η αυτοσυσχέτιση που παρατηρείται στα 

τετράγωνα των αποδόσεων. Τα τετράγωνα των αποδόσεων αποτελούν το πιο κοινά 

αποδεκτό µέτρο της µεταβλητότητας (volatility) των αποδόσεων. Η ενασχόληση µε τη 

µεταβλητότητα δεν είναι τυχαία αφού στην «ορθόδοξη χρηµατοοικονοµική» αποτελεί τη 

µοναδική µεταβλητή (µεταβλητή του κινδύνου) που καθορίζει τις αναµενόµενες 

αποδόσεις. Το εύρηµα της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στη διακύµανση των σειρών 

αναφέρεται πρώτη φορά από τον Mandelbrot (1963), ο οποίος παρατηρεί ότι “µεγάλες 

µεταβολές τείνουν να ακολουθούνται από µεγάλες αλλαγές –οποιουδήποτε πρόσηµου- και 

                                                 
12 Πρόκειται για το δείκτη Dow Jones Industrial Average (DJIA). 
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µικρές µεταβολές τείνουν να ακολουθούνται από µικρές”. Το ίδιο φαινόµενο 

παρατηρήθηκε και από τον Fama (1970) και αργότερα ταυτοποιήθηκε ως εξάρτηση 

δεύτερης τάξης ή αλλιώς ως το φαινόµενο της «οµαδοποιηµένης µεταβλητότητας» 

(volatility clustering) στη σειρά των αποδόσεων (Εngle,1982 και Βrock et al.,1991).  

Ανάµεσα στις µη γραµµικές συναρτήσεις των αποδόσεων, οι Ding and Granger 

(1994) αποδεικνύουν ότι οι απόλυτες αποδόσεις είναι πιο προβλέψιµες13 σε σχέση µε 

άλλες δυνάµεις των αποδόσεων.  

Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται οι µέσες αυτοσυσχετίσεις 20 διαφορετικών 

χρηµατοοικονοµικών σειρών (Τaylor, 2005). 

Εικόνα 2: αυτοσυσχέτιση γραµµικών και µη συναρτήσεων των αποδόσεων 

 

 

Πηγή : Τaylor, 2005 

Στην εικόνα 2 παρατηρούµε ότι ενώ η σειρά των αποδόσεων παρουσιάζει µικρή 

και ταχύτατα εξαλειφθείσα αυτοσυσχέτιση, οι σειρές των µη γραµµικών συναρτήσεων των 

αποδόσεων παρουσιάζουν  σηµαντικότατη και µε µεγάλη επιµονή αυτοσυσχέτιση. 

Συνεπώς είτε µε την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης είτε µε την ύπαρξη εξάρτησης 

ανώτερης τάξης παραβιάζεται η υπόθεση της ανεξαρτησίας του µοντέλου (3). 

Στο επίπεδο τώρα της κατανοµής τα ευρήµατα που αποδεικνύουν απόκλιση από 

την κανονική κατανοµή είναι σηµαντικά. Συγκεκριµένα, ο Κendall (1953) παρατηρεί σε 

εβδοµαδιαίες αποδόσεις ότι οι τιµές της δειγµατικής λοξότητας και της κύρτωσης 

αποκλίνουν από αυτές της κανονικής κατανοµής µε τα πρώτα να µην παρουσιάζουν 

σηµαντική απόκλιση. Ανιχνεύει δηλαδή την ύπαρξη µιας λεπτόκυρτης αλλά σχεδόν 

συµµετρικής κατανοµής. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο Mandelbrot (1963) 

εξετάζοντας το ιστόγραµµα των αποδόσεων. 

                                                 
13 Μεγαλύτερη προβλεψιµότητα σηµαίνει µεγιστοποίηση της συσχέτισης µιας υστέρησης. 
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Το είδος όµως της κατανοµής των αποδόσεων φαίνεται να είναι ευαίσθητο στην 

επιλογή της συχνότητας υπολογισµού των αποδόσεων. Έτσι, ενώ οι αποδόσεις υψηλής 

συχνότητας παρουσιάζουν µεγαλύτερη απόκλιση από την κανονική κατανοµή (πολύ 

λεπτόκυρτες αλλά και ασύµµετρες) αυτές που υπολογίζονται σε µηνιαία βάση και πάνω, 

παρουσιάζουν κατανοµή που τείνει προοδευτικά στην κανονική, όσο η συχνότητα 

µειώνεται (Mantegna και Stanley, 2000). 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι παρουσιάζεται ένας «πλούτος» 

συµπεριφοράς από πλευράς αποδόσεων, ο οποίος εξαρτάται από το αν χρησιµοποιούµε 

σειρές µεµονωµένων µετοχών, χαρτοφυλακίων ή δεικτών, από τη συχνότητα υπολογισµού 

των αποδόσεων και φυσικά από το περιουσιακό στοιχείο που χρησιµοποιούµε. Παρόλα 

αυτά, το βασικό συµπεράσµατα που φαίνεται να προκύπτει είναι η µη επιβεβαίωση του 

µοντέλου (3) από τα ευρήµατα. Ακόµη,  προκύπτει ένας «κοινός παρονοµαστής» 

χαρακτηριστικών (stylized facts) ανάµεσα στις σειρές των αποδόσεων. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στη συνέχεια και αποτελούν είτε µια συνοπτικότερη 

εικόνα των παραβιάσεων του µοντέλου (3) που αναλύθηκαν προηγουµένως είτε 

προβλέψιµες «δοµές» και καταστάσεις που µαρτυρούν ότι η αγοραία τιµή µπορεί να 

απέχει από τη θεµελιώδη αξία. 

2.2 Στατιστικά χαρακτηριστικά, ανωµαλίες και µη ορθολογική 
τιµολόγηση 
 

Τα χαρακτηριστικά των χρηµατοοικονοµικών σειρών (stylized facts) αποτελούν 

εµπειρικά φαινόµενα-ανωµαλίες που αφορούν διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, 

διαφορετικές αγορές και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το γεγονός της εκτεταµένης 

παρουσίας τους υπονοεί την ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών-αιτιών που µοιράζονται οι 

αγορές. Έτσι, δε µπορούµε να τα αποδώσουµε σε χαρακτηριστικά που αφορούν µια 

µεµονωµένη αγορά, όπως για παράδειγµα το ρυθµιστικό της πλαίσιο, αλλά θα ήταν πιο 

σωστό να τα αποδώσουµε στη γενικότερη συµπεριφορά των επενδυτών απέναντι στον 

κίνδυνο, δηλαδή χαρακτηριστικών που αποτελούν το «γενετικό υλικό των αγορών». 

2.2.1 Στατιστικά χαρακτηριστικά 
 
 Έχουν προταθεί πολλές κατηγοριοποιήσεις για τα χαρακτηριστικά αυτά. Πιο 

ολοκληρωµένη είναι αυτή του Cont (2001) η οποία µε την προσθήκη του χαρακτηριστικού 

(10) παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
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1) Απουσία αυτοσυσχετίσεων: οι (γραµµικές) αυτοσυσχετίσεις των αποδόσεων είναι 

συχνά ασήµαντες. Παρά τη γενική αυτή παρατήρηση, οι αποδόσεις εµφανίζουν 

µικρή θετική συσχέτιση βραχυχρόνια (ή διαφορετικά παρουσιάζουν βραχυχρόνιες 

τάσεις) και µικρή αρνητική συσχέτιση µακροχρόνια (ή διαφορετικά παρουσιάζουν 

επιστροφή στον µέσο (mean reversal)). H ανωµαλία της επιστροφής στον µέσο 

αναφέρεται πρώτη φορά από τους De Βondt και Τhaler (1985), οι οποίοι 

παρατήρησαν ότι οι µετοχές που είχαν τη χειρότερη επίδοση τα προηγούµενα 2 µε 

5 χρόνια, είχαν µεγαλύτερες των µέσων αποδόσεων για τις επόµενες περιόδους και 

το αντίθετο. Επίσης, οι αποδόσεις υψηλής συχνότητας (λιγότερο από 20 λεπτά) 

παρουσιάζουν µη µηδενική αυτοσυσχέτιση, γεγονός που µελετά η θεωρία 

µικροδοµής της αγοράς (θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 4). 

2) Παχιές ουρές: η κατανοµή των αποδόσεων παρουσιάζεται λεπτόκυρτη, δηλαδή µια 

κατανοµή πιθανότητας µε πιο παχιές ουρές και πιο «µυτερή»  (peaked) στο κέντρο 

σε σύγκριση µε την κανονική κατανοµή . Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι οι µεγάλες 

(κατά απόλυτη τιµή) αποδόσεις, µε άλλα λόγια ακραίες αποδόσεις,  εµφανίζονται 

συχνότερα σε σχέση µε τη συχνότητα που θα περιµέναµε από την κανονική 

κατανοµή.  

3) Αριστερή Λοξότητα : η κατανοµή των αποδόσεων παρουσιάζει αριστερή λοξότητα 

γεγονός που σηµαίνει ότι οι ακραίες αποδόσεις είναι συχνά αρνητικές. Στην αγορά 

συναλλάγµατος αυτή η ασυµµετρία δεν είναι τόσο έντονη. Στην εικόνα 3  

παρουσιάζονται από κοινού η ύπαρξη αριστερής λοξότητας και λεπτόκυρτης 

κατανοµής. 

Εικόνα 3: Κατανοµή συχνοτήτων πενθήµερων αποδόσεων S&P 500 

 

Πηγή: http://www.minyanville.com/businessmarkets/articles/3/2/2005/id/6868 
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4) Αθροιστική κανονικότητα: όσο µειώνεται η συχνότητα υπολογισµού των 

αποδόσεων τόσο η κατανοµή τους τείνει στην κανονική κατανοµή. 

5)  Μεγάλη µεταβλητότητα: οι αποδόσεις παρουσιάζουν ένα µεγάλο βαθµό 

µεταβλητότητας που µάλιστα δεν είναι ευαίσθητος στην επιλογή του µέτρου της 

µεταβλητότητας που χρησιµοποιήθηκε. 

6) «Οµαδοποιηµένη µεταβλητότητα» (Volatility clustering) : αποτελεί µέτρο µη 

γραµµικής εξάρτησης των αποδόσεων. ∆ιαφορετικά µέτρα της µεταβλητότητας 

παρουσιάζουν θετική αυτοσυσχέτιση για µεγάλη χρονική περίοδο. Συγκεκριµένα, 

οι αποδόσεις εναλλάσσονται ανάµεσα σε περιόδους µεγάλης και µικρής 

µεταβλητότητας. Ένα µέγεθος που χρησιµοποιείται ευρέως για να µετρηθεί ο 

βαθµός της «οµαδοποιηµένης µεταβλητότητας» είναι οι αυτοσυσχετίσεις των 

τετραγωνικών αποδόσεων. Πολλές έρευνες, µεταξύ των οποίων οι Bollerslev et al. 

(1992) και Engle (1995), αποδεικνύουν ότι αυτές οι αυτοσυσχετίσεις παραµένουν 

θετικές και ελαττώνονται αργά, φαινόµενο που αναφέρεται συχνά ως Αrch effect. Η 

εικόνα 4 παρουσιάζει τις ηµερήσιες ποσοστιαίες µεταβολές των τιµών του δείκτη 

S&P 500 για την περίοδο 1988 µέχρι 2006. Υπάρχουν σαφέστατα περίοδοι µε 

µικρές διακυµάνσεις (για παράδειγµα 1992-1996 και 2003-2006) και περίοδοι µε 

µεγάλες διακυµάνσεις (για παράδειγµα 1997-2003) 

Εικόνα 4: Oµαδοποιηµένη µεταβλητότητα στις ηµερήσιες αποδόσεις του S&P 500 

 

Πηγή: http://staff.science.uva.nl/~marvisse/volatility.html 

7) Υπό συνθήκη παχιές ουρές. Ακόµα και όταν «διορθωθούν» οι αποδόσεις ως προς 

την οµαδοποιηµένη µεταβλητότητα (για παράδειγµα µέσω Garch µοντέλων), η 

σειρά των καταλοίπων παρουσιάζει ακόµα παχιές ουρές (παρότι είναι λιγότερο 

πλατιές σε σχέση µε αυτές της οριακής κατανοµής (unconditional distribution) των 

αποδόσεων). 

8) «Επίδραση της µόχλευσης» (leverage effect): Ερευνητές, ξεκινώντας από τον Black 

(1976), παρατήρησαν ότι οι αποδόσεις είναι αρνητικά συσχετιζόµενες µε τις 
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µεταβολές στη µεταβλητότητα των αποδόσεων. Συγκεκριµένα,  η µεταβλητότητα 

τείνει να αυξάνεται ως αποτέλεσµα των «κακών νέων» (αποδόσεις µικρότερες των 

αναµενόµενων) και τείνει να µειώνεται ως αποτέλεσµα των «καλών νέων» 

(αποδόσεις µεγαλύτερες των αναµενόµενων) (Nelson, 1991). Το ασύµµετρο αυτό 

αποτέλεσµα αποτελεί ακόµα µια ένδειξη της µη γραµµικής εξάρτησης των 

αποδόσεων, µε τη συσχέτιση µεταξύ αποδόσεων και των επακόλουθων 

τετραγωνικών αποδόσεων να αποτελεί ένα µέτρο αυτής της εξάρτησης. 

Υπολογίζοντας αυτή τη συσχέτιση οι Bouchaud et al. (2001) και Pagan  (1996) 

δείχνουν ότι ξεκινάει  αρνητική και µειώνεται στο µηδέν. 

9) Συσχέτιση µεταξύ όγκου συναλλαγών και µεταβλητότητας: ο όγκος συναλλαγών 

συσχετίζεται µε όλα τα µέτρα της µεταβλητότητας των αποδόσεων. 

10) Υψηλός όγκος συναλλαγών. 

Όλα αυτά τα στατιστικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι αποδόσεις δεν 

αποτελούν τις µοναδικές «δοµές» που έχουν παρατηρηθεί στην αγορά. Στην ενότητα 2.2.2  

παρουσιάζονται περιπτώσεις που αποτελούν προβλέψιµες δοµές στο επίπεδο των 

αποδόσεων χωρίς όµως να αποτελούν σαφείς ενδείξεις για τη µακροχρόνια και σηµαντική 

απόκλιση µεταξύ αγοραίας τιµής και θεµελιώδους αξίας. 

2.2.2  «Ανωµαλίες» των αγορών  
 
• Ηµερολογιακές ανωµαλίες 

Οι ηµερολογιακές ανωµαλίες αποτελούν κυκλικές ανωµαλίες στις αποδόσεις όταν ο 

κύκλος βασίζεται στο ηµερολόγιο. Παραδείγµατα τέτοιων ανωµαλιών αποτελούν:  

→ Η επίδραση του σαββατοκύριακου (weekend effect): παρατηρήθηκε πρώτη φορά από 

τον French (1980) οποίος έδειξε ότι οι  µέσες αποδόσεις του S & P 500 composite 

portfolio ήταν σηµαντικά αρνητικές κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου 

(κλείσιµο παρασκευής µε άνοιγµα δευτέρας) για την περίοδο 1953-1977.  

→ H επίδραση του Ιανουαρίου (January effect): παρατηρήθηκε πρώτη φορά από τους 

Rozeff and Kinney (1976) οι οποίοι απόδειξαν ότι οι αποδόσεις του µήνα 

Ιανουαρίου είναι µεγαλύτερες σε σχέση µε τις αποδόσεις των άλλων µηνών του 

χρόνου. 
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Άλλες ηµερολογιακές ανωµαλίες αποτελούν η επίδραση της εβδοµάδας του µήνα 

(Αriel, 1987) , η επίδραση των αργιών (Ariel, 1990), η επίδραση της ώρας της ηµέρας 

(Ηarris, 1986) κ.α14.  

Ο βαθµός που αυτές οι ηµερολογιακές ανωµαλίες µπορούν να µην αποτελούν 

προφανείς παραβιάσεις της αποτελεσµατικής αγοράς θα αναλυθεί στο τέλος αυτής της 

ενότητας. 

• Μη ηµερολογιακές ανωµαλίες. 

Εκτός από τις ανωµαλίες που έχουν τη βάση τους στις ηµερολογιακές διαφορές των 

αποδόσεων, έχουν παρατηρηθεί και άλλες µορφές προβλεψιµότητας µε βάση  

πληροφόρηση που είναι διαθέσιµη δηµόσια. Αυτές είναι: 

1) προβλεψιµότητα σε επίπεδο χρονολογικών σειρών: 

• Με βάση τις αρχικές µερισµατικές αποδόσεις: Ως µερισµατική απόδοση ορίζεται ο 

λόγος του µερίσµατος προς την αγοραία τιµή της µετοχής. Η µέθοδος που 

ακολουθείται περιλαµβάνει τον υπολογισµό των δεκαετών συνολικών 

αποδόσεων ξεκινώντας από διαφορετικές χρονολογικές περιόδους µε κριτήριο το 

ύψος της µερισµατικής απόδοσης της περιόδου. Οι επενδυτές κερδίζουν 

υψηλότερες (χαµηλότερες) αποδόσεις από αρχικές µερισµατικές αποδόσεις που 

είναι σχετικά υψηλές (χαµηλές). Σε αυτό το πλαίσιο, περισσότερο από το 40% 

της διακύµανσης των µελλοντικών αποδόσεων για το σύνολο της αγοράς µπορεί 

να προβλεφθεί στη βάση αρχικών µερισµατικών αποδόσεων του δείκτη αγοράς. 

• Με βάση τους αρχικούς λόγους τιµής µετοχής προς κέρδη ανά µετοχή ισχύουν τα 

ίδια µε την παραπάνω ανωµαλία αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, οι 

επενδυτές τείνουν να κερδίζουν υψηλότερες µακροχρόνιες αποδόσεις όταν 

αγοράζουν το δείκτη αγοράς µε µετοχές που έχουν σχετικά χαµηλό λόγο τιµής 

προς κέρδη. 

• Με βάση άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες: φαίνεται να υπάρχει µακροχρόνια 

προβλεψιµότητα στη βάση χρηµατοοικονοµικών δεικτών όπως term spread, 

default spread και τα βραχυχρόνια επιτόκια. 

2) Προβλεψιµότητα σε διαστρωµατικό επίπεδο: 

• Ανωµαλία της µικρής επιχείρησης (size effect): παρατηρήθηκε πρώτη φορά από 

τους Βanz (1981) και Reinganum (1981). Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας 

µηνιαίες αποδόσεις για την περίοδο 1936 έως 1975, δείχνουν ότι οι εταιρίες 

                                                 
14 Αναλυτική παρουσίαση των ηµερολογιακών ανωµαλιών παρουσιάζεται στο Barone (1990). 
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µικρής κεφαλαιοποίησης  του NYSE κέρδιζαν υψηλότερες µέσες αποδόσεις (µε 

τις µέσες να προκύπτουν από το CAPM). 

• Επίδραση της αξίας (value effect) : παρατηρήθηκε πρώτη φορά από τον Bazu 

(1977). H ανωµαλία αυτή έγκειται στην παρατήρηση ότι εταιρίες µε υψηλό 

δείκτη κερδών ανά µετοχή προς αγοραία τιµή µετοχής (E/P), κερδίζουν θετικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις σε σχέση µε αυτές που προβλέπονται από το CAPM. 

Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τις µετοχές µε υψηλό δείκτη λογιστικής προς 

χρηµατιστηριακή αξία (book to market ratio)15. Όπως παρατηρούν οι Fama and 

French (1992) ακόµα και αν «ελεγχτεί» το δείγµα ως προς το µέγεθος της 

εταιρίας και τη διακύµανση αυτών των µετοχών, οι µετοχές µε χαµηλό δείκτη 

P/E δίνουν αποδόσεις µεγαλύτερες από αυτές της αγοράς. 

• Momentum effect: οι Jegadeesh και Titman (1993) βρίσκουν ότι χαρτοφυλάκια 

µετοχών µε υψηλές αποδόσεις στο πρόσφατο παρελθόν συνεχίζουν να παράγουν 

υψηλότερες των µέσων αποδόσεων για τους επόµενους 3 έως 12 µήνες. 

Οι ανωµαλίες που παρουσιάστηκαν όµως, µπορεί υπό προϋποθέσεις να µην 

αποτελούν προφανείς παραβιάσεις της αποτελεσµατικότητας των αγορών.  Συγκεκριµένα, 

σε περίπτωση που ανεξάρτητοι µεταξύ τους ερευνητές ανιχνεύουν τις ίδιες ανωµαλίες 

εξετάζοντας το ίδιο ή θετικά συσχετιζόµενα δείγµατα, δεν πρέπει να επιβεβαιώνεται η 

ύπαρξη της συγκεκριµένης ανωµαλίας (data snooping phenomenon) (Lo και Mackinley, 

1990). Ακόµη, η «έµφυτη» τάση των επενδυτών να εστιάζουν σε παράξενα ευρήµατα 

(Schwert, 2003)  µπορεί να οδηγήσει στην πεποίθηση ότι η διαδικασία που «γέννησε» ένα 

συγκεκριµένο δείγµα δεν είναι τελείως τυχαία (sample selection bias). Για να 

βεβαιωθούµε ότι µια συγκεκριµένη ανωµαλία υπάρχει πραγµατικά, πρέπει αυτή να 

ανιχνευτεί σε ανεξάρτητα και καινούρια δείγµατα. 

 Σε ό,τι αφορά στις µη ηµερολογιακές ανωµαλίες, δηλαδή τις ανωµαλίες που 

σχετίζονται µε τα χαρακτηρίστηκα των εταιριών, τα επιχειρήµατα υπέρ της 

αποτελεσµατικότητας της αγοράς ενισχύονται ως εξής: 

• τα χαρακτηριστικά των εταιριών µπορούν να αποτελούν παραλειπόµενες µεταβλητές 

κινδύνου (omitted risk variables16), δηλαδή η εξειδίκευση του µοντέλου ισορροπίας 

να µην είναι η σωστή. 

                                                 
15 Οι µετοχές µε υψηλό δείκτη e/p ή υψηλό δείκτη book to market ονοµάζονται µετοχές αξίας (value stocks). 
16 Για παράδειγµα το υπόδειγµα των τριών παραµέτρων (three factor model) των Fama &French (1993) 
προτείνει την κεφαλαιοποίηση (ως µέτρο του µεγέθους) και την τιµή του δείκτη book to market ως επιπλέον 
µεταβλητές που καθορίζουν τον εγγενή κίνδυνο (inherent risk) µιας επένδυσης. 



 40

• Το  CAPM, το µοντέλο δηλαδή που χρησιµοποιείται ως επί το πλείστον για τον 

υπολογισµό των κανονικών αποδόσεων µπορεί να υποεκτίµα τον κίνδυνο των µικρών 

εταιριών σχετικά µε τις αναµενόµενες αποδόσεις τους. Για παράδειγµα, το CAPM 

οδηγεί στον υπολογισµό µικρών συντελεστών beta για τις µικρές εταιρίες, επειδή οι 

τελευταίες «συναλλάσσονται» λιγότερο συχνά σε σχέση µε τις µεγάλες17. Ακόµη, 

επειδή το beta υπολογίζεται χρησιµοποιώντας ιστορικές αποδόσεις, δε µπορεί να 

προβλέψει µε ακρίβεια αν ο εγγενής κίνδυνος µια εταιρίας έχει αυξηθεί σήµερα. 

2.2.3 Μη ορθολογική τιµολόγηση 
 

Σε αντίθεση µε τις ανωµαλίες που περιγράφηκαν στην ενότητα 2.2.3, υπάρχουν 

παρατηρήσεις που θα µπορούσαν να αποτελούν σηµαντική ένδειξή υπέρ της απόρριψης 

της υπόθεσης των αποτελεσµατικών αγορών. Οι συγκεκριµένες ανωµαλίες δείχνουν την 

ύπαρξη τιµών στην αγορά οι οποίες παραµένουν για σηµαντικό χρονικό διάστηµα σε 

επίπεδα αρκετά µακριά από αυτά που είναι συνεπή µε τη θεµελιώδη αξία των τίτλων 

Summers (1989), υποδηλώνουν  δηλαδή µη ορθολογική τιµολόγηση (irrational pricing). 

Ένα χαρακτηριστικό αυτών των αποκλίσεων είναι ότι αν αυτές αναπτύσσονται 

σταδιακά και σε µεγάλο χρονικό διάστηµα, τότε η αγορά µπορεί να παρουσιάζει 

ασυσχέτιστες βραχυχρόνιες αποδόσεις. Ακόµη, η πιθανότητα ύπαρξης τέτοιων ανωµαλιών 

συνδέεται µε πολύ σηµαντικά οικονοµικά κόστη, καθώς σε αυτή την περίπτωση οι τιµές 

στέλνουν ακατάλληλα µηνύµατα σχετικά µε τα υποκείµενα οικονοµικά κόστη και οφέλη 

που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο τίτλο, γεγονός που οδηγεί σε λανθασµένες 

επενδυτικές αποφάσεις και σε µη αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων της οικονοµίας.  

Περιπτώσεις µη ορθολογικής τιµολόγησης  αποτελούν: 

• «Υπερβάλλουσα µεταβλητότητα» (excess volatility). Η υπερβάλλουσα 

µεταβλητότητα αφορά στο σύνολο της αγοράς και όχι µεµονωµένα 

περιουσιακά στοιχεία και στηρίζεται στην υπόθεση ότι στις αποτελεσµατικές 

αγορές η τιµή πρέπει να είναι ένας αµερόληπτος εκτιµητής της θεµελιώδους 

αξίας των τίτλων. Αν η τιµή µεταβάλλεται περισσότερο από τη θεµελιώδη αξία 

τότε παραβιάζεται η συνθήκη της αµεροληψίας και κατά συνέπεια της 

αποτελεσµατικής αγοράς. Οι Shiller (1979; 1981b) και οι LeRoy & Porter 

(1981), καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι τιµές παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

                                                 
17 Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται thin trading και θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 4. 
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µεταβλητότητα από την εκτιµηθείσα θεµελιώδη αξία των τίτλων και συνεπώς οι 

αγορές είναι αναποτελεσµατικές.  

