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Πρόλογος 
 
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρήθηκε η θεωρητική και εµπειρική µελέτη, 

αξιολόγηση και αποτίµηση της ερµηνευτικής ισχύος και της ορθότητας των παραδοχών 

των κυριότερων υποδειγµάτων τιµολόγησης της νεοκλασικής χρηµατοοικονοµικής. Η 

οπτική γωνία της κριτικής προσέγγισης της Θεωρίας Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών 

Στοιχείων και των ποσοτικών υποδειγµάτων της διευρύνθηκε υπό το πρίσµα της 

Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. Στην προσπάθεια µας να συµβάλλουµε στην 

επιστηµονική έρευνα που διεξάγεται, µετά την εµβριθή µελέτη των υποδειγµάτων σε 

θεωρητικό επίπεδο, διεξάγουµε µια σειρά από ελέγχους τροποποιώντας ή διευρύνοντας το 

οπτικό πεδίο προσέγγισης των κλασσικών υποδειγµάτων.  

Συγκεκριµένα, για τη διαπίστωση της εγκυρότητας του Υποδείγµατος Αποτίµησης 

Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM) προτείνουµε µια 

τροποποιηµένη εκδοχή του Ελέγχου του Λόγου Μεγίστης Πιθανοφάνειας (Likelihood 

Ratio Test, LRT). Η προτεινόµενη τροποποίηση του Ελέγχου του Λόγου Μεγίστης 

Πιθανοφάνειας αποβλέπει στη βελτιστοποίηση των small – large sample statistical 

properties µε τον υπολογισµό της ορίζουσας της µήτρας διακύµανσης  – συνδιακύµανσης 

των λαθών (των καταλοίπων) του συστήµατος των εξισώσεων πριν από τη σύγκλιση του 

αλγορίθµου.  

Στα πλαίσια της Θεωρίας Τιµολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage 

Pricing Theory, APT) η συνεισφορά της ερευνητικής µας προσπάθειας έγκειται α) στη 

συγκριτική µελέτη και αποτίµηση της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης σε σχέση µε 

την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων µεταβλητών (για την εκτίµηση 

της ερµηνευτικής ισχύος της Θεωρίας µε βάση τη στατιστική σηµαντικότητα των 

παραγόντων και την προσαρµογή των εξισώσεων παλινδρόµησης) και β) στη διερεύνηση 

της σχέσης του ανερµήνευτου από την παραγοντική ανάλυση τµήµατος των 

διαστρωµατικών αποδόσεων µε τους παράγοντες που προέκυψαν από το πλήθος των 

προκαθορισµένων µεταβλητών  µέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών.  

Στα πλαίσια της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής και συγκεκριµένα της 

εµπειρικής µελέτης του φαινοµένου της υπεραντίδρασης στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών, η συνεισφορά της ερευνητικής µας προσπάθειας έγκειται στη διερεύνηση της 

τάσης µακροχρόνιας επιστροφής των τιµών των µετοχών στη µέση τιµή τους µε 

χρονολογικές παλινδροµήσεις και  φαινοµενικά ασυσχέτιστα υποδείγµατα παλινδρόµησης 



 
v

(Seemingly Unrelated Regression Models) σε επικαλυπτόµενες χρονικές περιόδους. 

∆ιερευνούµε παράλληλα αν το φαινόµενο της υπεραντίδρασης µπορεί να εξηγηθεί από το 

βαθµό της έκθεσης των χαρτοφυλακίων των µετοχών στο συστηµατικό κίνδυνο ή / και από 

την επίδραση του µεγέθους (size effect). 

Τα ερωτήµατα που τέθηκαν και έγινε προσπάθεια να απαντηθούν εντοπίζονται στον 

αν και κατά πόσο τα συγκεκριµένα αναλυτικά υποδείγµατα διακρίνονται για την 

επιστηµονική τους πληρότητα και επιβεβαιώνονται για την ορθότητα τους στην πρόβλεψη 

των διακυµάνσεων των τιµών των µετοχών σε βάθος χρόνου.  

Η έρευνα οριοθετήθηκε θεµατικά από την προσέγγιση σειράς επιστηµονικών 

κλάδων (Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης, Μικροοικονοµίας, Μακροοικονοµίας, 

Λογιστικής, Μαθηµατικών, Χρηµατοοικονοµικής Οικονοµετρίας και Στατιστικής). Το 

βασικό κίνητρο της διατριβής έγκειται στην επιστηµονική έρευνα µε σκοπό την εξαγωγή 

συµπερασµάτων που θα στηρίζονται σε  αµερόληπτες και αντικειµενικές µετρήσεις και θα 

αποτελέσουν τη βάση για τη διατύπωση τεκµηριωµένων θεωριών και νέων, 

πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων πρόβλεψης των χρηµατιστηριακών διακυµάνσεων.  

Πέρα εποµένως από τον έλεγχο της ερµηνευτικής ισχύος και της ορθότητας των 

παραδοχών των υποδειγµάτων εξετάζουµε τους προσδιοριστικούς παράγοντες που  

επηρεάζουν τις εκτιµήσεις και διαµορφώνουν τις προσδοκίες και κατ’ επέκταση τις 

πεποιθήσεις των επενδυτών. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης προσπάθειας 

κατανόησης, ερµηνείας και πρόβλεψης  των διακυµάνσεων των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών και των αποδόσεων των τιµών των αξιογράφων εξετάζουµε µια ευρεία γκάµα 

παραγόντων και παραµέτρων που επιδρούν, σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα, στις 

αποδόσεις των τιµών των αξιογράφων. 