Οι κύριες κριτικές στις παραπάνω έρευνες αφορούν στο γεγονός της 

υπόθεσης µιας στάσιµης διαδικασίας για την περιγραφή των µερισµάτων 

(Marsh και Rosenfelt, 1986) και της χρήσης σταθερού προεξοφλητικού 

επιτοκίου για την προεξόφληση των µερισµάτων και τον υπολογισµό της 

εκτιµηθείσας θεµελιώδους αξίας. Έτσι, αν ληφθεί υπόψη η υπολείπουσα 

µεταβλητότητα των µερισµάτων και το χρονικά µεταβαλλόµενο προεξοφλητικό 

επιτόκιο τότε η υπερβάλλουσα µεταβλητότητα των τιµών πιθανόν να 

εξαφανιστεί. Ο Shiller (2003) όµως, υποστηρίζει ότι καµία από τις δύο 

εξηγήσεις δεν έδωσε µεταβλητότητα στη θεµελιώδη αξία ίση ή µεγαλύτερη από 

αυτή της τιµής και συνεπώς δε µπορεί να υποστηριχθεί η ύπαρξη 

αποτελεσµατικότητας µε αυτά τα επιχειρήµατα. 

Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται  η πραγµατική (διορθωµένη ως προς τον 

πληθωρισµό) τιµή του δείκτη S&P 500 από το 1871 έως το 2004 (συνεχής 

γραµµή), µαζί µε την παρούσα αξία ακόλουθων πραγµατικών µερισµάτων, 

όπου τα µερίσµατα µετά το 2004 υποθέτουµε ότι αυξάνονται µε τον ιστορικό 

µέσο ρυθµό. Το σταθερό προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε στον 

υπολογισµό της παρούσας αξίας είναι ο γεωµετρικός µέσος όρος των 

πραγµατικών αποδόσεων όλου του δείγµατος, ένα µέτρο των απαιτούµενων 

αποδόσεων του ορθολογικού επενδυτή. 

Εικόνα 5: πραγµατικές τιµές του S&P 500 και παρούσα αξία επακόλουθων 

µερισµάτων 

 

 

Πηγή: Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter (N. 2007-32, 

October 26, 2007) 
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Όπως παρατηρούµε η τιµή παρουσιάζει µεγαλύτερη µεταβλητότητα σε 

σύγκριση µε αυτή της θεµελιώδους αξίας. 

• Χρηµατιστηριακές φούσκες και κραχ: Μια χρηµατιστηριακή φούσκα συµβαίνει 

όταν οι συµµετέχοντες στην αγορά οδηγούν την τιµή του περιουσιακού 

στοιχείου σηµαντικά µακριά από τη θεµελιώδη αξία. Οι φούσκες αυτές στη 

συνέχεια «εκρήγνυνται» οδηγώντας σε αιφνίδιες και σηµαντικές µειώσεις στη 

τιµή (κραχ). 

• Closed end fund puzzle: Το Closed End Fund (CEF) είναι ένα αµοιβαίο 

κεφάλαιο το οποίο «κατέχει» άλλα ήδη υπάρχοντα χρεόγραφα. Σε αντίθεση µε 

το open end fund, το CEF εκδίδει ένα σταθερό αριθµό µεριδίων τα οποία 

διαπραγµατεύονται σε µια χρηµατιστηριακή αγορά. Η συνολική αξία όλων των 

«υποκείµενων» χρεογράφων διαιρούµενη µε τον αριθµό των µεριδίων καλείται 

καθαρή αξία ενεργητικού (net asset value).  

   To closed end fund puzzle αφορά το εµπειρικό εύρηµα της διαφοράς 

ανάµεσα στην αγοραία αξία των µεριδίων του αµοιβαίου (έστω Ps) και στην 

ανά µερίδιο αγοραία αξία των υποκείµενων χρεογράφων που αυτό κατέχει 

(έστω Pu). Συγκεκριµένα, παρότι το CEF ξεκινάει µε premium (δηλαδή Pu < Ps) 

περίπου 10%, καταλήγει σε ένα µέσο discount (Pu > Ps) περίπου 10% εντός 120 

ηµερών από την αρχή της διαπραγµάτευσης του (Weiss, 1989). Γενικότερα, 

σύµφωνα µε τους Roenfeldt και Tuttle (1973), τα closed end funds 

διαπραγµατεύονται µε ένα µέσο discount 10%-20%.  

 Η παρατήρηση αυτή φαίνεται να είναι αντίθετη µε την µη ύπαρξη 

ευκαιριών arbitrage που χαρακτηρίζει µια αποτελεσµατική αγορά. Ειδικότερα, 

αν υπάρχει discount, ένας επενδυτής µπορεί να αποκοµίσει κέρδη αγοράζοντας 

µερίδια του αµοιβαίου και πωλώντας ανοικτά (sell short) χρεόγραφα που είναι 

θεµελιωδώς ταυτόσηµα µε τα υποκείµενα του αµοιβαίου. Από την άλλη, όταν 

υπάρχει premium, ο επενδυτής µπορεί να πουλήσει ανοικτά µερίδια του 

αµοιβαίου και να αγοράσει χρεόγραφα ανάλογα µε αυτά από τα οποία 

διαµορφώνεται το αµοιβαίο. 
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2.3 Συµπεράσµατα 
Τα βασικά συµπεράσµατα του δευτέρου κεφαλαίου είναι τα εξής: 

� Οι τιµές των χρεογράφων δεν ακολουθούν το υπόδειγµα του τυχαίου 

περιπάτου. 

� Ανιχνεύεται η ύπαρξη µη γραµµικής δυναµικής στις αποδόσεις των 

χρεογράφων. 
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Κεφάλαιο 3: Μη γραµµική ανάλυση και µοντελοποίηση 

  

 Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από τα δύο πρώτα κεφάλαια είναι η 

αδυναµία να εξηγηθούν η στατιστική συµπεριφορά και οι ανωµαλίες των αγορών από το 

κλασικό πλαίσιο ανάλυσης µε αποτέλεσµα να «προδίδουν» αναποτελεσµατική αγορά. Για 

αυτό το λόγο θα επιχειρηθεί η παρουσίαση διαφόρων θεωριών που σκοπό έχουν την 

εξήγηση των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι αγορές, ώστε να ταυτοποιηθεί η 

φύση της απόκλισης από το κλασσικό πλαίσιο ανάλυσης των αποτελεσµατικών αγορών. 

 Αναλυτικότερα, το τρίτο κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής:  

• Στην αρχή θα αναλυθεί η αναγκαιότητα µη γραµµικής ανάλυσης και θα 

παρουσιαστούν οι λόγοι για τους οποίους  συναντά «αντιστάσεις» στην καθολική 

αποδοχή της. 

• Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν διάφορες, µη γραµµικές συναρτησιακές µορφές 

που προτάθηκαν ώστε να µοντελοποιηθούν οι παρατηρούµενες µη γραµµικότητες.  

• Τέλος, θα παρουσιαστεί η σύνδεση των χαρακτηριστικών της αγοράς µε 

συγκεκριµένες θεωρίες και η προσπάθεια να περάσουµε σε µια ενδογενή 

προσέγγιση των παρατηρούµενων ανωµαλιών.  

3.1 Αναγκαιότητα µη γραµµικής ανάλυσης 
 

 Οι Markellos και Μills (2008b) παρουσιάζουν πέντε λόγους που οδήγησαν στη 

χρήση των εργαλείων και των επιχειρηµάτων της µη γραµµικής ανάλυσης στη 

χρηµατοοικονοµική επιστήµη και προσφέρουν ένα πρώτο πλαίσιο ανάλυσης και σκέψης 

για την αναγκαιότητα της. Οι λόγοι αυτοί είναι: 

• ύπαρξη πλούτου ποιοτικών βάσεων δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για τον 

εµπειρικό έλεγχο µη γραµµικών µοντέλων. Πολλά από αυτά τα δεδοµένα 

ξεπερνούν τον ένα αιώνα σε χρονική διάρκεια. Επιπλέον, πολλά δεδοµένα µπορούν 

να συλλεχτούν σε συχνότητα µικρότερη του ενός λεπτού, προσφέροντας έτσι 

δείγµατα που αριθµούν εκατοµµύρια παρατηρήσεις. 

• η µικρή προβλεπτική ικανότητα των γραµµικών µοντέλων σε συνδυασµό µε την 

αναγκαιότητα να εφευρεθούν µοντέλα πρόβλεψης που να προσφέρουν µια 

υπερβάλλουσα απόδοση. 
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• η ανάπτυξη των θετικών επιστηµών από τα 1980s σε τοµείς όπως θεωρία του 

χάους, µη γραµµική ανάλυση και η  πολυπλοκότητα προσέφερε εργαλεία για την 

ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών χρονολογικών σειρών. Για παράδειγµα, οι 

παρατηρούµενες µεταβολές στις κεφαλαιαγορές µπορεί να µην είναι το 

αποτέλεσµα τυχαίων εξωγενών σοκ αλλά το αποτέλεσµα ενός χαοτικού 

συστήµατος χαµηλής διάστασης (low-dimensional). 

• η ύπαρξη θεωρητικών µοντέλων και εµπειρικών αποτελεσµάτων τα οποία να 

αποκαλύπτουν τη µη γραµµική δοµή των χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων. 

Παραδείγµατα αποτελούν η χρονικά µεταβαλλόµενη και ασύµµετρη φύση του 

χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και η µη γραµµική σχέση που προκύπτει σε 

προβλήµατα που αφορούν χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 

Παρά τα εκτεταµένα θεωρητικά επιχειρήµατα περί µη γραµµικής φύσης των αγορών 

κεφαλαίων και τα συνεχώς αυξανόµενα διαφορετικά µοντέλα που προτάθηκαν για την 

υποδειγµατοποίησή της, το σύνολο των ερευνητών παρουσιάζεται διχασµένο. Η επιµονή 

κάποιων στη γραµµική θεώρηση της αγοράς πηγάζει από:  

• τη φύση των ελέγχων18 για την ύπαρξη µη γραµµικοτήτων. Ακόµη και αν οι έλεγχοι 

υποστηρίζουν σαφώς την ύπαρξη µη γραµµικών δοµών στα δεδοµένα, η µεθοδολογία 

που ακολουθούν ενέχει ερωτηµατικά. Οι υπάρχοντες έλεγχοι δεν είναι διαρθρωτικοί 

(structural) µε αποτέλεσµα, σε περίπτωση που απορριφτεί η µηδενική υπόθεση περί 

γραµµικότητας, δεν προσδιορίζεται η µορφή και η πηγή της. Το γεγονός αυτό 

δηµιουργεί τα εξής προβλήµατα: Πρώτον, η απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης 

(γραµµική δοµή) µπορεί να οφείλεται στο γεγονός της ύπαρξης εναλλακτικών δοµών 

που µπορούν να δώσουν τα ίδια συµπτώµατα µε τις µη γραµµικές δοµές (για 

παράδειγµα η ύπαρξη µακράς µνήµης (long memory) µπορεί να δώσει ίδια 

συµπτώµατα
19 (Anderson, Eklund και Lyhagen, 1999)). ∆εύτερον, οι υπάρχοντες 

έλεγχοι «ψάχνουν» για µη γραµµικότητες χωρίς να οριοθετούν το σύστηµα που µπορεί 

να τις προκάλεσε. Έτσι, µπορεί να απορριφτεί η µηδενική υπόθεση (γραµµική δοµή), 

ακόµα και αν η δοµή για παράδειγµα της οικονοµίας είναι γραµµική, όµως, δέχεται 

σοκ από ένα µη γραµµικό περιβάλλον. 

                                                 
18 Αναλυτική παρουσίαση των υπαρχόντων ελέγχων για την ανίχνευση µη γραµµικής δοµής 
(συµπεριλαµβανοµένου και του χάους) παρουσιάζεται στις εργασίες των Barnett & Serletis (2000) και 
Κyrtsou & Serletis (2006) 
19 Όπως παρατηρούν οι Granger και Τevasvista (1999) καθώς και οι Diebold και Inoue (2001), και το 
αντίθετο µπορεί να ισχύει, αφού κάποιες µη γραµµικές διαδικασίες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που 
δικαιολογούν τη µοντελοποίηση µε µοντέλα µακράς µνήµης (long memory models). 



 46

• την ποιότητα των δεδοµένων. Παρότι τα δεδοµένα προσφέρονται πλέον σε µεγάλη 

ποσότητα, συχνά περιέχουν θόρυβο. Ακόµη, η εξασφάλιση της µεγάλης ποσότητας 

µπορεί να απαιτεί τη χρήση δεδοµένων που αναφέρονται σε πολύ µεγάλες χρονικές 

περιόδους, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να µην είναι στάσιµα και να καθίσταται η 

στατιστική συµπερασµατολογία δύσκολη. 

Το πρώτο επιχείρηµα έκανε σαφές ότι απαιτείται η παραγωγή ελέγχων που να 

περιορίζουν τη φύση της παρατηρούµενης µη γραµµικότητας εντός της δοµής του 

συστήµατος. Όµως, ενώ η ανυπαρξία τέτοιων ελέγχων δικαιολογεί εν µέρει τη µη αποδοχή 

της µη γραµµικής θεώρησης από τους υπέρµαχους της γραµµικής, δεν υπάρχουν 

θεωρητικά επιχειρήµατα περί της ύπαρξης γραµµικού-απλοϊκού περιβάλλοντος και  

γραµµικής-πλήρους ορθολογικής λήψης απόφασης.  

 

 

3.2 Υποδειγµατοποίηση της µη γραµµικότητας. 
 

Τα µοντέλα που προτάθηκαν για την υποδειγµατοποίηση20 της µη γραµµικότητας 

αφορούν τόσο την υποδειγµατοποίηση της υπό συνθήκη διακύµανσης, όσο και του υπό 

συνθήκη µέσου των αποδόσεων. Ακολουθεί µια αναλυτική παρουσίαση αυτών των 

υποδειγµάτων. 

3.2.1 Υπό συνθήκη διακύµανση 
 

∆ηµοφιλείς τρόποι ώστε να προσεγγίσουµε την άγνωστη µη γραµµική συνάρτηση 

της υπό συνθήκη διακύµανσης, δηλαδή να υποδειγµατοποιήσουµε την παρατηρούµενη 

εξάρτηση δεύτερης τάξης, αποτελούν τα µοντέλα ARCH/GARCH  τα οποία εµφανίζονται 

µε διάφορες παραµετροποιήσεις.  

Συγκεκριµένα, ο Εngle, το 1982, εισήγαγε το µοντέλο ARCH (autoregressive 

conditional heteroscedastic process), σε µια εκτίµηση για τον πληθωρισµό στη Βρετανία,  

επιτρέποντας στην υπό συνθήκη διακύµανση να µεταβάλλεται στο χρόνο ώστε να 

συµπεριλαµβάνεται στο µοντέλο πληροφόρηση της προηγούµενης περιόδου. Για την 

εκτίµηση του µοντέλου πρότεινε σαν µέθοδο εκτίµησης τη Μέθοδο Μέγιστης 

                                                 
20 Η περιγραφή των µοντέλων που ακολουθεί αφορά µονοµεταβλητή ανάλυση. Η µη γραµµική ανάλυση σε  
    πολυµεταβλητό επίπεδο δεν είναι εύκολη και παρουσιάζει προβλήµατα τόσο στη στήριξη της από πλευράς              
    οικονοµικών επιχειρηµάτων όσο και σε επίπεδο εκτίµησης. 
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Πιθανοφάνειας (Maximum likelihood Method). Το µοντέλο αυτό ARCH (q) είναι το 

ακόλουθο : 

 Αν rt  είναι οι λογαριθµικές αποδόσεις την περίοδο t, τότε  

t tr e= µε t t te σ η=          (9) 

2 2

1

q

t i t i
i

a eσ ω −
=

= +∑          (10) 

Η εξίσωση (9) περιγράφει τον υπό συνθήκη µέσο. Συγκεκριµένα, tη  είναι IID 

τυχαίος όρος µε µέσο µηδέν και διακύµανση µονάδα. Από την άλλη, η εξίσωση (10) 

περιγράφει την υπό συνθήκη διακύµανση της tr . Συγκεκριµένα, αν το tI  είναι το σύνολο 

της πληροφορίας που είναι διαθέσιµο µέχρι την χρονική στιγµή t, τότε  

[ ]2 2
1 1| |t t t t tVar e I E e Iσ − − = =   .  Για την ύπαρξη πεπερασµένης  διακύµανσης (covariance 

stationary process) απαιτείται  
1

< 1
q

i
i

a
=
∑ . Ακόµη για να εξασφαλίσουµε την ύπαρξη µη 

αρνητικής διακύµανσης πρέπει 0ia ≥ και ω >0 

Στη συνέχεια, ο Bollerslev (1986), εισήγαγε τα µοντέλα GARCH (general 

autoregressive conditional heteroscedastic process) επιτρέποντας την υπό συνθήκη 

διακύµανση να µεταβάλλεται συµπεριλαµβάνοντας και υστερήσεις της ίδιας, προτείνοντας 

έτσι µια εναλλακτική συναρτησιακή µορφή. Συγκεκριµένα, εκτιµώντας  ένα µοντέλο για 

το ΑΕΠ της Βρετανίας ίδιο µε αυτό των Engle και Kraft (1983), οι οποίοι χρησιµοποιούν 

το πρωτότυπο Arch(9) µοντέλο (Εngle, 1982), και συγκρίνοντας τα δύο µοντέλα, δείχνει 

ότι το GARCH (1,1) περιγράφει καλύτερα τη συµπεριφορά του ΑΕΠ21. Η υπό συνθήκη 

διακύµανση στα µοντέλα GARCH (p,q) έχει την ακόλουθη µορφή  : 

2 2 2

1 1

q p

t i t i j t j
i j

a eσ ω β σ− −
= =

= + +∑ ∑        (11) 

Για να εξασφαλίσουµε την ύπαρξη covariance στάσιµης διαδικασίας πρέπει 

1 1

1
p q

j i
j i

aβ
= =

+ <∑ ∑ ενώ για να αποφευχθεί η πιθανότητα η διακύµανση να πάρει αρνητική 

τιµή πρέπει 0ia ≥ , 0jβ ≥ και ω >0. Ακόµη, οι συντελεστές ia  αποτυπώνουν το βαθµό της 

                                                 
21 Το µοντέλο ΑRCH (Εngle, 1982) οδηγούσε σε υπό συνθήκη διακύµανση µε πολλούς όρους ως 
αποτέλεσµα της επιµονής (persistence) στη διακύµανση που παρατηρείται στις κεφαλαιαγορές. Για να 
ξεπεραστεί αυτό και να προκύπτει οικονοµικότερο (parsimonious) µοντέλο για την υπό συνθήκη διακύµανση 
προτάθηκαν τα GARCH. 
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οµαδοποιηµένης διακύµανσης (volatility clustering) που παρουσιάζουν οι σειρές και οι 

συντελεστές jβ  το βαθµό της επιµονής των σοκ στη διακύµανση. 

Ο Zakoian (1990) εισήγαγε το µοντέλο Τhreshold GARCH (p,q) όπου η 

τετραγωνική µορφή αντικαταστάθηκε από µια γραµµική συνάρτηση : 

1 1 1 1 1 1..... ...t t t t t q t q q t q t p t pa a a aσ ω ε ε ε ε β σ β σ+ + − − + + − −
− − − − − − − −= + − + + − + + +    (12) 

Οι εκθέτες των παραµέτρων δείχνουν το πρόσηµο των σοκ (+ για το θετικό και – για 

αρνητικό). Με αυτό τον τρόπο εισήγαγε την έννοια της ασυµµετρίας στα GARCH 

µοντέλα, σε αντίθεση µε τα συµµετρικά όπου η τετραγωνική (quadratic) µορφή της υπό 

συνθήκης διακύµανσης δεν επέτρεπε στην επίδραση των σοκ των προηγούµενων περιόδων 

να διαφέρουν ανάλογα µε το πρόσηµο του σοκ. Μια παραλλαγή του µοντέλου TGARCH 

είναι αυτό που εισήγαγαν οι Glosten, Jagannathan και Rundle (1993) και έχει τη µορφή : 
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1 1
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Στο µοντέλο (13), ο συντελεστής jγ αποτυπώνει την ύπαρξη ασύµµετρου αποτελέσµατος 

ενώ για την ύπαρξη στάσιµης διακύµανσης απαιτείται 
1 1

1
( ) 1

2

p q

i j j
i j

aβ γ
= =

+ + <∑ ∑ . Ακόµη 

για να εξασφαλίσουµε ότι η (13) δεν θα πάρει αρνητική τιµή, πρέπει ω >0, 0iβ ≥ , 

0ja ≥ και 0jγ ≥ . 

Ένα ακόµα ασύµµετρο µοντέλο είναι αυτό που εισήγαγε ο Nelson (1991). 

Συγκεκριµένα, πρότεινε το Exponential Garch (EGARCH (p,q)) όπου η διακύµανση και σε 

αυτό το µοντέλο δεν εξαρτάται µόνο από το µέγεθος αλλά και από το πρόσηµο του σοκ. 

Επιπλέον, το µοντέλο αυτό δεν απαιτεί κανένα επιπλέον περιορισµό ώστε να 

εξασφαλίσουµε τη µη ύπαρξη αρνητικής διακύµανσης, κάτι που δεν ισχύει για όλα τα 

µοντέλα ARCH/GARCH που περιγράφηκαν παραπάνω. Το µοντέλο που εισήγαγε έχει τη 

µορφή :  
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Η ύπαρξη ασύµµετρου αποτελέσµατος αποτυπώνεται στην τιµή του συντελεστή κθ  ενώ 

για την ύπαρξη της διακύµανσης (covariance stationary process) απαιτείται 
1

1
p

j
j

β
=

<∑  
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Τα µοντέλα αυτά δε λάµβαναν υπόψη τους την πιθανή µεταβολή του µέσου. Έτσι 

οι Engle, Lilienand, και Robins (1987) εισήγαγαν τα GARCH in Mean µοντέλα όπου ο 

υπό συνθήκη µέσος είναι συνάρτηση της υπό συνθήκη διακύµανσης. Σε αυτό το µοντέλο 

µια µεταβολή στην υπό συνθήκη διακύµανση σχετίζεται µε µια µεταβολή του υπό 

συνθήκη µέσου όπως φαίνεται στο παρακάτω GARCH in Mean(1,1) µοντέλο:  

1t t ty eµ δσ −= + +   µε ( )20,t te N σ∼        (15) 

2 2 2
1 1 1 1t t teσ ω α β σ− −= + +         (16) 

Tο δ εκφράζει το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium), την επιπλέον απόδοση 

δηλαδή που ζητούν οι επενδυτές για κάθε επιπλέον µονάδα κινδύνου. Η στατιστική του 

σηµαντικότητα δηλώνει τη µη ύπαρξη ουδετερότητας κινδύνου. 

 

3.2.2 Υπό συνθήκη µέσος  
 

Οι µη γραµµικότητες όµως µπορούν να αποτυπωθούν και στη συνάρτηση που 

περιγράφει τον υπό συνθήκη µέσο. Οι εναλλακτικοί τρόποι ώστε να προσεγγίσουµε την 

άγνωστη µη γραµµική συνάρτηση του υπό συνθήκη µέσου διαχωρίζονται σε: 

→ Μη παραµετρικούς εκτιµητές. Ο πιο δηµοφιλής αφορά την οικογένεια των νευρωνικών 

δικτύων (neural network models). 

→ Παραµετρικές µη γραµµικές εξισώσεις. Ένας κατάλληλος τρόπος να εισάγεις µη 

γραµµικότητα στη συνάρτηση του υπό συνθήκη µέσου είναι οι µεταβλητές 

καταστάσεις (regime switching) που εισάγουν χρονική µεταβολή στις παραµέτρους 

της γενετικής διαδικασίας των δεδοµένων (data generating process). Από τη σκοπιά 

της οικονοµικής επιστήµης βασίζεται στο επιχείρηµα της ύπαρξης «περιορισµών» 

(frictions) στην αγορά που καθιστούν τη στρατηγική του arbitrage αναποτελεσµατική. 

Οι πιο δηµοφιλής τρόποι αναφέρονται ως µοντέλα µεταβλητών καταστάσεων (regime 

switching models) και είναι: Μarkov switching, threshold autoregressive (TAR) και 

smooth transition models (STAR). Κάθε µια από αυτές τις κατηγορίες θα αναλυθεί 

στη συνέχεια. 

Αναλυτικότερα, τα µοντέλα µεταβλητών καταστάσεων (regime switching models) 

περιγράφουν µια «εξαρτώµενη από την κατάσταση» (state dependent) δυναµική 

συµπεριφορά της χρονολογικής σειράς ή διαφορετικά, συγκεκριµένες ιδιότητες της 

χρονολογικής σειράς όπως ο µέσος, η διακύµανση και οι αυτοσυσχετίσεις είναι 

διαφορετικές σε διαφορετικές καταστάσεις (regimes). Σε αυτή την ανάλυση, η διαδικασία 
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που περιγράφει τις καταστάσεις (regime process) είναι στοχαστική και υποθέτουµε ότι σε 

κάθε κατάσταση η δυναµική συµπεριφορά της χρονολογικής σειράς µπορεί να περιγραφεί 

επαρκώς από ένα γραµµικό αυτοπαλίνδροµο µοντέλο. Υπάρχουν δυο διαφορετικές 

κατηγορίες µοντέλων µεταβλητών καταστάσεων (regime-switching models). 

Συγκεκριµένα: 

→ όταν η επιλογή των καταστάσεων (regimes) καθορίζεται από παρατηρούµενες 

µεταβλητές. 

→ όταν η επιλογή των καταστάσεων (regimes) καθορίζεται από µη παρατηρούµενες 

µεταβλητές. 

Στην πρώτη υποκατηγορία αυτών των µοντέλων συναντάµε µεταξύ άλλων τα 

threshold autoregressive (TAR) µοντέλα (Tong,1978 ; Tong και Lim, 1980). Σε αυτά τα 

µοντέλα η επιλογή των καταστάσεων (regime) καθορίζεται από την τιµή του tq  σε 

σύγκριση µε µια οριακή τιµή (threshold value) το οποίο δηλώνουµε ως c . Στην περίπτωση 

που το threshold variable (tq ) αποτελεί τιµή της ίδιας της χρονολογικής σειράς, δηλαδή 

t t dq y −=  , έχουµε το self-exciting threshold autoregressive model (SETAR) του οποίου 

ένα παράδειγµα αποτελεί: 

      αν  0,1 1,1 1 1
     αν  0,2 1,2 1 1

y y ct t ty
y y ct t t t

ϕ ϕ ε

ϕ ϕ ε

+ + ≤− −=
+ + >− −





      (18) 

ή διαφορετικά [ ] [ ]0,1 1,1 1 1 0,2 1,2 1 1( )(1 ) ( )t t t t t ty y I y c y I y c eφ φ φ φ− − − −= + − > + + > +  µε το 

[ ]I A να είναι µια συνάρτηση δείκτη (indicator function) που παίρνει την τιµή 1 αν το Α 

ισχύει και την τιµή 0 διαφορετικά. 

Τα απλά Threshold models που παρουσιάστηκαν παραπάνω περιγράφουν µια 

διαδικασία όπου παρατηρείται µια απότοµη αλλαγή στη συµπεριφορά και για παράδειγµα, 

είναι συµβατά µε µια κατάσταση στην οποία όλοι οι επενδυτές δρουν ταυτόχρονα. Επειδή 

όµως η παραπάνω υπόθεση δεν είναι ρεαλιστική και δεν περιγράφει σε καµιά περίπτωση 

την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κεφαλαιαγορών, προτάθηκαν τα Smooth Transition 

Models (STAR) τα οποία επιτρέπουν τη σταδιακή-οµαλή  εναλλαγή ανάµεσα στους 

regimes. Για να το επιτύχουν αυτό αντικαθιστούν τη συνάρτηση δείκτη (indicator 

function) [ ]...I  µε µια συνεχή συνάρτηση ( )1; ,tG y cγ− . Συγκεκριµένα, ένα µοντέλο STAR 

αναπαρίσταται ως : 

0,1 1,1 1 1 0,2 1,2 1 1( )[1 ( ; , )] ( ) ( ; , )t t t t t ty y G y c y G y c eφ φ γ φ φ γ− − − −= + − + + +     (19) 
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Η συνάρτηση G ονοµάζεται συνάρτηση µετάβασης ή αλλαγής κατάστασης (transition 

function) και η µορφή της «ονοµατίζει» και το αντίστοιχο µοντέλο STAR22 . 

H δεύτερη κατηγορία των regime-switching models περιλαµβάνει αυτά, στα οποία ο 

µηχανισµός που περιγράφει τη σειρά στη χρονική στιγµή t δεν είναι παρατηρήσιµος αφού 

προκύπτει από µια µη παρατηρήσιµη διαδικασία. Αν λοιπόν, δηλώσουµε αυτή τη 

διαδικασία ως 
t

s , τότε σε περίπτωση που έχουµε δύο µηχανισµούς καθένας από τους 

οποίους περιγράφεται από ένα αυτοπαλίνδροµο µοντέλο πρώτου βαθµού (AR(1)) και 

επιπλέον η 
t

s  παίρνει τις τιµές 1 και 0 για κάθε µηχανισµό αντίστοιχα, προκύπτει το 

ακόλουθο µοντέλο: 

      αν  s0,1 1,1 1
     αν  s0,2 1,2 1

1

0

yt t ty
yt t t t

ϕ ϕ ε

ϕ ϕ ε

+ +−=
+ +−

=
 =

                 (20)  

Η ολοκλήρωση του µοντέλου (20) απαιτεί τον καθορισµό των ιδιοτήτων της διαδικασίας 

t
s . Η πιο δηµοφιλής εξειδίκευση αυτής της διαδικασίας είναι τα Markov-Switching (MS) 

models στα οποία η διαδικασία 
t

s  είναι µια Μαρκοβιανή διαδικασία πρώτης τάξης23. 

3.2.3 Χάος 
 
 Τα µοντέλα GARCH, TAR κ.λ.π. έχουν σκοπό να µοντελοποιήσουν τις 

στοχαστικές µη γραµµικότητες στις χρηµατοοικονοµικές χρονολογικές σειρές. Αυτές οι 

πραγµατικές σειρές όµως, µπορεί να έχουν «παραχθεί» από µη γραµµικά ντετερµινιστικά 

συστήµατα. 

 Στις αρχές της δεκαετίας του 80 η έννοια της µη γραµµικής συµπεριφοράς 

ταυτιζόταν µε ένα ντετερµινιστικό µη γραµµικό σύστηµα και συγκεκριµένα µε µια 

δυναµική συµπεριφορά που ονοµαζόταν χάος (chaos). Η έννοια του χάους έλαβε πολλά 

διαφορετικά περιεχόµενα εξαιτίας της ανυπαρξίας σαφούς µαθηµατικού ορισµού του. 

Αντ’ αυτού, ο ορισµός του χάους περιορίστηκε στην περιγραφή της «συµπτωµατολογίας», 

δηλαδή του αποτελέσµατος ενός δυναµικού συστήµατος. Έτσι, χάος είναι η µαθηµατική 

συνθήκη όπου ένα χαµηλής διάστασης (low dimensional), µη γραµµικό αιτιοκρατικό 

(deterministic) δυναµικό σύστηµα παράγει µια υψηλής πολυπλοκότητας συµπεριφορά. 

Παρόλο που αυτά τα συστήµατα είναι ντετερµινιστικά, είναι τελείως απρόβλεπτα εξαιτίας 
                                                 

22 Για παράδειγµα, αν  
[ ]1

1

1
( ; , )

1 exp( )t

t

G y c
y c

γ
γ−

−

=
+ − −

, το αντίστοιχο µοντέλο ονοµάζεται Logistic 

STAR. 
23 Εκτενής περιγραφή περιέχεται στο Franses, P.H. και D. van Dijk (2000), Non-linear time series models in 
empirical finance, Cambridge: Cambridge University Press. 
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της ιδιότητας της ευαισθησίας στις αρχικές συνθήκες (Mills και Μarkellos, 2008). Λόγο 

της παραπάνω ιδιότητας µπορεί να προκύψει πλούτος απρόβλεπτης συµπεριφοράς από ένα 

απλό ντετερµινιστικό σύστηµα, απλώς αλλάζοντας κατ’ ελάχιστο τις τιµές των 

παραµέτρων του συστήµατος. 

 Είναι σαφές ότι η έννοια του  χάους (αποτέλεσµα) διαφοροποιείται από τη µορφή 

του µη γραµµικού συστήµατος που το «παρήγαγε» (αιτία). Συνεπώς, συστήµατα που 

περιγράφονται από εναλλακτικές συναρτησιακές µορφές µπορούν να δώσουν χαοτική 

συµπεριφορά
24. 

Η σηµασία της ύπαρξης χάους στις χρηµατοοικονοµικές σειρές είναι αυταπόδεικτη. Αν 

ανιχνευτεί η ύπαρξη χάους στις τιµές των χρεογράφων, υπάρχουν, πιθανόν επικερδής, µη 

γραµµικοί επενδυτικοί κανόνες (µόνο βραχυχρόνια και φυσικά γνωρίζοντας την 

πραγµατική διαδικασία που «παρήγαγε» τις τιµές (data generating process)). Η 

µακροχρόνια πρόβλεψη όµως είναι τελείως απίθανη εξαιτίας της ιδιότητας της 

ευαισθησίας στις αρχικές συνθήκες που παρουσιάζει το χάος (Barnett και Serletis, 2000). 

Παρότι υπάρχουν πολλές έρευνες που υποστηρίζουν την ύπαρξη µη γραµµικής 

αιτιότητας σε χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα, δεν υπάρχει «καθαρή» εικόνα στην 

περίπτωση του αιτιοκρατικού χάους. 

3.3 Θεωρίες για µη γραµµικότητες 
 

Τα µη γραµµικά µοντέλα που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.2 αποτέλεσαν µια 

πειστική αναπαράσταση της υποκείµενης διαδικασίας παραγωγής των τιµών. Παρόλα 

αυτά, τα θεωρητικά επιχειρήµατα για την αναπαράσταση της συµπεριφοράς των τιµών µε 

κάποιο από αυτά δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Έτσι, για παράδειγµα , δε µπορούµε να 

αποφανθούµε αν οι αγορές χρήµατος και κεφαλαίων πρέπει να περιγραφούν από 

στοχαστικά ή ντετερµινιστικά µοντέλα. Για την επιλογή όµως συγκεκριµένων µοντέλων 

δεν αρκεί η εµπειρική τους συµβατότητα αλλά επιβάλλεται  η θεωρητική τους αρτιότητα, 

δηλαδή η αναπαράσταση των αιτιών αυτού του αποτελέσµατος µε «οικονοµικά» 

επιχειρήµατα. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες, που προσπαθούν να 

εξηγήσουν την πραγµατική συµπεριφορά τόσο των επενδυτών σε µια αγορά αλλά και της 

αλληλεπίδρασης τους µε το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Πολλές από αυτές 

τις θεωρίες έχουν αναπαραστήσει/µοντελοποιήσει µε επάρκεια τις αιτίες που προκαλούν 

                                                 
24 Ένα παράδειγµα αποτελεί το µοντέλο που πρότεινε ο Brock (1986). Συγκεκριµένα, έστω η διαφορική 
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την παρατηρούµενη συµπεριφορά και αποκαλύπτουν έτσι την πολυπλοκότητα, την 

ετερογένεια και την ενδογενή δυναµική που διέπει τις αγορές. Καµιά όµως από τις 

εναλλακτικές θεωρίες δεν υπερέχει έναντι όλων αφού καµία δε µπορεί να αναπαραστήσει  

όλα τα χαρακτηριστικά των χρηµατοοικονοµικών σειρών ταυτόχρονα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες θεωρίες και µοντέλα που «ρίχνουν φως» στις 

πηγές της παρατηρούµενης µη γραµµικότητας και προσπαθούν να εξηγήσουν το κοµµάτι 

της αιτίας στην παρατηρούµενη ασυµµετρία αίτιου-αποτελέσµατος. Επιπλέον, θα 

επιχειρηθεί η σύνδεση της κάθε θεωρίας µε τα παρατηρούµενα χαρακτηριστικά και 

ανωµαλίες των χρηµατοοικονοµικών χρονολογικών σειρών. 

3.3.1 Συµπεριφορική χρηµατοοικονοµική 
 
Όπως περιγράψαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια, οι προβλέψεις του κλασικού πλαισίου 

ανάλυσης των αποτελεσµατικών αγορών δεν επιβεβαιώνονται στην πράξη. Η σύγχρονη 

χρηµατοοικονοµική προβλέπει την ύπαρξη ετερογενών επενδυτών. Η ετερογένεια αυτή 

µπορεί να πηγάζει από διάφορες αιτίες όπως τα διαφορετικά συναλλακτικά κόστη, οι 

διαφορετικοί επενδυτικοί ορίζοντες, οι διαφορετικές προσδοκίες για την έκβαση αβέβαιων 

γεγονότων ως αποτέλεσµα των διαφορετικών πληροφοριακών συνόλων που έχουν ο 

καθένας ή του διαφορετικού τρόπου λήψης των αποφάσεων κ.α. Η συνύπαρξη και 

αλληλεπίδραση των ετερογενών επενδυτών (heterogeneous agents), από µόνη της, µπορεί 

να εξηγήσει τον παρατηρούµενο υψηλό όγκο συναλλαγών. Επίσης, η ύπαρξη ετερογενών 

επενδυτών στρέφει το ενδιαφέρον της ερµηνείας της λειτουργίας της αγοράς στη µελέτη 

των σχετικιστικών φαινοµένων (relativistic effects) που παράγονται από τη δυναµική 

αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών στοιχείων (components) της αγοράς, το ένα σε 

σχέση µε το άλλο και όχι σε σχέση µε τα νέα που εισήλθαν στην αγορά (Dacorogna et al., 

2001b). 

Οι θεωρίες της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής (behavioral finance) 

προσπαθούν να εξηγήσουν την παρατηρούµενη ετερογένεια, αποδίδοντας τη σε 

«συµπεριφορικά λάθη» (behavioral biases) που έχουν την αιτία τους στη ψυχολογική βάση 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς και αποτελούν αποκλίσεις από την ορθολογική 

συµπεριφορά. ∆ε σταµατούν όµως εκεί και προσφέρουν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 

παρουσίασης των επιπτώσεων αυτών των λαθών και των γενικότερων χαρακτηριστικών 

του πραγµατικού περιβάλλοντος, παρουσιάζοντας αιτίες για τις οποίες το arbitrage 

συναντά δυσκολίες στην υλοποίηση του. Πιο συγκεκριµένα, η συµπεριφορική 

χρηµατοοικονοµική δεν αρνείται την ύπαρξη κάποιων πλήρως ορθολογικών επενδυτών, 
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αλλά προσφέρει µια εξήγηση για την ανικανότητα τους να «εξαφανίσουν» την επιρροή 

των µη ορθολογικών από τις τιµές.  Συνεπώς, απαντάει επαρκώς στο επιχείρηµα της 

νεοκλασικής σχολής και κυρίως του Friedman (1953), σύµφωνα µε τον οποίο η 

µακροχρόνια επιβίωση των µη ορθολογικών επενδυτών στην αγορά είναι ανέφικτη. 

Η ανάπτυξη της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής ξεκίνησε µε τη διαπίστωση 

ότι σε αντίθεση µε τις παρατηρούµενες ανωµαλίες π.χ. ηµερολογιακές ανωµαλίες που 

µπορούν να είναι πολύ µικρές και έτσι να µην αποτελούν προφανής απόκλιση από τη 

θεωρία αποτελεσµατικών αγορών, υπάρχουν περιπτώσεις που η τιµολόγηση απέχει 

σηµαντικά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα από τη θεµελιώδη αξία των τίτλων 

αποδεικνύοντας την ύπαρξη µη ορθολογικής τιµολόγησης. Σύµφωνα λοιπόν µε τη 

συµπεριφορική χρηµατοοικονοµική το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες για την 

αποκόµιση υπερβαλλόντων κερδών (abnormal returns ή arbitrage opportunities) δε 

συνεπάγεται ότι οι τιµές είναι «σωστές», δηλαδή αποτελούν αµερόληπτο εκτιµητή της 

θεµελιώδους αξίας των τίτλων (κάτι που ισχύει για το κλασσικό πλαίσιο ανάλυσης των 

αποτελεσµατικών αγορών), αλλά µπορεί να οφείλεται στην ανικανότητα πραγµατοποίησης 

του arbitrage µε αποτελεσµατικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, όταν η αγοραία τιµή ενός 

περιουσιακού στοιχείου απέχει σηµαντικά από την εσωτερική του αξία αυτό δε 

συνεπάγεται αυτόµατα ότι αποτελεί ελκυστική επενδυτική ευκαιρία, επειδή η στρατηγική 

για την εκµετάλλευση της λανθασµένης τιµολόγησης (mispricing) µπορεί να συνοδεύεται 

από κόστη και (επιπλέον) κινδύνους. 

Ένας από τους πυλώνες λοιπόν της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής είναι η 

αδυναµία ορθολογικής λήψης απόφασης από τους επενδυτές. Η ανικανότητα αυτή είναι 

εξωγενώς δοσµένη στο σύστηµα δηλαδή δεν καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του ιδίου 

του συστήµατος-περιβάλλοντος παρότι το επηρεάζει. Έτσι λοιπόν, ακόµη και αν η 

πληροφόρηση διανέµεται δωρεάν και κάθε επενδυτής µπορεί να έχει πρόσβαση σε πολύ 

καλής ποιότητας πληροφόρηση (δεν υπάρχουν ασυµµετρίες στην πληροφόρηση), οι 

επενδυτές θα καταλήγουν σε λανθασµένες επιλογές. 

Τα λάθη των επενδυτών25 µπορούν να αφορούν τόσο το σχηµατισµό των 

προσδοκιών (errors of judgment) για την έκβαση αβέβαιων γεγονότων όσο και τις 

προτιµήσεις των επενδυτών (errors of preference).  

                                                 
25 Οι Bowman και Buchanan (1995) παρουσιάζουν µια εναλλακτική εφαρµογή για τα λεγόµενα 
συµπεριφορικά λάθη. Εστιάζουν λοιπόν το ενδιαφέρον τους όχι στην επιρροή αυτών των λαθών στην  
αποτελεσµατικότητα της αγοράς, αλλά στην επιρροή τους στην άποψη µας για το βαθµό 
αποτελεσµατικότητας της αγοράς. 
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Λάθη στο επίπεδο των προσδοκιών 

Τα λάθη σε επίπεδο προσδοκιών αφορούν τη συστηµατική υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση 

των πραγµατικών πιθανοτήτων εµφάνισης των τυχαίων γεγονότων. Αυτό συνήθως 

συµβαίνει για αποφάσεις που αφορούν προβλήµατα υψηλής πολυπλοκότητας και 

αβεβαιότητας και πολλαπλασιάζονται όταν ο επενδυτής δεν έχει βρεθεί αντιµέτωπος µε το 

ίδιο πρόβληµα στο παρελθόν. Παραδείγµατα τέτοιων λαθών αποτελούν: 

• Υπερεκτίµηση των ικανοτήτων µας (overconfidence): οι άνθρωποι υπερεκτιµούν την 

κρίση τους. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει στις εξής δύο µορφές λαθών: 

πρώτον λάθη στις εκτιµήσεις των πιθανοτήτων αβέβαιων γεγονότων και δεύτερον, τα 

διαστήµατα εµπιστοσύνης που αποδίδουν στις εκτιµήσεις τους είναι πολύ µικρά (είναι 

δηλαδή πολύ σίγουροι για τις εκτιµήσεις τους). 

• Αισιοδοξία και ευσεβείς πόθοι (wishful thinking): οι περισσότεροι άνθρωποι 

παρουσιάζουν υπερβολική αισιοδοξία όταν κρίνουν τις προοπτικές κάποιου 

µελλοντικού αβέβαιου γεγονότος.  

• Αντιπροσωπευτικότητα (Representativeness): οι άνθρωποι τείνουν να αξιολογούν το πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγµα ως πιο πιθανό να συµβεί. Με άλλα λόγια αξιολογούν την 

πιθανότητα ενός δείγµατος να συµβεί µε βάση το πόσο αντιπροσωπεύει τα βασικά 

χαρακτηριστικά του µοντέλου που το «γέννησε» ή εξάγουν συµπεράσµατα για τον 

πληθυσµό βασισµένοι σε ένα περιορισµένο δειγµατικό χώρο. Αποτέλεσµα είναι οι 

επενδυτές να βλέπουν «δοµές» και ανωµαλίες εκεί που δεν υπάρχουν πραγµατικά 

επειδή αγνοούν την πιθανότητα της επανεµφάνισης ενός συγκεκριµένου δείγµατος. 

• Εµµονή πεποίθησης (Belief perseverance): από τη στιγµή που οι άνθρωποι έχουν 

σχηµατίσει µια άποψη εµµένουν σε αυτή µε ζήλο και για µεγάλο χρονικό διάστηµα  

εξαιτίας του: ι) ότι παρουσιάζονται απρόθυµοι (reluctant) να ψάξουν για αποδεικτικά 

στοιχεία που εναντιώνονται στις εκτιµήσεις τους και ιι) ότι αν βρουν τέτοια στοιχεία, 

τα µεταχειρίζονται µε υπερβάλλον σκεπτικισµό.  

• «Αγκυροβόληση ή επικέντρωση»  (Anchoring): οι άνθρωποι έχουν την τάση να 

πραγµατοποιούν εκτιµήσεις που είναι συµβατές µε τις προηγούµενες εµπειρίες τους. 

«Αγκυροβολούν» δηλαδή στις προηγούµενες εκτιµήσεις τους. 

• «Σφάλµα του παίχτη» (Gamblers’ fallacy): οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το αποτέλεσµα 

ενός αβέβαιου γεγονότος έχει την τάση να επιστρέψει στο µέσο ώστε να ικανοποιεί το 

νόµο των µέσων τιµών (law of averages). Με άλλα λόγια πιστεύουν ότι ακραίες 



 56

παρατηρήσεις θα διορθωθούν σύντοµα και αυτό το συµπέρασµα τους οδηγεί σε 

λανθασµένες προσδοκίες και κατ’ επέκταση επενδυτικές στρατηγικές. 

Πολύ σηµαντική είναι και η χρήση των παραπάνω επιχειρηµάτων και 

παραδειγµάτων περί συµπεριφορικών λαθών στην ερµηνεία της παρατηρούµενης 

συµπεριφοράς των αγορών. Έτσι λοιπόν τα παραπάνω επιχειρήµατα αποτέλεσαν την 

«πρώτη ύλη» ώστε να κατασκευαστούν διαδικασίες που να εξηγούν την παρατηρούµενη 

µη γραµµικότητα. Για παράδειγµα, µε τη χρήση της αντιπροσωπευτικότητας 

(representativeness heuristic) (κυρίως) έχουµε την κατασκευή των διαδικασιών 

ανάδρασης. Μία διαδικασία ανάδρασης περιγράφεται στη συνέχεια: 

→ Όταν οι τιµές ανεβαίνουν προκαλούν κερδοφορία σε κάποιους  επενδυτές.  

→ Η αύξηση της τιµής δηµιουργεί ενθουσιασµό στους επενδυτές και ενισχύει τις 

εκτιµήσεις για περεταίρω αύξηση της (positive feedback behavior). 

→ Αυξάνεται η ζήτηση.  

→ Αυξάνονται περαιτέρω οι τιµές. 

Σύµφωνα όµως µε τη διαδικασία που µόλις παρουσιάστηκε, οι τιµές πρέπει να 

αυξάνονται στο άπειρο µε αποτέλεσµα να µην εξηγείται η εµπειρική ανωµαλία της 

µακροχρόνιας επιστροφής στο µέσο. Η µακροχρόνια αρνητική συσχέτιση µπορεί να 

εξηγηθεί από την περαιτέρω ύπαρξη ετερογενών επενδυτών, µε την ετερογένεια τους να 

ορίζεται είτε ως προς το είδος του συµπεριφορικού λάθους στο οποίο υποπίπτουν είτε από 

τη συνύπαρξη τους µε ορθολογικούς επενδυτές. Για παράδειγµα, το  «Σφάλµα του παίχτη» 

µπορεί να οδηγήσει στη µακροχρόνια «διόρθωση» της τιµής. Στη συνέχεια περιγράφεται 

µια διαδικασία που «εκµεταλλεύεται» την αλληλεπίδραση µεταξύ positive feedback 

επενδυτών και ορθολογικών επενδυτών για την ταυτόχρονη αναπαραγωγή βραχυχρόνιας 

θετικής και µακροχρόνιας αρνητικής συσχέτισης. Συγκεκριµένα: 

→ Μια θετική αιφνίδια διαταραχή στις θεµελιώδεις µεταβλητές, αυξάνει την τιµή. 

→ Οι positive feedback αγοράζουν αφού προσδοκούν περαιτέρω άνοδο µε αποτέλεσµα να 

αυξάνουν περαιτέρω την τιµή. 

→ Η τιµή φτάνει σε ένα επίπεδο πολύ πάνω από τη θεµελιώδη αξία των τίτλων µε 

αποτέλεσµα να αρχίσει η αγορά από τους ορθολογικούς αφού αυτή κρίνεται 

συµφέρουσα. 

→ Η αγορά από τους ορθολογικούς πιέζει την τιµή και την οδηγεί σε πτώση και πορεία 

προς τη θεµελιώδη αξία. 
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→ Η κίνηση αυτή ενεργοποιεί πάλι τους positive feedback επενδυτές που αυτή τη φορά 

προσδοκούν περαιτέρω µείωση της τιµής, αφού η πρόσφατη κίνηση της ήταν πτωτική. 

→ Οι τιµές πέφτουν µέχρι το σηµείο που η µεγάλη απόκλιση από τη θεµελιώδη αξία 

κινητοποιεί ξανά την αγορά από τους ορθολογικούς. 

→ Η αγορά από τους ορθολογικούς προκαλεί πάλι την άνοδο προς τη θεµελιώδη αξία και 

η ενδογενής δυναµική της αγοράς ξεκινάει από την αρχή. 

Γενικότερα, σύµφωνα µε τα µοντέλα ανάδρασης θα περιµέναµε να δούµε σηµαντική 

θετική συσχέτιση στις αποδόσεις βραχυχρόνια (τάσεις). Αυτό όµως δεν είναι τελείως 

συµβατό µε την εικόνα των αγορών, σύµφωνα µε την οποία οι τιµές είναι σχεδόν 

ασυσχέτιστες. Ο Shiller (2003) προσφέρει µια εξήγηση για το πώς τα µοντέλα ανάδρασης 

µπορούν να µην είναι ασύµβατα µε τις εµπειρικές ανωµαλίες. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται 

ότι οι άνθρωποι ενσωµατώνουν τέτοια συµπεριφορικά λάθη στις τιµές σταδιακά και δεν 

αντιδρούν στη µεταβολή των τιµών άµεσα. Έτσι λοιπόν, η εικόνα της αγοράς δεν 

αποκλίνει σηµαντικά από το µοντέλο του τυχαίου περιπάτου αν οι χρονικοί περίοδοι 

ορισµού των αποδόσεων είναι µικροί. Ακόµη, ισχυρίζεται ότι οι τιµές περιλαµβάνουν και 

άλλες επιδράσεις εκτός από αυτή της ανάδρασης, µε αποτέλεσµα να µη µπορούµε να 

αποδώσουµε τα παρατηρούµενα χαρακτηριστικά σε συγκεκριµένες αιτίες.  

 

Λάθη στο επίπεδο των προτιµήσεων 

 Τα λάθη σε επίπεδο προτιµήσεων αφορούν λάθος αποτίµηση µελλοντικών 

αποτελεσµάτων των αβέβαιων γεγονότων ή µη σωστό συνδυασµό των πιθανοτήτων µε τις 

τιµές των αβέβαιων γεγονότων. Χαρακτηριστικότερο παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας 

αποτελεί: 

• Prospect theory: σύµφωνα µε τη Prospect theory (Kahneman και Τversky, 1979), η 

χρησιµότητα ορίζεται σε όρους κερδών και ζηµιών και όχι τελικού πλούτου. Στην 

ουσία υπάρχει ένα σηµείο αναφοράς (για παράδειγµα η τρέχουσα τιµή της αγοράς) και 

οι αποκλίσεις από αυτό το σηµείο καθορίζουν την απόφασή µας. Το σηµείο αυτό 

αναφοράς µπορεί να µεταβληθεί ως προς τη φύση του και ως προς την τιµή του. Με 

αυτό τον τρόπο µπορούµε να παρατηρήσουµε κάποιος επενδυτής να χαρακτηρίζεται 

από «αποστροφή στη ζηµία» (loss aversion) ή από «αγάπη για τον κίνδυνο» (risk 

loving). 

Εξηγώντας τις εµπειρικές ανωµαλίες µέσω των λαθών στις προτιµήσεις και 

συγκεκριµένα της «αποστροφής στη ζηµία» (loss aversion) µπορούµε να πούµε ότι η 
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αποφυγή της πραγµατοποίησης ζηµιών µπορεί να οδηγήσει στην επίµονη κατοχή από τους 

επενδυτές µετοχών των οποίων οι τιµές πέφτουν. Εν συνεχεία, όταν για παράδειγµα για 

λόγους ρευστότητας αναγκαστούν να πουλήσουν τις µετοχές, αναµένεται να καταγραφεί 

µια πολύ µεγάλη αρνητική απόδοση που στατιστικά επαληθεύεται µετέπειτα µε την 

ύπαρξη αριστερής λοξότητας και ακραίων παρατηρήσεων στα δεδοµένα. 

 

Περιορισµοί στο arbitrage 

   O δεύτερος πυλώνας της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής είναι ουσιαστικά η 

απάντηση στα νεοκλασικά επιχειρήµατα περί µειωµένης επιµονής των συµπεροφορικών 

λαθών και της µακροχρόνιας επιστροφής των τιµών στα ορθολογικά επίπεδα εξαιτίας των 

αντίρροπων δυνάµεων της αγοράς (που εκµεταλλεύονται τις βραχυχρόνιες 

αναποτελεσµατικότητες). Πιο συγκεκριµένα, η συµπεριφορική χρηµατοοικονοµική 

αποδίδει την ανικανότητα αποτελεσµατικού arbitrage σε συγκεκριµένους κινδύνους και 

κόστη που ονοµάζονται «περιορισµοί» (frictions), οι κυριότεροι από τους οποίους είναι: 

• Θεµελιώδης κίνδυνος (fundamental risk): ρίσκο που αναφέρεται στην πιθανότητα 

ύπαρξης νέων που αφορούν τη θεµελιώδη αξία και θα επιδεινώσουν περεταίρω τη 

λανθασµένη τιµολόγηση (mispricing) του αγορασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι 

ορθολογικοί επενδυτές αντιλαµβάνονται πλήρως αυτό το ρίσκο και γι αυτό προχωρούν 

στην ταυτόχρονη πώληση ενός υποκατάστατου περιουσιακού στοιχείου µέσω της 

στρατηγικής των ανοικτών πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να παραµείνει 

αποτελεσµατικό το arbitrage είναι να υπάρχει διαθέσιµο υποκατάστατο περιουσιακό 

στοιχείο και ο θεµελιώδης κίνδυνος (fundamental risk) να είναι ο µόνος «περιορισµός» 

(friction) που παρατηρείται στην αγορά. 

• Κίνδυνος µη ορθολογικών επενδυτών (Noise trader risk): το ρίσκο ότι η λανθασµένη 

τιµολόγηση (mispricing), που πρόκειται να εκµεταλλευτούν οι ορθολογικοί επενδυτές, 

θα ενισχυθεί βραχυχρόνια (πριν εξαφανιστεί δηλαδή) εξαιτίας της αβέβαιης 

συµπεριφοράς των «θορυβωδών επενδυτών» (noise traders). Ο κίνδυνος αυτός οδηγεί 

σε αναποτελεσµατικό arbitrage µόνο σε περίπτωση που η λανθασµένη αντίληψη 

(misperception) των διαπραγµατευτών θορύβου είναι ίδιας ή µεγαλύτερης χρονικής 

διάρκειας από τον επενδυτικό ορίζοντα των ορθολογικών επενδυτών. Το τελευταίο 

ενδεχόµενο δεν αποτελεί σπάνια περίπτωση αφού συνήθως οι επαγγελµατίες 

διαχειριστές κεφαλαίων υπόκεινται σε βραχυχρόνια αξιολόγηση από τους πελάτες 

τους. Το γεγονός αυτό τους οδηγεί να ρευστοποιούν πριν τη διόρθωση της 

λανθασµένης τιµολόγησης (mispricing), ώστε να µην καταγράψουν πολύ αρνητικές 
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αποδόσεις (οι οποίες πολύ αρνητικές αποδόσεις για παράδειγµα προκύπτουν εξαιτίας 

της συνεχιζόµενης απαισιοδοξίας των θορυβωδών επενδυτών). 

• Εκτελεστικά κόστη (Implementation costs): αφορά κόστη και περιορισµούς που 

συνοδεύουν τη συναλλακτική διαδικασία και καθιστούν µη κερδοφόρα ή αδύνατη τη 

στρατηγική του arbitrage. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων οι προµήθειες 

που πληρώνει ο επενδυτής όταν αγοράζει ένα περιουσιακό στοιχείο, οι φόροι που 

πληρώνει στο κράτος, το εύρος τιµών αγοράς/πώλησης (bid/ask spread), η απαγόρευση 

και γενικά οι περιορισµοί στη διαδικασία των ανοικτών πωλήσεων κ.α. Ακόµη, σε 

αυτή την κατηγορία ανήκουν κόστη και πόροι για την ανίχνευση και εκµετάλλευση της 

λανθασµένης τιµολόγησης (mispricing) γενικότερα. 

 

Επενδυτικά µοντέλα 

Η πολύπλοκη δοµή της αγοράς, µπορεί να αναπαραχθεί στο σύνολο της, µε τη 

χρήση διαρθρωτικών υποδειγµάτων. Ένα παράδειγµα τέτοιων υποδειγµάτων αποτελούν τα 

«επενδυτικά µοντέλα» (agent-based models), τα οποία ενσωµατώνουν την αλληλεπίδραση 

ετερογενών επενδυτών στο ίδιο το σύστηµα ώστε να εξηγήσουν τις εµπειρικές ανωµαλίες 

των αγορών. Τα µοντέλα αυτά, αν και στερούνται εµπειρικής επαλήθευσης επειδή δε 

µπορούν να ελεγχθούν οικονοµετρικά, είναι σηµαντικά αφενός γιατί εξηγούν επαρκώς τα 

χαρακτηριστικά των χρηµατοοικονοµικών σειρών και αφετέρου διότι οριοθετούν και 

υποδεικνύουν την πηγή και τη φύση της παρατηρούµενης µη γραµµικότητας. Ένα ακόµη 

σηµαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι εξηγούν τη µακροχρόνια επιβίωση των µη 

ορθολογικών επενδυτών (unsophisticated investors).  

Ένα από τα πρώτα επενδυτικά µοντέλα που αναπτύχθηκαν είναι αυτό των De Long 

et al. (1990a). Στο µοντέλο αυτό υποδειγµατοποιήται η συµπεριφορά δύο διακριτών 

οµάδων επενδυτών και µελετάται η επίδραση αυτής της ετερογένειας στην ισορροπία του 

συστήµατος. Συγκεκριµένα, οι επενδυτές διακρίνονται σε «θορυβώδεις επενδυτές» (noise 

traders), οι οποίοι σχηµατίζουν λανθασµένες εκτιµήσεις για την κατανοµή των αποδόσεων 

και προχωρούν στο σχηµατισµό στρατηγικών που ενσωµατώνει αυτό το σφάλµα στις 

τιµές, και εξισορροπητικους κερδοσκόπους (arbitrageurs) που αντιλαµβάνονται την 

παρουσία των θορυβωδών επενδυτών (noise traders) στην αγορά και σχηµατίζουν 

ορθολογικές προσδοκίες ως προς τη θεµελιώδη αξία  των περιουσιακών στοιχείων. Παρά 

την ορθολογικότητα τους οι εξισορροπητικοί κερδοσκόποι (arbitrageurs), και ενώ 

γνωρίζουν ότι θα υπάρχει τιµή απόκλιση µεταξύ τιµής και  θεµελιώδους αξίας, δε 

γνωρίζουν το ακριβές της µέγεθος αφού είναι αβέβαιο το βαθµός και το είδος της 
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εσφαλµένης εκτίµησης (misperception) των θορυβωδών επενδυτών για την αυριανή τιµή. 

Τα δύο αυτά γκρουπ επενδυτών αποτελούνται από σταθερό αριθµό οµοιογενών επενδυτών 

και αποκλείεται η αλλαγή οµάδας από τους επενδυτές. ∆ηλαδή εισέρχονται στο σύστηµα 

οι θορυβώδεις επενδυτές µε µια εσφαλµένη εκτίµηση (misperception) που είναι εξωγενώς 

δοσµένη και µπορεί να οφείλεται για παράδειγµα σε συµπεριφορικούς λόγους26. Συνεπώς, 

το µοντέλο αυτό µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί τη µοντελοποίηση των ετερογενών 

επενδυτών από τη σκοπιά της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής.  

Επιπλέον χαρακτηριστικά του µοντέλου είναι η ύπαρξη δύο θεµελιωδώς 

ταυτόσηµων περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια οριοθετείται ως µοναδική πηγή 

αβεβαιότητας για τους εξισορροπητικούς κερδοσκόπους (arbitrageurs) η εσφαλµένη 

αντίληψη (misperception) των θορυβωδών επενδυτών. Τα περιουσιακά στοιχεία που 

αναφέρθηκαν παραπάνω είναι το ασφαλές s, του οποίου η τιµή ισούται µε τη µονάδα και 

«πληρώνει» επιτόκιο r κάθε περίοδο και το µη ασφαλές u, που «πληρώνει» r και η τιµή 

του την περίοδο t είναι Pt. Η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας σε αυτό το µοντέλο από 

κάθε οµάδα επενδυτή οδηγεί στη ζήτηση για το µη ασφαλές περιουσιακό στοιχείο και στη 

συνέχεια εξάγεται η συνάρτηση ισορροπίας της τιµής. Από τις τρείς συναρτήσεις 

εξάγονται τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

• Οι ζητήσεις είναι ανάλογες της αντιλαµβανόµενης υπερβάλλουσας απόδοσης 

(αναµενοµένη απόδοση πάνω από το επιτόκιο δίχως κίνδυνο r) και αντιστρόφως 

ανάλογες της αντιλαµβανόµενης αναµενόµενης διακύµανσης. Η πηγή της διακύµανσης 

είναι µόνο το noise trader risk και συνεπώς αυτή η αβεβαιότητα «διαχέεται» στο 

σύστηµα επηρεάζοντας (µειώνοντας) και τη ζήτηση των εξισορροπητικών 

κερδοσκόπων (arbitrageurs). 

• Όταν οι θορυβώδεις επενδυτές (noise traders) υπερεκτιµούν τις αναµενόµενες 

αποδόσεις, ζητούν περισσότερο από το επικίνδυνο περιουσιακό στοιχείο σε σχέση µε 

τους εξισορροπητικούς κερδοσκόπους (arbitrageurs) ενώ όταν το υποεκτιµούν ζητούν 

λιγότερο. 

• Απουσία του ρίσκου στον αριθµητή της συνάρτησης ζήτησης των εξισορροπητικών 

κερδοσκόπων (arbitrageurs), η ζήτηση τους θα σπρώχνει τις τιµές στη θεµελιώδη αξία 

τους και συνεπώς συµπεραίνουµε ότι το noise trader risk περιορίζει τις θέσεις όλων 
                                                 
26
Γενικότερα,  η έννοια των «συναλλαγών θορύβου» (noise trading) µπορεί να είναι συµβατή είτε µε την 

ύπαρξη µη ορθολογικών επενδυτών που συναλλάσσονται «υπό την επήρεια» συµπεριφορικών λαθών 
(δηλαδή χωρίς να έχουν ως κίνητρο τα νέα που αφορούν τις θεµελιώδεις µεταβλητές του συστήµατος) (De 
long et al. (1990a), Shleifer και Summers (1990)), είτε επενδυτές µε ορθολογικές προσδοκίες που 
συναλλάσσονται για λόγους  ρευστότητας ή αντιστάθµισης κινδύνου (Ausubel (1990a), Biasis και Hillion 
(1994)). 
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των επενδυτών και καθιστά το arbitrage αναποτελεσµατικό στο να εξισώσει τιµές µε 

θεµελιώδη αξία. 

• Η συνάρτηση που δίνει την τιµή ισορροπίας του µη ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου 

δείχνει ότι αυτή εξαρτάται µόνο από εξωγενείς παραµέτρους (εξωγενής ερµηνεία των 

διακυµάνσεων). 

• Όσο πιο λίγοι είναι οι εξισορροπητικοί κερδοσκόποι (arbitrageurs) σε σχέση µε τους 

θορυβώδεις επενδυτές (noise traders), τόσο µεγαλύτερη  µεταβλητότητα παρουσιάζει η 

τιµή ισορροπίας. 

Παράλληλα το παραπάνω µοντέλο εξασφαλίζει υπό προϋποθέσεις τη µακροχρόνια 

επιβίωση των θορυβωδών επενδυτών.  Συγκεκριµένα, η συνολική αλλαγή της γνώµης των 

θορυβωδών επενδυτών αυξάνει το ρίσκο των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων. 

Στο βαθµό που οι θορυβώδεις επενδυτές κατασκευάζουν χαρτοφυλάκια µε περιουσιακά 

στοιχεία που υπόκεινται σε noise trader risk, µπορούν να αποκοµίσουν και υψηλότερες 

µέσες αποδόσεις σε σχέση µε τους arbitrageurs. Με άλλα λόγια, η αβεβαιότητα που 

βάζουν οι θορυβώδεις επενδυτές (noise traders) στις τιµές, αφενός αποτρέπει τους 

εξισορροπητικούς κερδοσκόπους (arbitrageurs) από την αγορά και αφετέρου παρέχει 

στους πρώτους υψηλότερες αποδόσεις. ∆ηµιουργούν δηλαδή το «χώρο» που τους 

εξασφαλίζει τη µακροχρόνια επιβίωση τους (create space effect). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποτελεσµατικός ο µηχανισµός που εξηγεί τη 

µακροχρόνια επιβίωση των θορυβωδών επενδυτών στο µοντέλο των De Long et al. 

(1990a) είναι η µέση λανθασµένη εκτίµηση (misperception) τους για τις αποδόσεις να 

είναι θετική δηλαδή να πιστεύουν στην άνοδο της τιµής (γιατί πολύ απλά τότε αγοράζουν), 

και επιπλέον, οι εξισορροπητικοί κερδοσκόποι (arbitrageurs) να χαρακτηρίζονται από 

αποστροφή στον κίνδυνο (risk aversity). 

 

3.3.2 Εξελικτική προσέγγιση 
 

Η προσέγγιση της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής αποτελεί µια από τις 

πιθανές εξηγήσεις της λειτουργίας της αγοράς. Μια εναλλακτική θεωρία που προτάθηκε 

για την ερµηνεία της συµπεριφοράς των τιµών στις κεφαλαιαγορές είναι η εξελικτική 

(evolutionary). Στη βάση αυτής της θεωρίας βρίσκεται η υπόθεση της ύπαρξης επενδυτών 

που είναι περιορισµένοι ως προς το βαθµό της ορθολογικότητας. Πηγή αυτών των 

περιορισµών είναι το γεγονός ότι η βελτιστοποίηση (µεγιστοποίηση αναµενόµενης 
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χρησιµότητας µε δεδοµένες τις προσδοκίες) συνοδεύεται από κόστη και αντιµετωπίζουν 

ανώτατο φυσικό όριο στο βαθµό επεξεργασίας της υπάρχουσας πληροφόρησης (Simon, 

1955)27. Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση µε τη νεοκλασική άποψη (Samuelson, 1947) περί 

ικανότητας µεγιστοποίησης της αναµενόµενης χρησιµότητας για δεδοµένες ορθολογικές 

προσδοκίες, οι επενδυτές εδώ χαρακτηρίζονται από περιορισµένη ορθολογικότητα 

(bounded rationality). Ως αποτέλεσµα της περιορισµένης ορθολογικότητας (bounded 

rationality) οι επενδυτές κάνουν επιλογές που είναι απλά ικανοποιητικές, και όχι 

απαραίτητα άριστες, εν γνώση τους.  

 Η κριτική στην παραπάνω θεωρία αφορά το γεγονός του µη προσδιορισµού του 

τρόπου µε τον οποίο οι επενδυτές καθορίζουν το σηµείο στο οποίο η συµπεριφορά τους 

χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει η εξελικτική θεωρία 

σύµφωνα µε την οποία το σηµείο αυτό καθορίζεται µέσω «δοκιµής και λάθους» και σαφώς 

µέσω της διαδικασίας της «φυσικής επιλογής», δηλαδή της αλληλεπίδρασης µε το 

συγκεκριµένο κάθε φορά περιβάλλον και της «επιλογής» της ικανοποιητικής 

συµπεριφοράς από το ίδιο το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η παρατηρούµενη 

συµπεριφορά δεν είναι απαραίτητα εξωγενώς δοσµένη (όπως στη συµπεριφορική 

χρηµατοοικονοµική) αλλά προκύπτει ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε το 

συγκεκριµένο περιβάλλον µέσα στο οποίο η συµπεριφορά λαµβάνει χώρα (Lo, 2004). 

 Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την εξελικτική προσέγγιση οι επενδυτές κάνουν 

επιλογές βασισµένοι σε προηγούµενες εµπειρίες τους και στο τι εκτιµούν ότι θα είναι 

βέλτιστο σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. Έχουν αντικαταστήσει δηλαδή τη διαρθρωτική 

πληροφόρηση (structural information) µε πληροφόρηση που προκύπτει από απλούς 

κανόνες (rules of thumb). Για παράδειγµα, η καλή επίδοσή µιας στρατηγικής στο 

πρόσφατο παρελθόν αποτελεί το κριτήριο για την επιλογή της στο µέλλον (και δεν 

αποτελεί κριτήριο για παράδειγµα η συµβατότητα της µε το αξιακό µας σύστηµα που θα 

µπορούσε να προτείνει η συµπεριφορική χρηµατοοικονοµική). Αν οι επιλογές τους δεν 

είναι οι βέλτιστες τότε µαθαίνουν και κάνουν καλύτερες στο µέλλον. Υπάρχει δηλαδή η 

διαδικασία της µάθησης (learning) και ως αποτέλεσµα αυτής, αναπτύσσουν εµπειρικούς 

κανόνες που καθορίζουν τη συµπεριφορά τους. Επιπλέον, µέσω της µάθησης υπάρχει η 

                                                 
27 Ένα αποτέλεσµα αυτής της « υπολογιστικής ανικανότητας» των επενδυτών µπορεί να είναι η αντίληψη 
µιας γραµµικής υποκείµενης δυναµικής της αγοράς, όταν στην πραγµατικότητα η δυναµική αυτή είναι µη 
γραµµική (nonlinear actual low of motion). 
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δυνατότητα να έχουµε κάποια συνέπεια µεταξύ προσδοκιών και πραγµατικών τιµών, όχι 

όµως ως προϊόν της ορθολογικότητας τους28.  

 Όταν το περιβάλλον µεταβληθεί, οι κανόνες που έχουν υιοθετήσει οι επενδυτές 

δεν είναι απαραίτητα οι ιδανικοί για τις καινούργιες συνθήκες και συνεπώς παρατηρούµε 

«συµπεριφορικά λάθη», δηλαδή συµπεριφορές που είναι απόλυτα ασύµβατες µε την 

έννοια της «σωστής» συµπεριφοράς σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. Συµπερασµατικά, η 

εξελικτική θεώρηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς βασίζεται στην υπόθεση ότι η ίδια 

συµπεριφορά λαµβάνει διαφορετικό περιεχόµενο σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 

µπορούµε να χαρακτηρίσουµε µια συµπεριφορά ορθολογική ή µη ορθολογική εξαιτίας της 

δυσπροσαρµοστικότητας στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον.  

Στο πλαίσιο αυτό και για να γίνει σαφέστερη η σύνδεση µε την εξελικτική θεωρία 

στη βιολογία από την οποία εµπνέεται, η αγορά αποτελεί το περιβάλλον µέσα στο οποίο 

δρουν τα διαφορετικά είδη, δηλαδή οι διακριτές οµάδες επενδυτών. Ταυτόχρονα, όµως, τα 

διαφορετικά είδη αποτελούν και αυτά στοιχεία του περιβάλλοντος οπότε προκύπτει µια 

ενδογενής προσέγγιση στην εξήγηση της παρατηρούµενης συµπεριφοράς µε τις τιµές να 

αντανακλούν τόση πληροφόρηση όση επιβάλλεται από το συνδυασµό των περιβαλλοντικών 

συνθηκών µε τον αριθµό και τη φύση των ειδών. Αν πολλά είδη ανταγωνίζονται για 

σπάνιους πόρους εντός µιας αγοράς τότε αυτή είναι πιο πιθανό να παρουσιάζει υψηλό 

βαθµό αποτελεσµατικότητας. Αυτό συµβαίνει γιατί τα οικονοµικά κέρδη είναι ο υπέρτατος 

πόρος στον οποίο οι συµµετέχοντες στηρίζονται για την επιβίωση τους. Όµως, οι ευκαιρίες 

για κέρδη εξαρτώνται από την ποσότητα των πόρων και το επίπεδο του ανταγωνισµού 

στην αγορά. Η αύξηση του ανταγωνισµού, είτε εξαιτίας της µείωσης των πόρων είτε 

εξαιτίας της αύξησης του πληθυσµού των διαφορετικών ειδών, οδηγεί στη µείωση του 

πληθυσµού και στη συνέχεια στη µείωση του ανταγωνισµού µε αποτέλεσµα ο «κύκλος» 

να ξεκινάει από την αρχή (Lo, 2004). 

 ∆ιαρθρωτικά µοντέλα που «εκµεταλλεύονται» τα επιχειρήµατα της εξελικτικής 

προσέγγισης είναι µεταξύ άλλων αυτά των Βrock & Hommes (1997a,b; 1998) και του 

Farmer (2002).  

 

Βrock & Hommes (1997a,b; 1998) 

 Οι Βrock και Ηommes (1997a,b; 1998) προτείνουν το adaptive belief systems (abs) 

ώστε να µοντελοποιήσουν τις αγορές αγαθών και κεφαλαίων. Τα µοντέλα αυτά είναι 

                                                 
28
Στο πλαίσιο της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής, για κάποιον που υπόκειται σε συµπεριφορικά λάθη, 

η πιθανότητα σύµπτωσης εκτιµήσεων και πραγµατικών τιµών προκύπτει από απλή τύχη.  
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εξαιρετικά µη γραµµικά εξαιτίας τις εξελικτικής µετάβασης (switching) µεταξύ των 

στρατηγικών. Πρόκειται για ένα κλασικό προεξοφλητικό µοντέλο αποτίµησης (discounted 

value asset pricing model) που επεκτείνεται στην περίπτωση των ετερογενών προσδοκιών. 

Σε αυτό το µοντέλο όλοι οι επενδυτές χαρακτηρίζονται ως περιορισµένα ορθολογικοί 

(boundedly rational) και ενώ µπορούν να υπολογίσουν τη θεµελιώδη αξία, 

αντιλαµβάνονται ότι σε έναν ετερογενή κόσµο οι πραγµατικές τιµές µπορούν να 

αποκλίνουν από αυτή, σύµφωνα µε µια συνάρτηση που εξαρτάται από τις παλαιότερες 

αποκλίσεις από τη θεµελιώδη αξία. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές στρατηγικές που 

διαφοροποιούνται στη βάση της µορφής αυτής της συνάρτησης. Το εξελικτικό µέρος του 

µοντέλου περιγράφει πως οι προσδοκίες (beliefs) αναθεωρούνται στο χρόνο και κατ’ 

επέκταση πως οι επενδυτές επιλέγουν µεταξύ των διαφορετικών (ανταγωνιστικών) 

προσδοκιών-στρατηγικών. Η «αναλογία»  (fraction) των επενδυτών που ακολουθεί µια 

στρατηγική αναθεωρείται σύµφωνα µε ένα µέτρο συµβατότητας (fitness measure) ή 

διαφορετικά ένα µέτρο αποτίµησης της επίδοσης (performance) µιας στρατηγικής. Το 

µέτρο συµβατότητας όλων των εναλλακτικών στρατηγικών είναι δηµόσια διαθέσιµο αλλά 

υπόκειται σε «θόρυβο». Όσο µεγαλύτερη  είναι η συµβατότητα µια στρατηγικής, τόσο πιο 

πολλοί επενδυτές θα επιλέξουν τη στρατηγική αυτή.  

Εκτός όµως από το µέτρο συµβατότητας µε βάση το οποίο επιλέγουν οι επενδυτές 

µεταξύ εναλλακτικών στρατηγικών υπάρχει και άλλη µια παράµερος που επηρεάζει την 

επιλογή αυτή. Αυτή η παράµετρος είναι η «ένταση της επιλογής»  (intensity of choice) και 

µετράει το βαθµό ευαισθησίας των επενδυτών στην αναγνώριση και επιλογή της βέλτιστης 

στρατηγικής. Έτσι λοιπόν, όταν η τιµή αυτής της παραµέτρου τείνει στο άπειρο, τότε κάθε 

χρονική περίοδο οι επενδυτές θα επιλέγουν τη βέλτιστη (σύµφωνα µε την τιµή του µέτρου 

συµβατότητας) στρατηγική. Μία αύξηση στην τιµή αυτής της παραµέτρου αντιπροσωπεύει 

µια αύξηση στο βαθµό της ορθολογικότητας των επενδυτών σε ότι αφορά την επιλογή της 

στρατηγικής. 

Η ενδογενής προσέγγιση τώρα στην παραπάνω ανάλυση πηγάζει από το γεγονός 

του ορισµού του µέτρου συµβατότητας να εξαρτάται από τις παρελθούσες πραγµατικές 

τιµές. Ένα σύνηθες µέτρο συµβατότητας αποτελούν τα συσσωρευµένα πραγµατικά 

καθαρά κέρδη. 

Ο µηχανισµός που περιγράφει τη ροή της πληροφορίας και τη διαδικασία 

συναλλαγής στα abs περιγράφεται παρακάτω: 

→ To παλαιό fraction καθορίζει την τιµή ισορροπίας την περίοδο t. 



 65

→ Η τιµή αυτή χρησιµοποιείται ώστε να αναθεωρήσει τις εκτιµήσεις σε κάθε µια 

διαφορετική στρατηγική και να υπολογιστεί ο βαθµός συµβατότητας κάθε 

στρατηγικής. 

→ Επιλέγεται η βέλτιστη στρατηγική και στη συνέχεια καθορίζεται το νέο fraction κάθε 

στρατηγικής. 

→ Το νέο fraction καθορίζει τη νέα τιµή ισορροπίας για την περίοδο t+1 και η διαδικασία 

ξαναρχίζει. 

Η παραπάνω ανάλυση υποδεικνύει ότι οι τιµές ισορροπίας και τα fractions των 

διαφορετικών στρατηγικών, δηλαδή η επιλογή της στρατηγικής, συνδιαµορφώνονται στο 

χρόνο (co-evolve over time). 

 Έτσι λοιπόν, τα µοντέλα abs ταυτοποιούν τη µη γραµµικότητα στην ενδογενή 

επιλογή µεταξύ διαφορετικών στρατηγικών, δηλαδή τα χρονικά µεταβαλλόµενα fractions 

των διαφορετικών τύπων επενδυτών. Ο έλεγχος όµως συµβατότητας αυτών των µοντέλων 

περνάει από την ικανότητα τους να αναπαράγουν ταυτόχρονα το σύνολο των 

χαρακτηριστικών των χρηµατοοικονοµικών σειρών. Τα µοντέλα abs τα καταφέρνουν 

ικανοποιητικά και σε αυτό τον τοµέα. Για να γίνει σαφέστερο ακολουθεί η παρακάτω 

ανάλυση. 

Έστω ότι στην αγορά προσφέρονται δύο ανταγωνιστικές στρατηγικές- 

προβλεπτικοί κανόνες. Ο ένας είναι ο «αφελής προβλεπτικός κανόνας» (naïve forecasting 

rule) που η επιλογή του δεν κοστίζει αλλά βασίζεται στη στατική πρόβλεψη της τιµής της 

προηγούµενης περιόδου και ο άλλος είναι o costly sophisticated rule που σου υποδεικνύει 

την τιµή ισορροπίας της επόµενης περιόδου αλλά η επιλογή του κοστίζει. Με πολύ απλά 

βήµατα θα περιγραφεί τώρα η δυναµική που αναπτύσσεται στην αγορά µε την απουσία 

εξωτερικού σοκ (ενδογενής δυναµική): 

→ Έστω ότι βρισκόµαστε στην ισορροπία (steady state) και η τιµή της παραµέτρου που 

ορίζει την «ένταση της επιλογής» (intensity of choice) είναι πάρα πολύ µεγάλη. 

→ Οι περισσότεροι επενδυτές θα επιλέξουν το «φθηνό και αφελή προβλεπτικό κανόνα» 

(naïve forecasting rule) επειδή δεν υπάρχει ανταµοιβή για την επιλογή της costly 

sophisticated (αφού είµαστε στην ισορροπία και δεν υπάρχουν νέα τα οποία µπορεί να 

µεταβάλλουν την τιµή) . 

→ Με τους περισσότερους επενδυτές να χρησιµοποιούν το «φθηνό και αφελή 

προβλεπτικό κανόνα» (cheap and naïve predictor), οι τιµές θα αποκλίνουν από την 

τιµή ισορροπίας και θα αρχίζουν να διακυµαίνονται (fluctuate). 
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→ Όσο οι τιµές µεταβάλλονται η προβλεπτική ικανότητα της  «αφελούς στρατηγικής» 

καθίσταται περιορισµένη µε συνέπεια τα καθαρά πραγµατοποιηµένα κέρδη από τη 

χρήση της να µειώνονται συνεχώς . 

→ Σε κάποιο σηµείο γίνεται επικερδής η αγορά του costly sophisticated forecast (και σε 

συνδυασµό µε την υπόθεση του  υψηλού intensity of choice) οι επενδυτές αρχίζουν να 

την επιλέγουν. 

→ Ως αποτέλεσµα αυτής της επιλογής από την πλειοψηφία των επενδυτών, οι τιµές 

επιστρέφουν στις τιµές ισορροπίας και ο κύκλος ξαναρχίζει. 

Στην παραπάνω διαδικασία γίνεται σαφής η διαδοχική εναλλαγή περιόδων µε 

µεγάλη µεταβλητότητα και περιόδων µε µικρή (δηλαδή volatility clustering). Ακόµη 

εύκολα παρατηρούµε τη βραχυχρόνια τάση στην τιµή από τη σταδιακή, ώσπου να γίνει 

µαζική επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής και τη µακροχρόνια επιστροφή στον µέσο όταν 

επιλέγεται µετά από χρονικό διάστηµα η  αρχική στρατηγική. 

 Τα µοντέλα abs δίνουν µια χαοτική διακύµανση των τιµών γύρω από µια 

θεµελιώδη αξία αναφοράς (benchmark fundamental value) εξαιτίας της δυνατότητας 

επίτευξης της θεµελιώδους αξίας από κατασκευής του συστήµατος. Επιπλέον, η έννοια της 

ενδογενούς δυναµικής, δηλαδή των διακυµάνσεων που παρατηρούνται εν τη απουσία νέων 

που αφορούν θεµελιώδη-διαρθρωτική πληροφόρηση, µπορεί να εξηγήσει από µόνη της 

την παρατηρούµενη «υπερβάλλουσα µεταβλητότητα» των κεφαλαιαγορών. 

 

3.3.3 Στοχαστικό χάος και µη γραµµικές στρατηγικές. 
 
 Για να αποφύγουν τους περιορισµούς των διαρθρωτικών µοντέλων (structural 

models) και να ξεπεράσουν το γεγονός ότι το ντετερµινιστικό χάος δε λαµβάνει υπόψη του 

την κοινά αποδεκτή στοχαστική φύση των αγορών και της ανθρώπινης συµπεριφοράς , οι 

Kyrtsou και Terraza (2003) πρότειναν τη διαδικασία Mackey-Glass-GARCH (p,q) ώστε να 

αποτυπωθεί η πολύπλοκη ενδογενής δυναµική της αγοράς. Tο µοντέλο αυτό αποτελεί µια 

διαφοροποιηµένη εκδοχή29 της αρχικής ντετερµινιστικής  εξίσωσης των Mackey-Glass 

(1977), µε την προσθήκη θορύβου (noisy chaotic perspective), αποδίδοντας έτσι τις 

παρατηρούµενες µεταβολές των χρηµατοοικονοµικών σειρών τόσο σε δοµικά 

                                                 
29 Η εξίσωση Mackey-Glass προτάθηκε από τους Mackey και Glass (1977) και αποτελεί µια διαδικασία που 
παράγει ντετερµινιστικό χάος υψηλής διάστασης. Η διαφοροποιηµένη έκδοση που χρησιµοποίησαν οι 

Kyrtsou και Terraza (2003) είναι η εξής: 11
t

t tc
t

x
x a x

x
τ

τ

δ−
−

−

= −
+

. 
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χαρακτηριστικά του συστήµατος όσο και στην προσθήκη εξωτερικής επίδρασης. Στο 

πλαίσιο αυτό οι σειρές µπορούν να παρουσιάσουν πολύπλοκες δυναµικές ανεξαρτήτως της 

έλευσης νέων µη επαληθεύοντας έτσι τη συµµετρία αιτίου-αποτελέσµατος που 

παρατηρείται σε µια αποτελεσµατική αγορά. Κατά συνέπεια,  η φύση και η ένταση µιας 

εξωγενούς αιφνίδιας διαταραχής στο σύστηµα που περιγράφει την αγορά, καταλήγει να 

µην έχει καµία προβλεπτική ικανότητα επί της δυναµικής της.  

Σε αυτό το πλαίσιο η ενδογενής πολυπλοκότητα µπορεί να προκύψει από την 

ύπαρξη ετερογενών επενδυτών.  Έτσι, ακόµα και όταν η πληροφόρηση που δέχονται οι 

επενδυτές είναι τέλεια, την ενσωµατώνουν στην τιµή «φιλτράροντας» την (ερµηνεύοντας, 

αγνοώντας, υπεραντιδρώντας κ.λπ.) µε το αποτέλεσµα αυτού του «φιλτραρίσµατος» να 

αποτυπώνεται στις στρατηγικές τούς. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, λιγότερο σηµαντική 

πληροφόρηση, να ενσωµατώνεται στις τιµές µέσω µη γραµµικών (µε θόρυβο) κανόνων 

συναλλαγών (Κyrtsou, 2009). H µοντελοποίηση αυτών των κανόνων αποτελεί ουσιαστικά 

την ταυτοποίηση της πηγής ασυµµετρίας µεταξύ αίτιου και αποτελέσµατος, δηλαδή τη 

φύση της µη γραµµικότητας. 

Η σηµασία της αποτύπωσης της ενδογενούς δυναµικής της αγοράς, παρουσιάζεται 

και στην εργασία των Κyrtsou και Malliaris (2009). Σκοπός της εργασίας είναι να 

προσδιοριστούν, µε τη µέθοδο των προσοµοιώσεων, ο βαθµός διαφοροποίησης του 

αποτελέσµατος της ενσωµάτωσης περιοδικής ή ακανόνιστης (irregular) πληροφόρησης 

όταν οι στρατηγικές διακρίνονται σε γραµµικές και µη γραµµικές. Οι στρατηγικές που 

µοντελοποιούνται είναι 

→ η γραµµική 1t tx ax−= ,  

→ η µη γραµµική (χαοτική) 2
1 1t t tx bx bx− −= −  (logistic equation)  

→  η µη γραµµική (χαοτική) Mackey-Glass διαδικασία 

1 µε c 2 και τ 1
1
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 Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι όταν οι επενδυτές ακολουθούν µη γραµµικές 

στρατηγικές, η έλευση νέων προκαλεί υψηλή µεταβλητότητα και αστάθεια στις 

κεφαλαιαγορές το οποίο δεν παρατηρείται όταν αυτές οι στρατηγικές είναι γραµµικές. 

Συµπερασµατικά, η χαρακτηριστική αστάθεια και υψηλή µεταβλητότητα των αγορών 

µπορεί να µην οφείλεται στη φύση και στην ένταση των νέων (ύπαρξη εξωγενούς 

αστάθειας) αλλά στον τρόπο αντίδρασης των επενδυτών σε αυτά τα νέα (ύπαρξης 

ενδογενούς αστάθειας). 
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3.4 Συµπεράσµατα 
 
• Η άθροιση της αλληλεπίδρασης των ατόµων σε µίκρο-επίπεδο, ίσως µπορεί να 

εξηγήσει δοµές και χαρακτηριστικά (stylized facts) σε µάκρο-επίπεδο. 

• Ο σηµαντικός παράγοντας στις διακυµάνσεις των αγορών δεν είναι τα γεγονότα αυτά 

κάθε αυτά, αλλά η ανθρώπινη αντίδραση σε αυτά τα γεγονότα (Lee et al., 2002). To 

γεγονός αυτό καθιστά τη µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των επενδυτών αναγκαία. 
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Κεφάλαιο 4:  Θεωρία µικροδοµής της αγοράς 

  
Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η µελέτη των «δοµικών» 

χαρακτηριστικών της αγοράς µας αποκάλυψε µέρος της πολυπλοκότητάς της. Το παρόν 

κεφάλαιο συµβάλει στην αποκάλυψη αυτής της πολυπλοκότητας «βάζοντας τη διαδικασία 

των συναλλαγών (trading process) στο µικροσκόπιο». Η βιβλιογραφική αυτή µελέτη, 

αποδεικνύει ότι η συναλλακτική διαδικασία µπορεί να έχει σηµαντική επίπτωση στις 

στατιστικές ιδιότητες και τη συµπεριφορά των χρηµατοοικονοµικών χρονολογικών σειρών 

και ως εκ τούτου συµβάλει στην ταυτοποίηση και οικονοµική ερµηνεία της µη γραµµικής 

συµπεριφοράς των αγορών. 

Το παρόν κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής:  

• αρχικά θα παρουσιαστεί η σύνδεση της µελέτης του τρόπου οργάνωσης των 

συναλλαγών µε θεωρίες που παρουσιάστηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια 

• στη συνέχεια θα µελετηθεί η συµπεριφορά του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή σε 

βάθος ώστε να αναπαρασταθούν οι εµπειρικές ανωµαλίες των αγορών. 

• Τέλος, θα παρουσιαστεί µια ρεαλιστικότερη προσέγγιση του χρόνου 

πραγµατοποίησης των συναλλαγών. 

4.1 Εισαγωγικές έννοιες 
 
 Η γνώση της διαδικασίας των συναλλαγών και της ροής της πληροφορίας 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και του 

µηχανισµού σχηµατισµού των τιµών. Το πεδίο της χρηµατοοικονοµικής που µελετά τη 

διαδικασία των συναλλαγών είναι η Θεωρία Μικροδοµής της Αγοράς-ΘΜΑ (Market 

Microstructure Theory-MMT). Ένας λιγότερο γενικός ορισµός της ΘΜΑ λέει: “η ΘΜΑ 

αναλύει τη διαδικασία µέσω της οποίας η «αφανής» ζήτηση των επενδυτών µεταφράζεται 

σε πραγµατοποιηµένες συναλλαγές” (Μadhavan, 2000). 

 Γενικότερα, η ΘΜΑ δεν προσπαθεί να απαντήσει στο αν απέχουν ή όχι οι τιµές 

από τη θεµελιώδη αξία αλλά πόσο πολύ απέχουν και για ποιο λόγο. Μέσω αυτής της 

παρατήρησης προκύπτει και η σύνδεση της ΘΜΑ µε τη θεωρία αποτελεσµατικών αγορών 

και τη συµπεριφορική χρηµατοοικονοµική. Συγκεκριµένα, το κλασσικό πλαίσιο των 

αποτελεσµατικών αγορών υποστηρίζει ότι τις τιµές τις επηρεάζουν µόνο τα νέα για τις 

θεµελιώδεις µεταβλητές, ενώ η ΘΜΑ απορρίπτει την υπόθεση ότι η διαδικασία των 
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συναλλαγών και η οργάνωση της αγοράς δεν έχουν καµία επίπτωση στις τιµές των 

χρεογράφων. Επίσης, µέσω της µελέτης της µικροδοµής της αγοράς, προσφέρονται 

εργαλεία ώστε να αναπτυχθούν µέθοδοι οργάνωσης των αγορών και να βελτιωθεί η 

ποιότητα της πληροφορίας και η ταχύτητα ενσωµάτωσης της στις τιµές, προωθώντας µε 

αυτό τον τρόπο την πληροφοριακή αποτελεσµατικότητά της. 

Παρότι στην ανάλυση που προηγήθηκε είναι εµφανής η συµπληρωµατικότητα 

µεταξύ θεωρίας αποτελεσµατικών αγορών και ΘΜΑ, δεν ισχύει το ίδιο και για τη σχέση 

της τελευταίας µε τη συµπεριφορική χρηµατοοικονοµική. Το γεγονός αυτό προκύπτει από 

το ότι και οι δύο θεωρίες, συν τοις άλλης, µελετούν τη συµπεριφορά των επενδυτών ως 

αιτία αναποτελεσµατικότητας της αγοράς. Συγκεκριµένα, η ΘΜΑ αµφισβητεί την υπόθεση 

αποτελεσµατικών αγορών µελετώντας πώς οι τιµές µπορούν να αποκλίνουν από τη (ή να 

συγκλίνουν στη) θεµελιώδη αξία ως αποτέλεσµα της στρατηγικής συµπεριφοράς των 

ορθολογικών επενδυτών. Από την άλλη, η συµπεριφορική χρηµατοοικονοµική, 

αµφισβητεί την υπόθεση περί ορθολογικότητας των επενδυτών. Παρόλα αυτά είδαµε ότι ο 

δεύτερος πυλώνας της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής είναι η ύπαρξη 

«περιορισµών» που καθιστούν το arbitrage αναποτελεσµατικό (παρά την πιθανή 

ορθολογικότητα των επενδυτών). Ένας από αυτούς τους «περιορισµούς» είναι και τα 

κόστη που συνοδεύουν τις συναλλαγές και στο πεδίο αυτό, µεταξύ άλλων, «ρίχνει φως» η  

Θεωρία Μικροδοµής της Αγοράς (ΘΜΑ). 

Ένα από τα πεδία λοιπόν που επικεντρώνει τη µελέτη της η ΘΜΑ είναι η  

αλληλεπίδραση µεταξύ λειτουργικών χαρακτηριστικών της αγοράς και χαρακτηριστικών 

των χρεογράφων που διαπραγµατεύονται σε αυτή. Συγκεκριµένα, ο τρόπος οργάνωσης της 

αγοράς µπορεί να επηρεάσει τα κόστη συναλλαγών και ως εκ τούτου τις καθαρές 

αποδόσεις που κερδίζει ένας επενδυτής, την αποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου και 

την κατανοµή των πραγµατικών πόρων (Amihud and Mendelson, 1986). Από την άλλη, τα 

χαρακτηριστικά ενός περιουσιακού στοιχείου (για παράδειγµα απόδοση, κίνδυνος, 

οµοιογένεια) ίσως ευνοούν συγκεκριµένες επενδυτικές στρατηγικές και δοµές αγοράς 

(Grossman και Miller, 1988). 

Για τη µελέτη θεµάτων που άπτονται της ΘΜΑ, απαιτείται η χρήση δεδοµένων  

υψηλής συχνότητας (high frequency data). Πρόκειται για ενδοσυνεδριακά δεδοµένα που 

συλλέγονται µε συχνότητα κάτω των 20 λεπτών και χαρακτηριστικά παραδείγµατα τους 

αποτελούν οι προσφερόµενες τιµές αγοράς και πώλησης (bid and ask prices/quotes) και o 

όγκος συναλλαγών. Με τη χρήση δεδοµένων υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζουµε την 

ύπαρξη µεγάλων δειγµάτων που αφορούν µικρές χρονικές περιόδους, µε αποτέλεσµα να 
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αυξάνεται η πιθανότητα η υποκείµενη διαδικασία να παραµένει στάσιµη για όλη τη 

διάρκεια της δειγµατικής περιόδου. Από την άλλη, τα ενδοσυνεδριακά δεδοµένα 

παρουσιάζουν περιοδικότητα. Η σηµαντικότητα αυτής της περιοδικότητας είναι τέτοια 

που αν δε διορθώσουµε ως προς αυτή τα δεδοµένα, µπορούµε να καταλήξουµε σε 

λανθασµένα συµπεράσµατα για την υποκείµενη διαδικασία. Σε όρους οικονοµικής 

επιστήµης, µε τη χρήση δεδοµένων υψηλής συχνότητας, είµαστε σε θέση να 

ταυτοποιήσουµε το ενεργητικό και το παθητικό µέρος µιας συναλλαγής. Ο ενεργητικός 

συναλλασσόµενος είναι αυτός που ζητάει να συναλλαχθεί άµεσα και είναι διατεθειµένος 

να πληρώσει ένα αντίτιµο για να το κάνει. Το παθητικό µέρος της συναλλαγής το αποτελεί 

αυτός που προσφέρει αυτή την αµεσότητα (immediacy) (Demsetz, 1968). 

Ακόµη, τα ενδοσυνεδριακά δεδοµένα υψηλής συχνότητας φαίνεται να αποτελούν 

προνοµιακό πεδίο για την ανίχνευση µη γραµµικών σχέσεων και η υστέρηση που 

παρατηρείται στην εµπειρική επαλήθευση αυτής να οφείλεται στην ως ένα βαθµό µη 

διαθεσιµότητα τέτοιων δεδοµένων. Παραδείγµατα τέτοιων ερευνών αποτελούν οι εργασίες 

των Abhyankar et al. (1995) και των McMillan & Speight (2002). Συγκεκριµένα, οι 

 Abhyankar et al. (1995) εξετάζουν την ύπαρξη µη γραµµικών δοµών στις αποδόσεις του 

δείκτη UK FTSE-100. Τα δεδοµένα τους αφορούν τις συχνότητες του ενός, πέντε, 

δεκαπέντε, τριάντα και εξήντα λεπτών για το πρώτο εξάµηνο του 1993 και τα κυριότερα 

συµπεράσµατα τους είναι τα εξής: 

• υπάρχει σαφής ένδειξη για την ύπαρξη µη γραµµικής εξάρτησης στα 

δεδοµένα, ανεξαρτήτως συχνότητας, µε την εξάρτηση αυτή να είναι πιο 

έντονη στα µονόλεπτα και πεντάλεπτα δεδοµένα,  

• δεν υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις για την ύπαρξη χαοτικής διαδικασίας σε 

κάθε συχνότητα ενώ ένα µέρος αυτής της µη γραµµικής δοµής µπορεί να 

εξηγηθεί από απλά GARCH µοντέλα.  

Επίσης, οι McMillan και Speight (2002) εξετάζοντας τις πεντάλεπτες αποδόσεις 

του UK long-gilt futures του LIFFE30 για την περίοδο 24 Ιανουάριου 1992 έως 30 Ιουνίου 

1995, καταλήγουν στα εξής συµπεράσµατα:  

• υπάρχει σαφής ένδειξη µη γραµµικής δοµής, 

• η υποκείµενη δυναµική µπορεί να περιγραφεί επαρκώς από ένα STAR 

µοντέλο για την εξίσωση του µέσου και ένα EGARCH ή CGARCH31 για 

την εξίσωση της υπό συνθήκη διακύµανσης.  

                                                 
30 London International Financial Futures and Options Exchange. 
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Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι έχουµε αρκετά ευρήµατα για την ύπαρξη 

στοχαστικών µη γραµµικοτήτων στα δεδοµένα υψηλής συχνότητας ενώ δεν υπάρχουν 

πολλά για την παρουσία χαοτικών διαδικασιών χαµηλής διάστασης (αιτιοκρατικό χάος). 

Στα δεδοµένα υψηλής συχνότητας λοιπόν, αποτυπώνονται τα πιο σηµαντικά 

χαρακτηριστικά µιας συναλλαγής, όπως ο χρόνος πραγµατοποίησης, η τιµή και η 

ποσότητα που συναλλάχθηκε και αν αυτός που κινητοποίησε αυτή τη διαδικασία ήταν 

αγοραστής ή πωλητής. Τα χαρακτηρίστηκα αυτά όµως αλληλεπιδρούν. Για τη µελέτη και 

µοντελοποίηση της επίπτωσης της διαδικασίας των συναλλαγών στη δυναµική των τιµών, 

Ο Hasbrouck(1995) προτείνει τη διάκριση της τιµής ως εξής: 

t t tp m s= +           (21α) 

1t t tm m e−= +            (21β)  

όπου te τυχαίος διαταρακτικός όρος µε τις εξής ιδιότητες: 0tEe = , 2 2
t eEe σ= , 

0tEw wτ = για κάθε tτ ≠ . 

Η (21α) περιγράφει το διαχωρισµό της τιµής σε δύο συνιστώσες. Συγκεκριµένα, το tm  

αποτελεί τη συνιστώσα του τυχαίου περιπάτου (random walk component) ή συνιστώσα 

martingale και περιγράφει την «υπονοούµενη» πληροφοριακή δοµή της αγοράς. Με άλλα 

λόγια, η (21β) είναι η συνάρτηση που θα περιέγραφε τη δυναµική της τιµής αν η αγορά 

ήταν αποτελεσµατική. Η δεύτερη συνιστώσα ( ts ) περιγράφει µια στάσιµη διαταραχή που 

αποµακρύνει την πραγµατική τιµή της συναλλαγής ( tp ) από την υπονοούµενη 

αποτελεσµατική τιµή. Η µελέτη της απόστασης µεταξύ αυτών των συνιστωσών 

αποσαφηνίζει το κόστος των συναλλαγών σε αυτή την αγορά. 

  Με βάση αυτή τη διάκριση της τιµής, διευκολύνεται η ταυτοποίηση των δυνάµεων 

που οδηγούν στη µεταβολή των τιµών. Έτσι λοιπόν στη µεταβολή µπορούν να 

αποτυπώνονται τόσο µόνιµα-πληροφοριακά αποτελέσµατα (permanent-informational 

effects) όσο και παροδικές-συσχετιζόµενες µε τους περιορισµούς των αγορών επιδράσεις 

(transitory effects). Για παράδειγµα, η επίδραση της µικροδοµής της αγοράς είναι 

βραχυχρόνια (οπότε οι τιµές επιστρέφουν στα επίπεδα της θεµελιώδους αξίας µετά από 

µια παροδική αποµάκρυνση τους), ενώ τα νέα που αποτελούν θεµελιώδη πληροφόρηση 

                                                                                                                                                    
31 Component GARCH (Engle and Lee, 1999). Το συγκεκριµένο µοντέλο προτείνει τη διάσπαση της 
εξίσωσης της υπό συνθήκη διακύµανσης σε µια µακροχρόνια και µια βραχυχρόνια συνιστώσα και είναι 
συνεπής, σε όρους οικονοµικής επιστήµης, µε την ύπαρξη ετερογενών επενδυτών (αυτή η ετερογένεια 
µπορεί να είναι προϊόν της διαφορετικής αντίδρασης των επενδυτών στο ίδιο νέο ή/και στη διαφορετική 
συµπεριφορά λόγο της ύπαρξης ασυµµετριών ως προς την πληροφόρηση) στην αγορά. 



 73

αλλάζουν το πληροφοριακό περιεχόµενο των τιµών, προκαλώντας έτσι ένα µόνιµο 

αποτέλεσµα σε αυτές.  

Ακόµη, η διάκριση σε 21α και 21β  είναι σηµαντική ώστε να εξετάσουµε αργότερα 

την ερµηνευτική ικανότητα συσχετιζόµενων ή όχι µε τη διαδικασία των συναλλαγών 

µεταβλητών (trade-related variables) στην προσπάθεια να αντιληφθούµε τι προκάλεσε τη 

µεταβολή των τιµών. Οι δυνάµεις αυτές µπορούν να έχουν είτε µόνιµη είτε παροδική 

επίπτωση στις τιµές, ασχέτως αν είναι συσχετιζόµενες µε τις συναλλαγές ή όχι. Ένα 

παράδειγµα επιπτώσεων στην τιµή µεταβλητών µη συσχετιζόµενων µε τη συναλλαγή 

αναφέρει ότι η µόνιµη επίπτωση στην τιµή εξαιτίας της έλευσης δηµόσιας πληροφόρησης 

αποτελεί την πληροφορική συνιστώσα της µεταβολής της, ενώ κάθε προσαρµογή προς τη 

νέα τιµή που πραγµατοποιείται µε υστέρηση συνιστά την παροδική συνιστώσα. 

Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται θέµατα µε τα οποία ασχολείται η θεωρία 

µικροδοµής της αγοράς ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η δοµή της αγοράς. 

4.2 Μικροδοµή, κόστη και ρευστότητα 
 

 Τα κόστη συναλλαγών είναι ένας από τους «περιορισµούς» της αγοράς (market 

frictions) που καθιστούν το arbitrage από την πλευρά των πληροφορηµένων και 

ορθολογικών επενδυτών αναποτελεσµατικό. Σύµφωνα µε τους Keim και Madhavan 

(1998), τα συνολικά συναλλακτικά κόστη διακρίνονται στα «έκδηλα» (explicit) και τα 

«άδηλα» (implicit). Η συνιστώσα των «έκδηλων» περιλαµβάνει τα άµεσα κόστη όπως την 

προµήθεια του αντικριστή32 (broker’s commission) ενώ η συνιστώσα των «άδηλων» τα 

έµµεσα κόστη όπως είναι η απόκλιση µεταξύ τιµών αγοράς και πώλησης (spread), την 

πιθανή επίπτωση στην τιµή που προκαλεί η συναλλαγή και το κόστος ευκαιρίας που 

συνδέεται τη µη πραγµατοποίηση της συναλλαγής στον επιθυµητό χρόνο. Η εµπειρική 

έρευνα στο πεδίο της µικροδοµής της αγοράς σε ένα µεγάλο βαθµό προσπαθεί να 

εκτιµήσει τα έµµεσα κόστη συναλλαγών. 

Μια συνολικότερη εκδοχή του έµµεσου κόστους αντικατοπτρίζεται στη ρευστότητα 

(liquidity) της αγοράς. Σύµφωνα µε τους Campbell et al. (1997), ρευστότητα είναι η 

ικανότητα να αγοράζεις ή να πουλάς σηµαντικές ποσότητες ενός χρεογράφου γρήγορα, 

                                                 
32 Αντικριστής(broker) είναι ο ενδιάµεσος που επικοινωνεί την εντολή του επενδυτή για αγορά ή πώληση 
στο σύστηµα συναλλαγών. 
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ανώνυµα και µε σχετικά µικρή επίπτωση στην τιµή. Οι διαστάσεις33 της ρευστότητας34, 

δηλαδή οι παράγοντες που την καθορίζουν, σύµφωνα µε τον Ηarris (1990) είναι:  

• το εύρος (width) που αφορά τη διαπραγµάτευση ενός τίτλου και αναφέρεται στην 

απόσταση µεταξύ τιµών αγοράς και πώλησης (bid/ask spread) για ένα δεδοµένο 

αριθµό µετοχών και άµεσων εξόδων που πρέπει να πληρωθούν, 

•  το βάθος (depth) που αναφέρεται στον αριθµό των µετοχών που µπορούν να 

ανταλλαχθούν για δεδοµένο εύρος µεταξύ τιµών αγοράς και πώλησης,  

•  η αµεσότητα (immediacy) που αφορά την ταχύτητα πραγµατοποίησης συναλλαγών 

µε δεδοµένο το µέγεθος και το κόστος τους, 

• η προσαρµοστικότητα (resiliency) που περιγράφει την ταχύτητα επιστροφής της 

τιµής στο αρχικό επίπεδο µετά από µια µεταβολή τούς που προκλήθηκε, για 

παράδειγµα, από τη ροή εντολών µεγάλης ποσότητας από µη πληροφορηµένους 

επενδυτές.  

Η ρευστότητα της αγοράς βελτιώνεται µέσω της µείωσης του εύρους, της αύξησης 

του βάθους, της βελτίωσης της αµεσότητας και τη µείωση του χρόνου προσαρµογής. 

Για την εξασφάλιση της ύπαρξη ρευστότητας προτάθηκαν και εφαρµόστηκαν 

διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης των αγορών. Ο τρόπος οργάνωσης της αγοράς, 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχή διεκπεραίωση των λειτουργιών της, αφού 

επηρεάζει την ποιότητα και την ταχύτητα διάχυσης της πληροφορίας, τη ρευστότητα της 

και το ύψος του κόστους συναλλαγών. Για παράδειγµα, µε κριτήριο τη µορφή 

διαπραγµάτευσης, οι αγορές διακρίνονται σε αυτές που χρησιµοποιούν δηµοπρασίες 

(actions) και σε αυτές στις οποίες η διαπραγµάτευση είναι συνεχής35 (continuous trading). 

Από την πλευρά της, η µέθοδος της συνεχούς διαπραγµάτευσης διακρίνεται σε επιµέρους 

µορφές οι δύο βασικότερες των οποίων είναι: i)  οι αγορές των Ειδικών ∆ιαπραγµατευτών 

                                                 
33 Οι διαφορετικές διαστάσεις της ρευστότητας δεν κινούνται ανεξάρτητα αλλά αλληλεπιδρούν. Για 
παράδειγµα, αν ένας επενδυτής δε χρειάζεται να συναλλαχθεί άµεσα, µπορεί να περιµένει µέχρι να 
αποκτήσει καλύτερες τιµές ή/και να ανταλλάξει µεγαλύτερη ποσότητα στις συγκεκριµένες τιµές. Στο 
παράδειγµα αυτό, το εύρος και το βάθος εξαρτώνται από την αµεσότητα. 
34 Ένα ποσοτικό µέτρο της ρευστότητας της αγοράς είναι ο λόγος έλλειψης ρευστότητας (illiquidity ratio) που 

προτάθηκε από τον Amihud (2002). Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως 
,
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αριθµός των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκε τη χρονική περίοδο t, ,d tr είναι η µεταβολή της τιµής λόγο 

της συναλλαγής d τη χρονική περίοδο t και ,d tv είναι η ποσότητα που συναλλάχθηκε µέσω της συναλλαγής 

d. Η ρευστότητα είναι καλή όταν ο δείκτης αυτός έχει µικρή τιµή. 
35 Στη µορφή των συνεχών συναλλαγών, οι  επενδυτές εισάγουν διαρκώς εντολές αγοράς ή πώλησης στο 
σύστηµα και περιµένουν την πραγµατοποίηση τους. Αντίθετα, στη µορφή των δηµοπρασιών επιτρέπονται οι 
συναλλαγές µόνο σε προκαθορισµένο χρονικά σηµείο. 



 75

(dealer markets)  ii) οι αγορές των οριακών εντολών (limit order markets)36. Σκοπός του 

παρόντος κεφαλαίου δεν είναι η λεπτοµερής περιγραφή των εναλλακτικών συστηµάτων 

οργάνωσης της αγοράς  καθώς και των ωφελειών και µειονεκτηµάτων συγκεκριµένων 

συστηµάτων. Αντ’ αυτού, θα επικεντρωθούµε στη µορφή διαπραγµάτευσης µε την 

παρουσία Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή (Ε∆) ώστε να δούµε τις βασικές αρχές που προκαλούν 

την ανάγκη για τόσους πολλούς εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης καθώς και για να 

ικανοποιήσουµε τον υπέρτατο σκοπό της αναπαραγωγής των εµπειρικών ανωµαλιών των 

αγορών. 

Όλες οι παραπάνω εναλλακτικές µορφές του τρόπου οργάνωσης των αγορών 

φιλοξενούνται κάτω από τον τίτλο «αρχιτεκτονική και δοµή της αγοράς (market 

architecture and design)» και στην ουσία περιγράφουν τους κανόνες που διέπουν τη 

συναλλακτική διαδικασία. Η αρχιτεκτονική και δοµή της αγοράς λοιπόν, αποτελεί ένα από 

τα πεδία που η Θεωρίας Μικροδοµής της Αγοράς (ΘΜΑ) επικεντρώνει τη µελέτη της. 

Ερευνητικά πεδία της ΘΜΑ επίσης αποτελούν η µελέτη της επίπτωσης της διάστασης του 

χρόνου, ως συνιστώσας των συναλλαγών στα στατιστικά χαρακτηριστικά των τιµών 

καθώς επίσης και η κατασκευή µοντέλων τιµολόγησης περιουσιακών στοιχείων που θα 

εκµεταλλεύονται τα επιχειρήµατα της µικροδοµής της αγοράς37. 

4.3 Συµπεριφορά ειδικού διαπραγµατευτή 
 

Ένας τρόπος επίλυσης του προβλήµατος της ταυτόχρονης παρουσίας των αγοραστών 

και πωλητών στην αγορά, είναι να ανατεθεί σε έναν ενδιάµεσο, τον Ειδικό 

∆ιαπραγµατευτή-Ε∆ (dealer), την υποχρέωση να πουλάει όταν κάποιος θέλει να αγοράσει 

και να αγοράζει όταν κάποιος επιθυµεί να πουλήσει. Για να είναι ικανός ο Ε∆ να καλύψει 

την ανάγκη-υποχρέωση για παροχή αµεσότητας (και ρευστότητας) στην αγορά,  πρέπει να 

διαθέτει ένα επαρκές απόθεµα (inventory) µετοχών (για να καλύψει την ανάγκη-εντολή 

αγοράς) και επαρκή χρηµατικά διαθέσιµα (για να καλύψει την ανάγκη-εντολή πώλησης). 

Από την άλλη, για να επιθυµεί να αναλάβει αύτη την υποχρέωση, του έχει παραχωρηθεί 

                                                 
36 Στην αγορά ειδικών διαπραγµατευτών, οι επενδυτές συναλλάσσονται µε τον Ε∆ ο οποίος έχει αναλάβει να 
ικανοποιεί κάθε εντολή αγοράς ή πώλησης από τους επενδυτές και ως αντιστάθµισµα του έχει παραχωρηθεί 
η δυνατότητα καθορισµού των τιµών στις οποίες ικανοποιούνται οι αντίστοιχες εντολές. Στην αγορά των 
οριακών εντολών, οι  επενδυτές καταχωρούν τις εντολές τους στις οποίες προσδιορίζουν την τιµή και την 
ακριβή ποσότητα στην οποία επιθυµούν να συναλλαχθούν. 
37 Παράδειγµα αποτελεί η εργασία των Amihud και Mandelson (1986) που δείχνουν ότι οι αναµενόµενες  
αποδόσεις είναι φθίνουσα συνάρτηση της ρευστότητας της αγοράς επειδή οι επενδυτές πρέπει να 
ανταµείβονται για τα υψηλότερα συναλλακτικά κόστη που συνοδεύουν τις αγορές µε χαµηλή ρευστότητα. 
Με άλλα λόγια υπάρχει ένα «πρίµιουµ ρευστότητας» (liquidity premium) και οι  επενδυτές µε 
µακροχρόνιους  επενδυτικούς ορίζοντες µπορούν να επωφεληθούν από την κατοχή µετοχών µε υψηλό εύρος 
τιµών(spread). 
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(ίσως και µονοπωλιακά) το δικαίωµα να θέτει διαφορετικές τιµές αγοράς και πώλησης. 

Συγκεκριµένα, κάθε εντολή αγοράς ικανοποιείται από τον Ε∆ στην τιµή πώλησης (Bid 

price) και κάθε εντολή πώλησης ικανοποιείται στην τιµή αγοράς (Ask price), διαδικασία 

που έχει ως αποτέλεσµα την ύπαρξη κάθε στιγµή ενός εύρους τιµών αγοράς-πώλησης 

(Bid-Ask spread). 

Συνεπώς, το εύρος τιµών αγοράς και πώλησης είναι ένα µέτρο της αξίας των 

υπηρεσιών ρευστότητας που παρέχονται από τον Ε∆ στην αγορά (Demsetz, 1968)38, µε 

τον τελευταίο να µη µπορεί να επιλέξει αν και πότε θα συναλλαχθεί από τη στιγµή που 

αναλαµβάνει την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η παρουσία του εύρους τιµών περιπλέκει 

ακόµα περισσότερο την εµπειρική ανάλυση της συµπεριφοράς των αγορών. Συγκεκριµένα, 

αντί για µια τιµή για κάθε περιουσιακό στοιχείο, τώρα υπάρχουν οι εξής τρείς:  

• τιµή αγοράς (Bid price),  

• τιµή πώλησης (Ask price),  

• η πραγµατική τιµή της συναλλαγής, η οποία µπορεί να µη ταυτίζεται µε κάποια 

από τις τιµές αγοράς ή πώλησης ή ακόµα και να µην είναι ανάµεσα σε αυτό το 

εύρος τιµών (παρότι τις περισσότερες φορές είναι).  

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η τελευταία παρατήρηση και να επιχειρηθεί για 

πρώτη φορά η εισαγωγή της έννοιας του εύρους τιµών σε ένα πλαίσιο πραγµατικών 

συναλλαγών, έχουµε τη διάκριση του εύρους τιµών σε effective spread και σε quoted 

spread. To quoted spread είναι η διαφορά ανάµεσα στη χαµηλότερη τιµή αγοράς (Ask 

price) για ένα περιουσιακό στοιχείο και της υψηλότερης τιµής πώλησης (Bid price) για 

αυτό, ενώ το effective spread είναι το εύρος µεταξύ των πραγµατικών τιµών µιας εντολής 

αγοράς και µιας εντολής πώλησης (Roll, 1984). Με άλλα λόγια, το effective spread είναι 

το πραγµατικό κόστος µιας ολοκληρωµένης συναλλαγής για µια µέσης ποσότητας εντολή 

(Madhavan, 2000). Η διαφορά µεταξύ των δύο spread µπορεί να προκύπτει για 

παράδειγµα από τη µη συνεχή ενηµέρωση των quotes από τον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή 

(Ε∆) ή από την παροχή εκπτώσεων από τον Ε∆ στις εντολές που προέρχονται από µη 

πληροφορηµένους επενδυτές (Glosten και Μilgrom, 1985). 

Περιγράφοντας µε µαθηµατικούς όρους τη συµπεριφορά του Ε∆, ώστε να 

προχωρήσουµε στη συνέχεια στον προσδιορισµό των συνιστωσών του εύρους τιµών, 

µπορούµε να πούµε ότι ο Ε∆ λύνει ένα πρόβληµα µεγιστοποίησης των αναµενόµενων 

                                                 
38 Παρότι συνήθως το εύρος τιµών (spread) είναι σπανίως µεγαλύτερο από την ελάχιστη δυνατή µεταβολή 
της τιµής (minimum tick), σε έναν ορίζοντα µεγάλου αριθµού εντολών, ο Ε∆ µπορεί να κερδίσει αρκετά 
ώστε να ανταµειφτεί για τις υπηρεσίες του (Campbell, et al. , 1997) 
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µέσων κερδών του κάθε χρονική στιγµή, έχοντας ως µεταβλητή ελέγχου τις τιµές αγοράς 

και πώλησης. Η µεγιστοποίηση αυτή γίνεται υπό κάποιους  περιορισµούς, των οποίων η 

φύση προσδιορίζεται από τις υποθέσεις που θα επιβάλουµε όταν περιγράφουµε τόσο τη 

συµπεριφορά αυτού, όσο και γενικότερα της αγοράς. Oι βασικές υποθέσεις ώστε να 

ξεκινήσει η παρουσίαση των (διαρθρωτικών) µοντέλων που περιγράφουν την αγορά είναι: 

I. ∆εν υπάρχουν ασυµµετρίες στην πληροφόρηση, δηλαδή η έµµεση αποτελεσµατική τιµή 

είναι γνωστή σε όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά. 

II.  Ο Ε∆ δεν έχει περιορισµούς κεφαλαίων και αποθεµάτων.  

III.  O E∆ χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα ως προς τον κίνδυνο. 

IV.  Ο Ε∆ κατέχει το µονοπωλιακό δικαίωµα του καθορισµού των τιµών στην αγορά. 

V. Η έλευση µιας εντολής αγοράς ή πώλησης είναι τυχαία. Αγοραστές και πωλητές 

φτάνουν στην αγορά ανεξάρτητα και µε ίση πιθανότητα. 

Η σταδιακή αθέτηση των παραπάνω υποθέσεων θα οδηγήσει στην επίλυση κάθε 

φορά άλλου προβλήµατος µεγιστοποίησης από τον Ε∆ και θα περιγράψει διαφορετικά 

κοµµάτια από τα οποία θα απαρτίζεται το εύρος τιµών.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

διαφορετικά µοντέλα για τη συµπεριφορά του Ε∆ µε τον πρωταρχικό στόχο να παραµένει 

η αναπαράσταση των ανωµαλιών των αγορών και η αποκάλυψη των «οικονοµικών» 

επιχειρηµάτων που τις δικαιολογούν. Για να γίνουν κατανοητά αυτά τα µοντέλα 

περιγράφεται η ροή των διαδικασιών που περιγράφει την αγορά ως εξής:  

• ο Ε∆ θέτει ένα εύρος τιµών (ως προϊόν της επίλυσης του προβλήµατος µεγιστοποίησης) 

στο χρόνο t . 

• Με βάση αυτό το εύρος δέχεται εντολές αγοράς ή πώλησης. 

• Ικανοποιεί τις εντολές στο υπάρχον εύρος. 

• Προχωρεί στον καθορισµό του εύρους της χρονικής στιγµής 1t + . 

4.3.1 Το εύρος τιµών ως λειτουργικά κόστη 
 
 Έχοντας όλες τις υποθέσεις (Ι-V) ενεργές, αυτή η κατηγορία µοντέλων περιγράφει 

ως µοναδική πηγή του εύρους των τιµών (Bid/Ask spread) τα λειτουργικά κόστη 

διεκπεραίωσης (order-possessing costs or execution costs) των συναλλαγών από την 

πλευρά του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή (Ε∆). Ουσιαστικά λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία ο 

Ε∆ θέτει το εύρος τιµών έτσι ώστε να καλύψει τα κόστη διεκπεραίωσης της συναλλαγής 

και να έχει και ένα κανονικό κέρδος. Χαρακτηριστικότερο υπόδειγµα αυτής της 

κατηγορίας είναι αυτό του Roll (1984). To µοντέλο αυτό, θέτει τις επιπλέον υποθέσεις της 
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ύπαρξης ενός σταθερού στο χρόνο εύρους (s), το οποίο ο Ε∆ παίρνει ως δεδοµένο 

(εξωγενής προσέγγιση του εύρους τιµών) και της δυνατότητας αγοράς ή πώλησης µιας 

µονάδας του περιουσιακού στοιχείου σε κάθε συναλλαγή. Σε όρους διάκρισης της τιµής 

στις συνιστώσες (21α) και (21β), το µοντέλο αυτό περιγράφεται ως εξής: 

1t t tm m w−= +  µε tw WN∼  

t t tp m c= +            (22) 

2t
s

c = ±   

όπου tc στάσιµη τυχαία διαδικασία µε 0tEc = , 2 2
t cEc σ=  και . 0  για κάθε t,τtEc wτ =  

Κάθε χρονική στιγµή, ένας επενδυτής φτάνει στον Ε∆ και είτε αγοράζει (µε 

πιθανότητα 1/2) µια µονάδα του περιουσιακού στοιχείου στην τιµή πώλησης (Ask price) 

2
a
t t

sp m= + , είτε πουλάει (µε πιθανότητα 1/2) µια µονάδα στην τιµή αγοράς (Bid price) 

2
b
t t

sp m= − . Συνεπώς, οι τιµές θέτονται συµµετρικά γύρω από τη δηµοσίως γνωστή 

θεµελιώδη αξία, ενώ η απόκλιση µεταξύ αποτελεσµατικής τιµής και πραγµατικής τιµής 

(mispricing) δεν έχει πληροφοριακό περιεχόµενο. 

 Υπολογίζοντας τη µεταβολή της τιµής, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι αυτή 

πρώτον παρουσιάζει αρνητική αυτοσυσχέτιση
39 πρώτου βαθµού και µηδενικές 

αυτοσυσχετίσεις ανώτερου βαθµού.  

 Συµπερασµατικά, καθώς εντολές αγοράς ή πώλησης φτάνουν στην αγορά τυχαία, 

οι  πραγµατικές τιµές θα διακυµαίνονται µεταξύ τιµής αγοράς και τιµής πώλησης µε 

αποτέλεσµα να παρατηρείται µεταβλητότητα πέραν της µεταβλητότητας της θεµελιώδους 

αξίας
40, καθώς και γραµµική συσχέτιση στις τιµές. 

4.3.2 Yποδείγµατα βασισµένα στα αποθέµατα. 
 
 Παρότι τα µοντέλα της προηγούµενης κατηγορίας προσφέρουν µια καλή εισαγωγή 

για την επίδραση της συµπεριφοράς του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή (Ε∆) στη δυναµική των 

                                                 
39 Μέσω της χρήσης της συνάρτησης αυτοσυνδιακύµανσης , µπορεί να υπολογιστεί το ύψος του εύρους 

(spread). Ο τύπος που δίνει το εύρος (spread) είναι: 12 ov( , )t ts C p p−= − ∆ ∆ και είναι γνωστός ως «η 

εκτίµηση του Roll για το εύρος». Ακόµα και αν υποθέσουµε ότι η θεµελιώδη αξία παραµένει σταθερή στο 
χρόνο, η µεταβολή της τιµής θα παρουσιάζει µεταβλητότητα και αρνητική γραµµική συσχέτιση ως 

αποτέλεσµα του εύρους (Campbell et al., 1997). Επίσης, ακόµα και αν το tc δεν είναι IID αλλά παρουσιάζει 

αυτοσυσχέτιση (οποιουδήποτε πρόσηµου), η µεταβολή των τιµών θα συνεχίζει να παρουσιάζει αρνητική 
αυτοσυσχέτιση. 
40 Όπως είπαµε, µεταβλητότητα θα παρατηρείται ακόµα και όταν η θεµελιώδη αξία παραµένει σταθερή 
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τιµών, εντούτοις δεν είναι ρεαλιστικά εξαιτίας των πολλών υποθέσεων στις οποίες 

στηρίζονται (Ι-V). Συγκεκριµένα, όπως παρατηρεί ο Garman (1976)41, αν δηλώσουµε µε 

tx την ποσότητα της συναλλαγής στο χρόνο t, θετική αν ο επενδυτής αγοράζει και 

αρνητική αν πουλάει στον Ε∆, τότε το άθροισµα 
1

t

i
i

x
=
∑  αποκλίνει όσο ο χρόνος ( t ) 

αυξάνεται. Το γεγονός αυτό, σηµαίνει ότι ο Ε∆ αγοράζει ή πουλάει (καθαρά) µια άπειρη 

ποσότητα. Στις πραγµατικές αγορές όµως, οι ειδικοί διαπραγµατευτές έχουν περιορισµούς 

ως προς το κεφάλαιο τους (δηλαδή καταστρατηγείται η υπόθεση II) και στο βαθµό που 

χαρακτηρίζονται από αποστροφή στον κίνδυνο (δηλαδή καταστρατηγείται η υπόθεση IΙI) 

δε θέλουν να συσσωρεύουν πολλά αποθέµατα αφού αυτό θα σήµαινε unlimited risk 

capacity. 

 Ακόµα ένα επιχείρηµα που ενισχύει την άποψη περί έλλειψης ρεαλισµού των 

µοντέλων που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.3.1, είναι αυτό περί ενδογενούς 

προσέγγισης του εύρους τιµών. Συγκεκριµένα, στο µοντέλο του ο Roll (1984) θεωρεί το 

ύψος του εύρους σταθερό και εξωγενώς δοσµένο. Στην πραγµατικότητα όµως, το ύψος του 

εύρους είναι η µοναδική µεταβλητή που ελέγχει ο Ε∆ στην αλληλεπίδραση του µε τους 

άλλους επενδυτές της αγοράς και συνεπώς γεννάται η ανάγκη για ενδογενή καθορισµό του 

εύρους τιµών. 

 Στα µοντέλα λοιπόν αυτής της κατηγορίας42, ο Ε∆ έχει ένα επιθυµητό επίπεδο 

αποθεµάτων το οποίο είναι ένας επιπλέον περιορισµός στο πρόβληµα µεγιστοποίησης που 

λύνει έχοντας ως µεταβλητή ελέγχου το ύψος του εύρους τιµών. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήµατα που περιγράφουν τη διαχείριση αποθεµάτων 

από τον Ε∆: 

• Με βάση το υπάρχον εύρος τιµών, ο Ε∆ δέχεται εντολές αγοράς ή πώλησης. 

• Οι εντολές αυτές ικανοποιούνται στο υπάρχον εύρος τιµών. 

• Η ικανοποίηση τους προκαλεί ανισορροπία και απόκλιση από το επιθυµητό ύψος 

αποθεµάτων. 

• Οι τιµές αγοράς και πώλησης ρυθµίζονται ώστε να επανέλθουν τα αποθέµατα στο 

επιθυµητό επίπεδο ξανά. 

• Η διαδικασία ξεκινάει από την αρχή. 

                                                 
41 Στην ίδια εργασία ο Garman εισήγαµε την έννοια «Μικροδοµή της αγοράς». 
42 Παραδείγµατα αποτελούν τα µοντέλα των Αmihud και Mandelson (1980) και Stoll (1978). 
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Όπως είναι φανερό, οι επιπτώσεις της διαχείρισης αποθεµάτων εξαρτώνται από το 

βαθµό κατά τον οποίο ο Ε∆ έχει περιορισµούς ως προς το κεφάλαιο του. Συνεπώς, 

µεγάλες επιπτώσεις της διαχείρισης των αποθεµάτων στη δυναµική των τιµών 

περιµένουµε στις µικρές αγορές στις οποίες ο Ε∆ κατέχει µικρό κεφάλαιο (Madhavan, 

2000). Ακόµη, σε µια δραστήρια αγορά, ο Ε∆ µπορεί να διορθώσει γρηγορότερα τις 

ανισορροπίες στο επιθυµητό επίπεδο αποθεµάτων και ως εκ τούτου να θέτει ένα µικρότερο 

εύρος τιµών (Bid/Ask spread). Οι παραπάνω προτάσεις εξηγούν εν µέρει το µεγάλο εύρος 

που παρατηρείται σε αναδυόµενες (emerging) και «ανώριµες» αγορές. 

Στην παρούσα ενότητα δεν παρουσιάστηκε κάποιο διαρθρωτικό µοντέλο που να 

αναπαριστά τη συµπεριφορά του Ε∆ όταν αυτός κάνει διαχείριση αποθεµάτων (inventory 

control). Αυτό έγινε γιατί αναλύοντας τις συνιστώσες του εύρους τιµών, τόσο η 

συνιστώσα του κόστους διεκπεραίωσης της συναλλαγής όσο και η συνιστώσα της 

διαχείρισης αποθεµάτων προσδίδουν στη χρονοσειρά των αποδόσεων κοινά 

χαρακτηριστικά. Τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά οφείλονται στο γεγονός ότι και οι δύο 

αυτές συνιστώσες προκαλούν παροδικές επιπτώσεις (transitory effects) στις τιµές. Για να 

περιγραφούν αυτά τα παροδικά αποτελέσµατα και για να αναπαραστήσουµε την ανωµαλία 

της επιστροφής στο µέσο (mean reversion) από τη σκοπιά της διαχείρισης αποθεµάτων και 

της ύπαρξης κόστους διεκπεραίωσης των συναλλαγών ακολουθεί η παρακάτω ροή 

διαδικασιών: 

• Έστω ότι τόσο οι τιµές όσο και τα αποθέµατα είναι σε ένα συγκεκριµένο επιθυµητό 

επίπεδο. 

• Μια εντολή αγοράς προκαλεί µια απότοµη αύξηση της τιµής εξαιτίας της συνιστώσας 

του κόστους διεκπεραίωσης των συναλλαγών από την οποία απαρτίζεται το εύρος 

τιµών. 

• Ταυτόχρονα όµως η αγορά που περιγράφηκε προκαλεί µια µείωση των αποθεµάτων. 

• Για να επαναφέρει τα αποθέµατα ο Ε∆ στο επιθυµητό επίπεδο, αυξάνει τόσο την τιµή 

αγοράς όσο και την τιµή πώλησης ώστε να προωθήσει την έλευση µιας εντολής 

πώλησης και να αποτρέψει την έλευση µιας εντολής αγοράς. 

• Καθώς έρχεται µια εντολή πώλησης, ο Ε∆ επαναφέρει τις τιµές αγοράς και πώλησης 

στα αρχικά επίπεδα. 

• Στο τέλος της διαδικασίας, οι τιµές και τα αποθέµατα έχουν επιστρέψει στο αρχικό 

επιθυµητό επίπεδο. 
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Όπως παρατηρούµε η επίδραση της µικροδοµής της αγοράς σε αυτά τα µοντέλα 

προκαλεί µόνο παροδικά αποτελέσµατα στην τιµή και την οδηγεί σε µεταβλητότητα που 

δε δικαιολογείται από την έλευση νέων που αφορούν τις θεµελιώδεις µεταβλητές (δηλαδή 

παρατηρείται «υπερβάλλουσα µεταβλητότητα» (excess volatility)). Το αποτέλεσµα αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι συναλλαγές είναι ανεξάρτητες της θεµελιώδους 

πληροφόρησης. 

4.3.3 Yποδείγµατα βασισµένα στην πληροφόρηση 
 
 Τα υποδείγµατα που έχουµε δει µέχρι στιγµής, υποθέτουν ότι όλοι οι 

συµµετέχοντες στην αγορά κατέχουν την ίδια πληροφόρηση. Την έννοια της δηµόσιας 

πληροφόρησης την αντιλαµβανόµαστε εδώ ως τη στιγµιαία απελευθέρωση των νέων, στα 

οποία οι τιµές αγοράς και πώλησης προσαρµόζονται ταχύτατα και δεν υπάρχει η 

αναγκαιότητα πραγµατοποίησης συναλλαγών ώστε να επιτευχθεί αυτό (Hasbrouck, 1996). 

Στην παρούσα ενότητα θα εισάγουµε την έννοια της ασυµµετρίας στην πληροφόρηση (θα 

παραβιάσουµε δηλαδή την υπόθεση Ι), στα µοντέλα περιγραφής της συµπεριφοράς του 

Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή (Ε∆). Αυτό θα επιτευχθεί µε τη διάκριση των συµµετεχόντων 

στην αγορά σε πληροφορηµένους (informed) και σε µη πληροφορηµένους (uninformed or 

liquidity- motivated) στους οποίους ανήκει και ο Ε∆. Πληροφορηµένος θεωρείται ο 

επενδυτής που κατέχει πληροφόρηση για τη θεµελιώδη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, 

η οποία πληροφόρηση δεν έχει ενσωµατωθεί στην τιµή. Από την άλλη, οι µη 

πληροφορηµένοι επενδυτές είναι αυτοί που κατέχουν δηµόσια και ήδη ενσωµατωµένη 

στην τιµή πληροφόρηση και συνεπώς συναλλάσσονται είτε για λόγους ρευστότητας 

(συνεπώς δεν αποκλείουµε την ικανότητα τους να σχηµατίζουν ορθολογικές προσδοκίες) 

είτε ως αποτέλεσµα, για παράδειγµα, κάποιου συµπεριφορικού λάθους κατά το 

σχηµατισµό των προσδοκιών τους (όπως αυτά που είδαµε στην ενότητα της 

συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής). Έτσι λοιπόν προκύπτουν τα βασισµένα στην 

πληροφόρηση µοντέλα (information-based models) που προσφέρουν τη δική τους ερµηνεία 

για τον καθορισµό του εύρους τιµών και κατ επέκταση της δυναµικής των τιµών. 

 Όπως είδαµε η ύπαρξη ασυµµετρίας ως προς την πληροφόρηση, «γεννάει» 

ετερογένεια στους επενδυτές και «καταστρατηγεί» το κλασικό πλαίσιο των 

αποτελεσµατικών αγορών (homogeneous agents rational expectations). Από την άλλη, 

σύµφωνα µε τα «βασισµένα στην πληροφόρηση υποδείγµατα», χωρίς την παρουσία µη 

πληροφορηµένων επενδυτών, ο Ε∆ δε θα ήταν διατεθειµένος να παρέχει τις υπηρεσίες 

ρευστότητας στην αγορά, µε την τελευταία να οδηγείται στην κατάρρευση.  
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 Η τελευταία διαπίστωση αποτελεί και τον κοινό παρονοµαστή των µοντέλων αυτής 

της κατηγορίας. Συγκεκριµένα, από τη στιγµή που: 

• οι επενδυτές διακρίνονται σε πληροφορηµένους και µη, 

• ο Ε∆ κατατάσσεται στους µη πληροφορηµένους, 

• ο Ε∆ δεν έχει το δικαίωµα να επιλέξει πότε και αν θα συναλλαχθεί,  

• ο Ε∆ δε µπορεί να διακρίνει αν η εντολή προέρχεται από πληροφορηµένο ή όχι 

επενδυτή,  

• ο Ε∆ αναµένεται να χάνει από τις συναλλαγές του µε τους πληροφορηµένους 

επενδυτές.  

Αυτό συµβαίνει επειδή οι τελευταίοι προχωρούν σε µια εντολή αγοράς (πώλησης) αν η  

προσφερόµενη τιµή πώλησης (αγοράς) είναι χαµηλότερη από την εκτίµηση τους για τη 

θεµελιώδη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Για να καλύψει τις απώλειες από τη 

συναλλαγή µε τους πληροφορηµένους επενδυτές, ώστε να διατηρηθεί στην αγορά,  ο 

Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής (Ε∆) αναζητά οφέλη από τις συναλλαγές του µε τους µη 

πληροφορηµένους επενδυτές. Ως εκ τούτου, ο Ε∆ βελτιστοποιεί τη συµπεριφορά του 

(δηλαδή µεγιστοποιεί τα κέρδη του) θέτοντας εύρος τιµών που µεγιστοποιεί τη 

διαφορά ανάµεσα στα προσδοκώµενα έσοδα από τις συναλλαγές µε τους µη 

πληροφορηµένους επενδυτές και τις αναµενόµενες ζηµίες από τις συναλλαγές µε τους 

πληροφορηµένους. Αν θέσει ένα πολύ µεγάλο εύρος τιµών χάνει προσδοκώµενα έσοδα 

από τους µη πληροφορηµένους αλλά µειώνει τις δυνητικές ζηµίες από τις συναλλαγές 

µε τους πληροφορηµένους. 

 Για να εξασφαλίσουµε ότι το εύρος τιµών είναι προϊόν της ασυµµετρίας (ώστε να 

αναφερόµαστε σε µοντέλα βασισµένα στην πληροφόρηση) και υπάρχει έλλειψη επίδρασης 

από το επίπεδο των αποθεµάτων, πρέπει να υποθέσουµε έναν ουδέτερο στον κίνδυνο Ε∆ 

(δηλαδή ισχύει η υπόθεση ΙΙΙ) µε απεριόριστο κεφάλαιο και απεριόριστη ποσότητα 

αποθεµάτων (ισχύει δηλαδή η υπόθεση ΙΙ). Τα µοντέλα αυτής της κατηγορίας 

(υποδείγµατα βασισµένα στην πληροφόρηση) διακρίνονται στις εξής επιµέρους 

υποκατηγορίες: 

• Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα υποδείγµατα στα οποία το εύρος τιµών εκφράζει 

απλά το αντιστάθµισµα από την αβέβαια (ως προς το αν υπάρχει πληροφοριακό 

κίνητρο ή όχι) ροή εντολών, δηλαδή αβεβαιότητα ως προς την «πληροφοριακή 

ταυτότητα» του εντολέα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το υπόδειγµα των Copeland 

και Galai (1983) σύµφωνα µε το οποίο όσο υπάρχει θετική πιθανότητα κάποιοι 
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επενδυτές να έχουν ανώτερη πληροφόρηση, το εύρος τιµών δε θα είναι ποτέ µηδέν. Το 

αποτέλεσµα αυτό διατηρείται ακόµα και αν υποθέσουµε ειδικούς διαπραγµατευτές 

ουδέτερους στο κίνδυνο και ανταγωνιστικούς που επιθυµούν µηδενικά προσδοκώµενα 

κέρδη
43. Στην κατηγορία αυτή δηλαδή «ποσοτικοποιείται» η ιδέα του Bagehot (1971) 

σύµφωνα µε τον οποίο η πληροφορία από µόνη της είναι ικανή να προκαλέσει ένα 

εύρος τιµών. 

• Στα υποδείγµατα των επόµενων κατηγοριών ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής (Ε∆) αντλεί 

θεµελιώδη πληροφόρηση από τη ροή των εντολών και αναλόγως προσαρµόζει το 

προσφερόµενο εύρος τιµών. Συγκεκριµένα, η ροή των εντολών σε αυτά τα 

υποδείγµατα, προκαλεί αναθεώρηση των προσδοκιών του Ε∆ για την αποτελεσµατική 

τιµή του περιουσιακού στοιχείου. Ο βαθµός της µόνιµης µεταβολής της τιµής που 

µπορεί να αποδοθεί στις συναλλαγές (trade-related effects) συσχετίζεται µε το βαθµό 

της ασυµµετρίας στη θεµελιώδη πληροφόρηση. Από στατιστικής άποψης αυτό µπορεί 

να µετρηθεί από την ερµηνευτική ικανότητα συσχετιζόµενων µε τη συναλλαγή 

µεταβλητών στη µεταβολή της τιµής.  

Οι συνιστώσες από τις οποίες απαρτίζεται η ροή των εντολών είναι η συχνότητα, 

το µέγεθος, ο χρόνος και η προέλευση (δηλαδή το αν αποτελεί µια εντολή αγοράς ή 

πώλησης). Σε αυτή την κατηγορία, θα υποθέσουµε πρώτα ότι η θεµελιώδης 

πληροφόρηση αντλείται από την προέλευση της εντολής αφού το µέγεθος υποθέτουµε 

ότι είναι µοναδιαίο. Η ροή των διαδικασιών σε αυτή την περίπτωση θα γίνει κατανοητή 

µέσω της σύγκρισης της µε το υπόδειγµα της προηγούµενης κατηγορίας στα οποία το 

εύρος απλά µεγιστοποιεί τη διαφορά µεταξύ προσδοκώµενων κερδών και 

προσδοκώµενων απωλειών (και σε περίπτωση που έχουµε ανταγωνιστικό Ε∆ το εύρος 

απλώς ισορροπεί αυτή τη διαφορά). Στο υπόδειγµα όµως αυτής της κατηγορίας44, το 

εύρος προκύπτει από το γεγονός ότι ο Ε∆ όταν αντιµετωπίζει µια εντολή αγοράς 

(πώλησης) «χρεώνει» µια µεγαλύτερη τιµή, αφού πιστεύει ότι η εντολή αγοράς 

(πώλησης) κινητοποιείται από θετική (αρνητική) ιδιωτική πληροφόρηση για την 

πορεία της τιµής45. Με αυτό τον τρόπο, ο Ε∆ προεξοφλεί τη µελλοντική κίνηση της 

                                                 
43 Η σχέση µεταξύ µηδενικών προσδοκώµενων κερδών και ανταγωνιστικής δοµής της αγοράς των Ε∆ (και 
ως εκ τούτου αθέτηση της υπόθεσης IV) προκύπτει για το σύνολο των υποδειγµάτων ως εξής: ο 
ανταγωνισµός όταν συνοδεύεται από ουδετερότητα στον κίνδυνο, οδηγεί στην απώλεια κάθε εσόδου που 
επετεύχθη από τις συναλλαγές. Αποτέλεσµα του ανταγωνισµού είναι όλοι οι Ε∆ να προσφέρουν ακριβώς τις 
ίδιες τιµές αγοράς και πώλησης. 
44 Παράδειγµα αποτελεί το υπόδειγµα των Glosten και Milgrom (1985). 
45 Σε αυτή την κατηγορία θεωρήσαµε εµµέσως τη συχνότητα και το χρόνο πραγµατοποίησης των 
συναλλαγών δεδοµένα. Ανάλογη διαδικασία µπορεί να προκύψει αν θεωρήσουµε ότι η συχνότητα δεν είναι 
δεδοµένη. Συγκεκριµένα, κάθε πληροφορηµένος επενδυτής θα προτιµά να συναλλαχθεί όσο πιο συχνά 
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τιµής, αφού προκαλείται µια µόνιµη µεταβολή της τιµής και ταυτόχρονα εξαλείφει το 

πληροφοριακό έλλειµµα που παρουσίαζε πριν τη ροή των εντολών. Για την καλύτερη 

κατανόηση παρατίθεται το παρακάτω διαρθρωτικό µοντέλο στο οποίο το εύρος τιµών 

οφείλεται στο κόστος διεκπεραίωσης της συναλλαγής και στο κόστος ασύµµετρης 

πληροφόρησης (Hasbrouck, 1996): 

 1t t tm m w−= +  

 t t tw u gx= +  

 1t t tq m u−= +         (23) 

 t t tp q cx= +  

Όπου το tu εκφράζει τα νέα που αφορούν δηµόσια πληροφόρηση, το tgx µε g>0 

εκφράζει την εκτίµηση της αγοράς σε για την πληροφόρηση που περιέχεται στις εντολές 

tx . 

Παρατηρούµε ότι ο Ε∆ αντλεί πληροφορία (και προχωράει σε δεύτερο χρόνο σε 

ανανέωση της προσδοκίας του για τη θεµελιώδη αξία) τόσο από την έλευση της δηµόσιας 

πληροφόρησης ( tu ) όσο και από το πληροφοριακό περιεχόµενο της εντολής ( tgx ). 

• Τα υποδείγµατα της τρίτης κατά σειρά κατηγορίας βασίζονται και αυτά στη λογική της 

εξαγωγής θεµελιώδους πληροφόρησης από τη ροή των εντολών αλλά δε θέτουν την 

ποσότητα συναλλαγών ίση µε τη µονάδα. Με την παραδοχή αυτή ενσωµατώνεται στα 

βασισµένα στην πληροφόρηση υποδείγµατα η λογική της στρατηγικής συµπεριφοράς. 

Ειδικότερα, ο Stroll (1978a) πρώτος αντιλήφθηκε ότι το µέγεθος της συναλλαγής θα 

µπορούσε να περιέχει πληροφόρηση σχετικά µε την πιθανότητα να προέρχεται από 

πληροφορηµένο επενδυτή, ενώ οι Easley και Ο’Hara (1987) δείχνουν ότι η πιθανότητα 

µια συναλλαγή να περιέχει ιδιωτική πληροφόρηση, αυξάνεται όσο το µέγεθος της 

συναλλαγής αυξάνεται. Η έννοια της στρατηγικής συµπεριφοράς στο πλαίσιο αυτών 

των υποδειγµάτων περιγράφεται ως εξής: ο ανταγωνισµός µεταξύ πληροφορηµένων 

επενδυτών τους κάνει να θέλουν να συναλλαχθούν σε µεγάλες ποσότητες. Ο Ε∆ το 

γνωρίζει αυτό και χρεώνει µεγαλύτερο εύρος τιµών στις συναλλαγές µεγάλων 

ποσοτήτων ώστε να προεξοφλήσει το πληροφοριακό περιεχόµενο των εντολών. Οι 

πληροφορηµένοι επενδυτές όµως που γνωρίζουν τη συµπεριφορά του Ε∆ 

«καµουφλάρουν» τις µεγάλες εντολές «σπάζοντας» αυτές σε µικρότερες. Η 

                                                                                                                                                    
µπορεί ανάλογα µε το βαθµό κατά τον οποίο οι τιµές απέχουν από τα επίπεδα πλήρους πληροφορίας. Έτσι 
λοιπόν εντολές που συσσωρεύονται στη µια πλευρά της αγοράς αποκαλύπτουν ότι υπάρχει πληροφοριακό 
περιεχόµενο από πίσω και ο Ε∆ προχωράει στην ενσωµάτωση του τελευταίου στις τιµές. 
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στρατηγική αυτή συµπεριφορά µπορεί να αναπαραστήσει την εµπειρική ανωµαλία της 

βραχυχρόνιας θετικής συσχέτισης των αποδόσεων. Συγκεκριµένα, στο βαθµό που οι 

µεγάλες εντολές θα σπάσουν σε µικρότερες που θα ικανοποιηθούν διαδοχικά, δηλαδή 

θα παρατηρηθεί θετική συσχέτιση στις ποσότητες των εντολών, θα υπάρξει και θετική 

συσχέτιση στις προσφερόµενες από τον Ε∆ τιµές. 

• Η τελευταία κατηγορία αυτών των υποδειγµάτων, αναφέρει ότι άλλες µεταβλητές πλην 

της ποσότητας και της προέλευσης των συναλλαγών µπορούν να αποτελέσουν πηγή 

πληροφόρησης για τον Ε∆. Τέτοιες µεταβλητές είναι ο όγκος συναλλαγών (volume) 

και ο χρόνος µεταξύ των συναλλαγών. Ως όγκος συναλλαγών ορίζεται η συνολική 

ποσότητα του περιουσιακού στοιχείου που θα συναλλαχθεί. Η σχέση µεταξύ όγκου 

συναλλαγών και ποσότητας συναλλαγής έγκειται στο γεγονός ότι η τελευταία µαζί µε 

τη συχνότητα πραγµατοποίησης των συναλλαγών αποτελούν τις συνιστώσες του όγκου 

συναλλαγών. Αν λοιπόν, ο Ε∆ αντλεί πληροφόρηση από τον όγκο συναλλαγών θα 

περιµένουµε να επιβεβαιώνεται εµπειρικά µια θετική συσχέτιση µεταξύ όγκου και 

αποδόσεων. 

 Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι µέσω των υποδειγµάτων που 

περιγράφουν τη συµπεριφορά του Ε∆, έχουµε ακόµα µια ερµηνεία για την εξήγηση της 

εµπειρικής ανωµαλίας της υπερβάλλουσας µεταβλητότητας (excess volatility) αφού τόσο 

η επίπτωση της διαχείρισης αποθεµάτων (inventory control effect) όσο και η επίπτωση της 

ασύµµετρης πληροφόρησης (information effect or adverse-selection effect) οδηγούν σε 

µεταβολή των τιµών συχνότερη από ότι θα επέβαλε η συχνότητα των νέων σχετικά µε τις 

θεµελιώδεις µεταβλητές. 

4.4 Μελέτη του χρόνου πραγµατοποίησης των συναλλαγών 
 
 Τόσο στα κεφάλαια που προηγήθηκαν όσο και στις προηγούµενες ενότητες του 

παρόντος κεφαλαίου, η διάσταση του χρόνου αντιµετωπίζεται ως ένας δείκτης που ορίζει 

ίσα κατανεµηµένα διαστήµατα στο χρόνο. Με το συγκεκριµένο τρόπο όµως διαχείρισης 

του χρόνου, παρότι κερδίζουµε σε όρους απλοποίησης της διαδικασίας 

υποδειγµατοποίησης, χάνουµε σε όρους ρεαλιστικής προσέγγισης της λειτουργίας των 

αγορών αφού οι τελευταίες δε λειτουργούν συνεχώς και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους 

και οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται σε τυχαία και ακανόνιστα χρονικά διαστήµατα. 

 Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί µια ρεαλιστικότερη και σωστότερη 

προσέγγιση της διάστασης του χρόνου πραγµατοποίησης των συναλλαγών. Η ανάλυση 
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αυτή θα επικεντρωθεί στη σηµασία άντλησης πληροφορίας από το χρόνο 

πραγµατοποίησης των συναλλαγών και τον τρόπο που το φαινόµενο των «ακανόνιστων 

συναλλαγών» (infrequent trading) «µολύνει» µε στατιστικό σφάλµα τη χρονολογική σειρά 

των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων. Η ανάλυση αυτή είναι σηµαντική αφού i) η 

σηµαντικότητα του χρόνου πραγµατοποίησης των συναλλαγών ως πηγή πληροφόρησης 

υποδεικνύει την ύπαρξη µιας πληροφοριακά αναποτελεσµατικής αγοράς ii) το σφάλµα που 

εισάγει το φαινόµενο των «ακανόνιστων συναλλαγών» επιδρά στον καθορισµό της 

συµπεριφοράς των χρηµατοοικονοµικών σειρών και συνεπώς µπορεί να οδηγήσει σε 

εσφαλµένα συµπεράσµατα για την υποκείµενη διαδικασία σχηµατισµού τους. 

 Στο τέλος της ενότητας θα παρουσιαστούν ενδεικτικές έρευνες που ενσωµατώνουν 

στοιχεία από διαφορετικά κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 

4.4.1 Eνδογενής προσέγγιση του χρόνου 
 
 Σε όρους µακροχρόνιων επενδυτικών οριζόντων και µακροχρόνιων ισορροπιών η 

διάσταση του χρόνου χάνει τη σηµασία της. Σε όρους όµως µικροδοµής της αγοράς  και 

ενδοσυνεδριακών δεδοµένων υψηλής συχνότητας απαιτείται ρεαλιστικότερη προσέγγιση 

της διάστασης του χρόνου των συναλλαγών. 

 Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η ανάγκη αυτή, έστω µια χρηµατιστηριακή 

αγορά που δε λειτουργεί όλο το 24ωρο, σενάριο που αποτελεί ρεαλιστική προσέγγιση της 

λειτουργίας των αγορών. Αν το ενδιαφέρον µας είναι η λεπτοµερής περιγραφή-

µοντελοποίηση της διαδικασίας των συναλλαγών τότε δεν πρέπει να υποθέσουµε εξαρχής 

οµοιογενή συµπεριφορά ως προς το χρόνο των ιδιοτήτων του συστήµατος. Στο πλαίσιο 

αυτό η απόδοση που αναφέρεται στην περίοδο µη λειτουργίας της αγοράς δεν πρέπει να 

εξαιρείται (ή να αντικαθίσταται µε αυτή της προηγούµενης πρόσφατης περιόδου 

λειτουργίας) αφού η διάσταση του χρόνου είναι µια από της διαστάσεις που περιγράφει-

ορίζει τη συναλλαγή. 

 Ένα παράδειγµα ρεαλιστικότερης προσέγγισης της διάστασης του χρόνου, 

προκύπτει από την υπόθεση ότι ο χρόνος πραγµατοποίησης των συναλλαγών, σε ένα 

περιβάλλον ασύµµετρης πληροφόρησης, µπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για 

τους µη πληροφορηµένους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρόνος συναλλαγών, στο βαθµό 

που συσχετίζεται µε κάποιον παράγοντα που καθορίζει τις τιµές (εδώ µε τις προσδοκίες 

των µη πληροφορηµένων επενδυτών), δεν πρέπει να θεωρείται εξωγενής και να 

αποκλείεται από τα υποδείγµατα προσδιορισµού των τιµών. Η µελέτη των Easley και Ο’ 

Hara (1992) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του τρόπου διαχείρισης του 
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χρόνου των συναλλαγών. Στην έρευνα τους, σε όρους συµπεριφοράς του ειδικού 

διαπραγµατευτή υπό καθεστώς ασύµµετρης πληροφόρησης, δείχνουν ότι η απουσία 

συναλλαγών (δηλαδή ο χρόνος µεταξύ των συναλλαγών) επιδρά στις προσφερόµενες από 

τον Ε∆ τιµές. Συγκεκριµένα, η απουσία συναλλαγών στο χρόνο t «σηµατοδοτεί» στον Ε∆ 

την απουσία νέων (καλών ή  κακών) και συνεπώς οδηγεί στη µείωση της πιθανότητας που 

αποδίδει ο Ε∆ οι όποιες εντολές να προέλθουν από πληροφορηµένους επενδυτές. Το 

αποτέλεσµα είναι το προσφερόµενο εύρος τιµών (spread) να είναι µικρότερο τη χρονική 

στιγµή t+1 σε σχέση µε το αντίστοιχο τη χρονική στιγµή t. 

4.4.2 Φαινόµενο των ακανόνιστων συναλλαγών (infrequent trading) 
 

 Ακόµη και στην περίπτωση της εξωγενούς προσέγγισης του χρόνου απαιτείται 

προσοχή στην αντιµετώπιση του. Αφορµή για αυτή την ανάγκη είναι το γεγονός ότι οι 

συναλλαγές δεν πραγµατοποιούνται σε οµαλά (δηλαδή ίσου µήκους) χρονικά διαστήµατα 

ή ακόµη δεν πραγµατοποιούνται και καθόλου κατά τη διάρκεια λειτουργίας των αγορών. 

Ως αποτέλεσµα αυτής της ρεαλιστικής προσέγγισης των συναλλαγών και µε τη συµβατική 

χρήση του χρόνου, παρουσιάζεται το φαινόµενο των «ακανόνιστων συναλλαγών» 

(infrequent trading) κατά το οποίο οι χρονολογικές σειρές (για παράδειγµα τιµές) 

θεωρούνται ότι καταγράφηκαν σε χρονικά διάστηµα συγκεκριµένης έκτασης όταν στην 

πραγµατικότητα αναφέρονται σε χρονικά διαστήµατα άλλου, πιθανός ακανόνιστου, 

µήκους (Campbell et al., 1996). Αποτέλεσµα αυτού είναι οι χρονολογικές σειρές που 

χρησιµοποιούνται για την αποκάλυψη της υποκείµενης διαδικασίας παραγωγής τους, να 

αναφέρονται σε χαρακτηριστικά χρονικών διαστηµάτων τα οποία δεν τα εκφράζουν στο 

σύνολο τους. Ένα παράδειγµα λανθασµένης αντιµετώπισης της διάστασης του χρόνου από 

τη σκοπιά της µελέτης του φαινοµένου των  ακανόνιστων συναλλαγών, αποτελεί η χρήση 

της τιµής της τελευταίας πράξης που έλαβε χώρα στο τέλος µιας µέρας µε συναλλακτική 

δραστηριότητα ως τιµή ηµέρας αφού σε αυτή την περίπτωση δεν αντανακλάται στην 

ηµερήσια τιµή η δραστηριότητα του συνόλου της µέρας. 

 Σύµφωνα µε τους Miller et al.(1994), το φαινόµενο των ακανόνιστων συναλλαγών 

(infrequent trading) µπορεί να πάρει δύο µορφές. Η πρώτη ονοµάζεται «φαινόµενο των 

ασύγχρονων συναλλαγών» (nonsynchronous trading) και προκύπτει όταν το περιουσιακό 

στοιχείο «συναλλάσσεται» κάθε διαδοχικό χρονικό διάστηµα αλλά όχι απαραίτητα στο 

τέλος αυτού. Η δεύτερη µορφή ονοµάζεται «έλλειψη συναλλαγών» (non trading) και 

αναφέρεται στην περίπτωση όπου το περιουσιακό στοιχείο δε συναλλάσσεται κάθε 



 88

διαδοχικό χρονικό διάστηµα. Όσο το µήκος των χρονικών διαστηµάτων µικραίνει, τόσο το 

«φαινόµενο των ασύγχρονων συναλλαγών» τείνει να γίνει «έλλειψη συναλλαγών». 

 Το φαινόµενο των ακανόνιστων συναλλαγών µπορεί να εισάγει σοβαρό σφάλµα 

τόσο στις τιµές των ροπών των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων όπως µέσος, 

διακύµανση και συνδιακύµανση, όσο και στους συντελεστές «beta», αυτοσυσχετίσης και 

cross-correlation. Για να αποτυπώσουν την επίδραση του φαινοµένου των ακανόνιστων 

συναλλαγών, οι Lo και MacKinley (1990a) αποδίδουν σε κάθε περιουσιακό στοιχείο δύο 

διαδικασίες περιγραφής των (λογαριθµικών) αποδόσεων κάθε χρονική στιγµή. Η µια 

διαδικασία αναφέρεται στις πραγµατικές αποδόσεις (virtual returns) και περιγράφει τις 

µεταβολές της εσωτερικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσµα τις 

επίδρασης θεµελιώδους πληροφόρησης. Η δεύτερη διαδικασία περιγράφει τις 

παρατηρούµενες αποδόσεις (observed returns) του περιουσιακού στοιχείου. Σε µια 

αποτελεσµατική αγορά, οι δύο διαφορετικές διαδικασίες θα ταυτίζονταν. Οι Lo και 

MacKinley (1990a), για να εξασφαλίσουν ότι η επίδραση του φαινόµενου των 

ακανόνιστων συναλλαγών θα περιορίζεται στην έννοια του στατιστικού λάθους και ότι το 

ίδιο το φαινόµενο δεν έχει πληροφοριακό κίνητρο από πίσω (για παράδειγµα δεν 

προκαλείται από τη στρατηγική συµπεριφορά των πληροφορηµένων επενδυτών), 

υποθέτουν ότι η πραγµατοποίηση ή όχι συναλλαγών για ένα περιουσιακό στοιχείο τη 

χρονική περίοδο t, είναι ανεξάρτητη της διαδικασίας των πραγµατικών αποδόσεων και 

όλων των άλλων τυχαίων µεταβλητών του µοντέλου46.  

 Τα αποτελέσµατα του µοντέλου των Lo και MacKinley (1990a) καταδεικνύουν 

(µεταξύ άλλων) ότι σε επίπεδο µεµονωµένων περιουσιακών στοιχείων47, το φαινόµενο των 

ακανόνιστων συναλλαγών εισάγει αρνητική γραµµική συσχέτιση στις αποδόσεις (µόνο σε 

περίπτωση που οι αναµενόµενες αποδόσεις είναι µη µηδενικές). Η λογική πίσω από αυτό 

το αποτέλεσµα είναι ότι κατά τη διάρκεια περιόδων που υπάρχει συναλλαγή, οι 

παρατηρούµενες αποδόσεις επιστρέφουν στη µέση απόδοση (το φαινόµενο των 

ακανόνιστων συναλλαγών δεν προκαλεί απόκλιση µεταξύ αναµενόµενων πραγµατικών και 

παρατηρούµενων αποδόσεων) και αυτή η επιστροφή στο µέσο προκαλεί αρνητική 

γραµµική συσχέτιση στις αποδόσεις. 

                                                 
46 Στην περίπτωση που για παράδειγµα προκαλείται από τη στρατηγική συµπεριφορά των πληροφορηµένων  
επενδυτών, οι παρατηρούµενες αποδόσεις συσχετίζονται µε τις πραγµατικές και η στρατηγική συµπεριφορά 
µπορεί να εισάγει γραµµική συσχέτιση στις παρατηρούµενες αποδόσεις. Σε αυτή την περίπτωση όµως, η 
γραµµική συσχέτιση δε µπορεί να χαρακτηριστεί ως «φαινοµενική» και πρέπει να προβλεφθεί από την 
υποκείµενη διαδικασία παραγωγής των τιµών και να «χρεωθεί» ως πραγµατική «προβλεψιµότητα». 
47 Ανάλογα αποτελέσµατα ισχύουν και για τη µελέτη χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων. 
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4.5 Αναδυόµενες αγορές και thin trading   
 
 Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί η παρουσίαση µιας συλλογικότητας εκδοχής 

θεµάτων που παρουσιάστηκαν σε διαφορετικά κεφάλαια της παρούσας εργασίας. Η 

παρουσίαση αυτή θα γίνει µέσα από εµπειρικές έρευνες που µελετούν τη συµπεριφορά 

των αναδυόµενων αγορών (emerging markets).  

 Σύµφωνα µε τους Antoniou et al. (1997), οι  αναδυόµενες αγορές χαρακτηρίζονται 

από χαµηλή ρευστότητα, σηµαντική µεταβλητότητα και πιθανώς µικρό αριθµό καλά 

πληροφορηµένων επενδυτών που έχουν πρόσβαση σε µη αξιόπιστη πληροφόρηση. 

Σύµφωνα µε τους Siriopoulos et al. (2001), o αυξηµένος κίνδυνος που παρατηρείται σε 

αυτές τις αγορές προκαλείται από τις απρόβλεπτες σηµαντικές µεταβολές των 

µακροοικονοµικών συνθηκών και τις ταχύτατες µεταβολές του πλαισίου µέσα στο οποίο 

λειτουργούν αυτές οι  αγορές. Επιπλέον, οι  Antoniou et al. (1997) αναφέρουν ότι στις 

αναδυόµενες αγορές παρατηρείται το φαινόµενο thin trading, σύµφωνα µε το οποίο η 

συχνότητα πραγµατοποίησης συναλλαγών είναι σηµαντικά µικρότερη σε σχέση µε την 

αντίστοιχη των περισσότερο αναπτυγµένων αγορών. Το φαινόµενο αυτό από τη µια οδηγεί 

στη «µόλυνση» της σειράς των αποδόσεων µε «φαινοµενική» συσχέτιση λόγω του 

φαινοµένου των ακανόνιστων συναλλαγών και από την άλλη καθυστερεί την ενσωµάτωση 

της πληροφόρησης στην τιµή ιδιαίτερα όταν συνδυαστεί µε το χαµηλό όγκο συναλλαγών 

(σε σχέση πάντα µε τον όγκο των αναπτυγµένων αγορών) που παρατηρείται στις 

αναδυόµενες αγορές (Rayhorn et al., 2007). 

 Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η σχέση µεταξύ του φαινοµένου thin trading και 

του φαινοµένου των ακανόνιστων συναλλαγών ακολουθεί το παρακάτω παράδειγµα που 

παρουσιάζουν οι Campbell et al., (1996)  και στηρίζεται στη διαπίστωση ότι τα νέα 

επηρεάζουν πρώτα τα περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζουν µεγάλη συχνότητα 

συναλλαγών και στη συνέχεια αυτά που παρουσιάζουν χαµηλή συχνότητα συναλλαγών 

(δηλαδή χαρακτηρίζονται από thin trading). 

 Έστω λοιπόν οι µετοχές Α και Β των οποίων οι αποδόσεις είναι ανεξάρτητες 

µεταξύ τους, ανήκουν στην ίδια αγορά και επιπλέον η Α διαπραγµατεύεται λιγότερο συχνά 

σε σχέση µε τη Β. Αν τα νέα που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς εισέλθουν στην αγορά 

κοντά στο κλείσιµο της ηµερήσιας λειτουργίας της, τότε είναι πιθανότερο η ηµερήσια τιµή 

της Β να περιέχει τα συγκεκριµένα νέα σε σχέση µε την ηµερήσια τιµή της Α. Κάποια 

στιγµή όµως η πληροφόρηση θα ενσωµατωθεί στην τιµή της Α µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζεται cross-correlation µεταξύ των ηµερήσιων αποδόσεων της Α και της Β, όταν 
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οι  αποδόσεις υπολογίζονται µε βάση την τιµή κλεισίµατος. Αυτή όµως η χρονική 

υστέρηση που παρουσιάζει η Α στην ενσωµάτωση της πληροφόρησης εισάγει και 

φαινοµενική αυτοσυσχέτιση στις ηµερήσιες αποδόσεις της Α αφού κατά τις περιόδους που 

δεν παρουσιάζει συναλλακτική δραστηριότητα καταγράφεται µια µηδενική απόδοση η 

οποία επιστρέφει στην αθροιστική µέση απόδοση όταν η Α πραγµατοποιεί συναλλαγές. 

Αυτή η επιστροφή στο µέσο δηµιουργεί αρνητική γραµµική συσχέτιση στις αποδόσεις της 

Α. 

 Όλα τα χαρακτηριστικά των αναδυόµενων αγορών που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά αναποτελεσµατικών αγορών.  Παρόλα αυτά οι 

έρευνες για την ύπαρξη ή όχι αποτελεσµατικότητας σε αυτές τις αγορές δεν επιβεβαιώνουν 

πλήρως την παραπάνω διαπίστωση48. Μια εξήγηση για αυτό είναι ότι ελέγχουν για την 

ύπαρξη αποτελεσµατικότητας µε τη χρήση γραµµικών µοντέλων αγνοώντας µε αυτό τον 

τρόπο την πιθανή µη γραµµική εξάρτηση στις αποδόσεις. Πηγή του προβλήµατος εδώ 

είναι το γεγονός ότι αγνοείται η ικανότητα µη γραµµικών (για παράδειγµα χαοτικών) 

συστηµάτων να µιµηθούν τη συµπεριφορά πλήρως τυχαίων γραµµικών διαδικασιών (όπως 

ο τυχαίος περίπατος). Εφόσον όµως οι µη γραµµικότητες παρατηρούνται σε αναπτυγµένες 

και µε υψηλή ρευστότητα αγορές, θα περιµέναµε οι  αναδυόµενες αγορές να είναι 

προνοµιακό πεδίο για την ανίχνευση µη γραµµικών σχέσεων και η όποια πιθανή 

«αναποτελεσµατικότητα» να αποτυπώνεται και σε αυτές τις σχέσεις.  Μια δεύτερη 

αδυναµία-εξήγηση αποτελεί το γεγονός ότι  δε λαµβάνουν υπόψη τους την επίδραση του 

φαινοµένου της αδράνειας των συναλλαγών ως «παραγωγού» φαινοµενικής συσχέτισης.  

 Λαµβάνοντας υπόψη τους τις παραπάνω αδυναµίες στον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας των αναδυόµενων αγορών, οι Antoniou et al. (1997) ενσωµατώνουν 

χαρακτηριστικά της αγοράς στον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας. Συγκεκριµένα, για την 

πιθανή παρουσία µη γραµµικής εξάρτησης στις λογαριθµικές αποδόσεις ελέγχεται η 

σχέση: 

0 1 1 1    για n=2,3n
t t n t tR a a R a R e− −= + + +       (24)  

Όπου tR  είναι οι λογαριθµικές αποδόσεις την περίοδο t και te τυχαίος διαταρακτικός όρος. 

Για την ύπαρξη αποτελεσµατικής αγοράς απαιτείται στην (24) 0 1 0na a a= = = και 

te WN∼ (ή τουλάχιστον να µην παρουσιάζει γραµµική συσχέτιση). 

                                                 
48 Για παράδειγµα οι  Dickinson και Muragu (1994) αποδεικνύουν την ύπαρξη αποτελεσµατικότητας 
ασθενούς µορφής στο Nairobi Stock Exchange (NSE) αγνοώντας όµως την πιθανή παρουσία µη γραµµικής 
εξάρτησης και της επίδρασης που έχει το φαινόµενο thin trading. 
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Η σχέση (24) µπορεί να αποτυπώσει την ύπαρξη αυτοτροφοδοτούµενης (ενδογενούς) 

δυναµικής στην αγορά. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση που πάρει τη µορφή 

2
1 1 2 1t t tR a R a R− −= −           (25) 

είναι συνεπής µε την ύπαρξη µη γραµµικού µηχανισµού διόρθωσης (ή µηχανισµού 

ανατροφοδότησης) στην αγορά κατά την οποία η αποµάκρυνση της τιµής από την 

πραγµατική αξία κινητοποιεί µηχανισµούς επιστροφής της στα πρότερα επίπεδα. Στο 

βαθµό που η διόρθωση δεν είναι ανάλογη της αρχικής απόκλισης θα παρατηρείται µη 

γραµµικός µηχανισµός ανατροφοδότησης µε τη σχέση (25) να αποτελεί ένα παράδειγµα 

τέτοιου µηχανισµού. 

 Για τη διόρθωση της φαινοµενικής συσχέτισης που εισάγει το φαινόµενο thin 

trading στις αποδόσεις ακολουθείται από τους Antoniou et al. (1997) η µεθοδολογία που 

προτάθηκε από τους Μiller et al.(1994). Συγκεκριµένα, στην αρχή εκτιµάται το υπόδειγµα: 

1 2 1t t tR a a R e−= + +           (26) 

και οι διορθωµένες αποδόσεις ως προς την επίδραση του φαινοµένου της αδράνειας των 

συναλλαγών ( adj
tR ) προκύπτουν από: 

21
adj t
t

e
R

a
=

−
          (27)  

Οι Antoniou et al. (1997), για να λάβουν υπόψη τους το γεγονός ότι ίσως να µην  

αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο49 στις αναδυόµενες αγορές η ύπαρξη σταθερού παράγοντα 

διόρθωσης των αποδόσεων (όπως προβλέπει η (27)) για το σύνολο του δείγµατος, 

προχωρούν στην εκτίµηση της (26) αναδροµικά (recursively) ώστε να εξασφαλίσουν τη 

χρονικά µεταβαλλόµενη απαιτούµενη διόρθωση. 

 Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται αρχικά από τους Antoniou et al. (1997) σε 

ηµερήσιες τιµές του δείκτη Istanbul Stock Exchange Composite Index για το σύνολο της 

περιόδου 1988-1993. Στη συνέχεια εφαρµόζεται σε ετήσια βάση ώστε να ανιχνευτεί η 

επίδραση της αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας και της προοδευτικής «ωρίµανσης» της 

αγοράς στην αποτελεσµατικότητα της, µε σκοπό να ταυτοποιηθούν παράγοντες που 

πιθανώς οδήγησαν στην όποια µεταβολή του επιπέδου αποτελεσµατικότητας της αγοράς. 

Τα κυριότερα τους αποτελέσµατα είναι τα εξής: 

• Στο σύνολο του δείγµατος και στην περίπτωση που δε λάβουµε υπόψη την πιθανή µη 

γραµµική σχέση στην εξίσωση του µέσου (αυτό πραγµατοποιείται µε την εκτίµηση 

                                                 
49 Παρόλα αυτά αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο για αναπτυγµένες αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλή 
ρευστότητα. 
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ενός αυτοπαλίνδροµου µοντέλου πρώτης τάξης για τη σειρά των αποδόσεων) την 

επίδραση του φαινοµένου thin trading, η αγορά παρουσιάζεται σαφώς (ασθενώς) 

αναποτελεσµατική. Εν συνεχεία, λαµβάνοντας υπόψη την πιθανή παρουσία µη 

γραµµικής δοµής µέσω της εκτίµησης του υποδείγµατος (1), προκύπτει στατιστική 

σηµαντικότητα και αρνητική τιµή του µη γραµµικού όρου. Τέλος, επαναλαµβάνοντας 

την ίδια µεθοδολογία για τις διορθωµένες ως προς το thin trading αποδόσεις, από τη 

µια προκύπτει αποτελεσµατικότητα µε τη χρήση του ΑR(1) υποδείγµατος για τις 

αποδόσεις και από την άλλη συµπεραίνουµε αναποτελεσµατικότητα και µη γραµµική 

δοµή όταν εκτιµούµε το υπόδειγµα (1). Συµπερασµατικά, τόσο η διόρθωση των 

αποδόσεων όσο και η χρήση µη γραµµικών υποδειγµάτων επηρεάζουν την εύρεση ή 

όχι αποτελεσµατικότητας και συνεπώς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 

• Η µη γραµµική δοµή που ανιχνεύτηκε δεν είναι ευαίσθητη στην από κοινού 

υποδειγµατοποίηση του υπό συνθήκη µέσου µε το υπόδειγµα (23) και της υπό 

συνθήκη διακύµανσης µε υποδείγµατα GARCH. 

• Η υπάρχουσα µη γραµµική δοµή δε µπορεί να δικαιολογηθεί  από τη σχέση απόδοσης-

κινδύνου όπως υποδεικνύει η υποδειγµατοποίηση µε το µοντέλο (23) από κοινού µε 

ένα GARCH in mean µοντέλο. 

• Σε ετήσια βάση, η εφαρµογή συγκεκριµένων κανόνων όπως άρση των περιορισµών 

επαναπατρισµού κεφαλαίων και ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

οδήγησαν στη βελτίωση του επιπέδου της αποτελεσµατικότητας. 

 Οι Rayhorn et al. (2007) για το βασικό δείκτη του χρηµατιστηρίου της Νέας 

Ζηλανδίας και οι Siriopoulos et al. (2001) για το Γενικό ∆είκτη του χρηµατιστηρίου της 

Αθήνας (ASE)50, εφαρµόζοντας την ίδια µεθοδολογία µε τους Antoniou et al.(1997), 

καταλήγουν στα ίδια σχεδόν αποτελέσµατα µε τους τελευταίους για τις αγορές που 

µελετούν. 

 Μια άλλη κατηγορία ερευνών µελετά την επίδραση του φαινοµένου της αδράνειας 

στις εκτιµήσεις για την ύπαρξη συγκεκριµένων µη ορθολογικών συµπεριφορών από την 

πλευρά των επενδυτών. Για ακόµη µια φορά οι  αναδυόµενες αγορές προσφέρουν γόνιµο 

έδαφος για τη µελέτη τέτοιων φαινοµένων αφού από τη µια παρουσιάζουν το φαινόµενο 

thin trading και από την άλλη χαρακτηρίζονται από την παρουσία µη ορθολογικών 

επενδυτών. 

                                                 
50 Η µελέτη των Rayhorn et al. (2007) αφορά ηµερήσιες τιµές για την περίοδο 1970-1991 ενώ αυτή των 
Sιriopoulos et al. (2001) ηµερήσιες τιµές για την περίοδο 1989-1999. 
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 Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων ερευνών αποτελούν η εργασία των 

Kallinterakis & Kratunova (2007) που αναφέρεται στην επίδραση του φαινοµένου thin 

trading στις εκτιµήσεις για την ύπαρξη  «συµπεριφοράς όχλου51» (herd behavior) στην 

αγορά. Συγκεκριµένα, οι  Kallinterakis και Kratunova (2007) µε τη χρήση ηµερήσιων 

τιµών του δείκτη των επιχειρήσεων υψηλής κεφαλαιοποίησης του χρηµατιστηρίου της 

Βουλγαρίας για την περίοδο 2000 έως 2006, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η διόρθωση 

των αποδόσεων ως προς το φαινόµενο της αδράνειας52 καθιστά την εκτίµηση για την 

ύπαρξη συµπεριφοράς όχλου στατιστικά πιο σηµαντική. Με άλλα λόγια καταλήγουν ότι οι 

αγορές που παρουσιάζουν το φαινόµενο thin trading δε χαρακτηρίζονται από τη 

σηµαντική παρουσία συµπεριφοράς όχλου. Το επιχείρηµα που δικαιολογεί τα ευρήµατα 

τους είναι σύµφωνα µε τους ίδιους το γεγονός ότι η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί και 

να ανιχνευτεί η συµπεριφορά όχλου είναι θετική συνάρτηση της ικανότητας για 

πραγµατοποίηση των συναλλαγών. Συνεπώς, οι  αγορές που παρουσιάζουν το φαινόµενο 

thin trading δεν επιτρέπουν στη συµπεριφορά όχλου να πραγµατοποιηθεί και έτσι 

δικαιολογείται η αρνητική σχέση µεταξύ τους. 

4.6 Συµπεράσµατα 
 
Τα κύρια συµπεράσµατα του τέταρτου κεφαλαίου είναι: 

• η ύπαρξη µη ορθολογικής τιµολόγησης δε συνεπάγεται ταυτόχρονα την ύπαρξη µη 

ορθολογικών επενδυτών 

• σε επίπεδο µικροδοµής της αγοράς ο χρόνος πραγµατοποίησης των συναλλαγών   

συνδιαµορφώνει την δυναµική των τιµών. 

                                                 
51 Η συµπεριφορά όχλου παρατηρείται όταν επενδυτές παραµερίζουν τις προσωπικές τους προσδοκίες και 
ευθυγραµµίζονται µε την επενδυτική συµπεριφορά που ακολουθεί το περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιούνται (Banerjee, 1992). Η ύπαρξη  συµπεριφοράς όχλου δικαιολογείται µεταξύ άλλων είτε  
από τη φυσική τάση του ανθρώπου για µιµητισµό είτε από την «ορθολογική» συµπεριφορά της µίµησης της  
συµπεριφοράς άλλων ανθρώπων λόγο της «επιτυχίας» που προσφέρει αυτή η στρατηγική (Devenow και 
Welch, 1996). Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη συµπεριφοράς όχλου δεν προωθεί την επίτευξη πληροφοριακής 
αποτελεσµατικότητας. 
52 Η διόρθωση γίνεται µε τη µέθοδο που πρότειναν οι  Μiller et al.(1994) και αναλύεται στην ενότητα 4.5. 
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Επίλογος 

 

Η θεωρία αποτελεσµατικών αγορών αναπτύχθηκε σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχε 

η πεποίθηση της ύπαρξης πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς µε ορθολογικούς επενδυτές. 

Την πεποίθηση αυτή ενίσχυσε η λανθασµένη ταύτιση µεταξύ της αδυναµίας γραµµικής 

πρόβλεψης των τιµών των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή προέκυπτε εµπειρικά, µε 

τη στατιστική τους ανεξαρτησία.  Αποτέλεσµα ήταν το υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου 

να θεωρείται ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη µιας αποτελεσµατικής αγοράς.  

Με την πρόοδο όµως της οικονοµικής επιστήµης η αρχική άποψη αντικαταστάθηκε και η 

αποτελεσµατική αγορά γίνεται συνώνυµη της ανικανότητας συστηµατικής αποκόµισης 

από τους επενδυτές µη κανονικών αποδόσεων στη  βάση της υπάρχουσας πληροφόρησης. 

 Εν συνεχεία, τα εµπειρικά ευρήµατα µη γραµµικών δοµών και ανωµαλιών 

«πυροδότησαν» την αµφισβήτηση κατά πόσο οι σύγχρονες αγορές χρήµατος και 

κεφαλαίου µπορούν να χαρακτηριστούν ως αποτελεσµατικές. Η αµφισβήτηση αυτή πήρε 

τη µορφή θεωριών που αποτελούν εναλλακτικές ερµηνείες της πραγµατικής συµπεριφοράς 

των αγορών αίροντας µέρος των υποθέσεων στις οποίες βασίζονταν η ανάπτυξη της 

θεωρίας αποτελεσµατικών αγορών. Συγκεκριµένα, η συµπεριφορική χρηµατοοικονοµική 

και η εξελικτική προσέγγιση αµφισβητούν την υπόθεση της ορθολογικής συµπεριφοράς 

του επενδυτή. Από την άλλη, η θεωρία µικροδοµής της αγοράς εισάγει την ύπαρξη 

ασύµµετρης πληροφόρησης µεταξύ των ορθολογικών επενδυτών. 

 Στο σύνολο τους οι θεωρίες αποκαλύπτουν την ύπαρξη µιας πολύπλοκης και 

ετερογενούς αγοράς η οποία χαρακτηρίζεται από ενδογενή αστάθεια γεγονός που καθιστά 

την αυτορρύθµιση της ανέφικτη. 
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