Η µελέτη διεξήχθηκε µε τη συνδυαστική χρήση σειράς στατιστικών και 

οικονοµετρικών υποδειγµάτων σε α) πλήθος χρονολογικών σειρών µακροοικονοµικών και 

µικροοικονοµικών µεταβλητών και β) στις χρονοσειρές των τιµών των αξιογράφων και του 

Γενικού ∆είκτη Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1995 – 2010.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκε η ερµηνευτική ισχύς και η ορθότητα των 

παραδοχών των κυριοτέρων υποδειγµάτων τιµολόγησης της νεοκλασικής 

χρηµατοοικονοµικής. Η οπτική γωνία της κριτικής προσέγγισης της Θεωρίας Αποτίµησης 

Κεφαλαιουχικών Στοιχείων και των ποσοτικών υποδειγµάτων της διευρύνθηκε υπό το 

πρίσµα της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. Για τον έλεγχο της ισχύος των 

υποδειγµάτων επιδοθήκαµε στη διεξαγωγή µιας σειράς ελέγχων µε βάση τα δεδοµένα της 

περιόδου 1995 – 2010 στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τροποποιώντας ή διευρύνοντας 

το οπτικό πεδίο προσέγγισης των κλασσικών υποδειγµάτων. 

Συγκεκριµένα, για τη διαπίστωση της εγκυρότητας του Υποδείγµατος Αποτίµησης 

Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM) προτείνουµε µια 

τροποποιηµένη εκδοχή του Ελέγχου του Λόγου Μεγίστης Πιθανοφάνειας (Likelihood 

Ratio Test, LRT). Η προτεινόµενη τροποποίηση του Ελέγχου του Λόγου Μεγίστης 

Πιθανοφάνειας αποβλέπει στη βελτιστοποίηση των small – large sample statistical 

properties µε τον υπολογισµό της ορίζουσας της µήτρας διακύµανσης  – συνδιακύµανσης 

των λαθών (των καταλοίπων) του συστήµατος των εξισώσεων πριν από τη σύγκλιση του 

αλγορίθµου.  

Στα πλαίσια της Θεωρίας Τιµολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage 

Pricing Theory, APT) η συνεισφορά της ερευνητικής µας προσπάθειας έγκειται α) στη 

συγκριτική µελέτη και αποτίµηση της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης σε σχέση µε 

την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων µεταβλητών (για την εκτίµηση 

της ερµηνευτικής ισχύος της Θεωρίας µε βάση τη στατιστική σηµαντικότητα των 

παραγόντων και την προσαρµογή των εξισώσεων παλινδρόµησης) και β) στη διερεύνηση 

της σχέσης του ανερµήνευτου από την παραγοντική ανάλυση τµήµατος των 

διαστρωµατικών αποδόσεων µε τους παράγοντες που προέκυψαν από το πλήθος των 

προκαθορισµένων µεταβλητών  µέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών.  

Στα πλαίσια της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής και συγκεκριµένα της 

εµπειρικής µελέτης του φαινοµένου της υπεραντίδρασης, η συνεισφορά της ερευνητικής 

µας προσπάθειας έγκειται στη διερεύνηση της τάσης µακροχρόνιας επιστροφής των τιµών 

των µετοχών στη µέση τιµή τους µε χρονολογικές παλινδροµήσεις και  φαινοµενικά 

ασυσχέτιστα υποδείγµατα παλινδρόµησης (Seemingly Unrelated Regression Models) σε 

επικαλυπτόµενες χρονικές περιόδους. ∆ιερευνήσαµε παράλληλα αν το φαινόµενο της 
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υπεραντίδρασης µπορεί να εξηγηθεί από το βαθµό της έκθεσης των χαρτοφυλακίων των 

µετοχών στο συστηµατικό κίνδυνο ή / και από την επίδραση του µεγέθους (size effect). Τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών συνάδουν µε τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα των ερευνών που διεξήχθησαν σε ανεπτυγµένες κατά βάση αγορές του 

εξωτερικού.  
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ABSTRACT 

 

 The present thesis deals with the explanatory power and accuracy of the assumptions 

underlying the main pricing models of Neoclassical Finance. The main aspects of the 

Capital Assets Pricing Theory and its quantitative models were extended in the light of 

Behavioral Finance. To examine the validity of the models, we conducted a series of tests 

based on data for the period 1995 – 2010 on the Athens Stock Exchange, by modifying or 

enlarging the approximation visual field of the classical models. 

          More specifically, to determine the validity of the Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) we suggest a modified version of the Likelihood Ratio Test, (LRT). The proposed 

amendment of the Likelihood Ratio Test seeks to optimize small - large sample statistical 

properties by calculating the determinant of matrix variance - covariance of the errors 

(residuals) of the system of equations before the convergence of the algorithm. 

           Within the Arbitrage Pricing Theory (APT), the contribution of our research effort 

is:  

i. A comparative study and evaluation of exploratory factor analysis in relation to 

the principal components analysis of predefined variables (to assess the 

explanatory power of the Theory, based on the statistical significance of factors 

and adjusting the regression equations) and  

ii. To investigate the relationship of the unexplained by the factor analysis of parts of 

cross-sectional returns with factors derived from the number of predefined 

variables through the analysis of main components. 

              In the context of Behavioral Finance, namely the empirical study of the 

overreaction phenomenon, the contribution of our research effort is to investigate the long-

term return trend of stock prices in their average value with time regressions and seemingly 

unrelated regression models on overlapping time periods. In parallel, we investigated 

whether the phenomenon of overreaction can be explained by the degree of exposure of 

portfolios of shares on the systematic risk and / or by the size effect. The results of tests on 

the Athens Stock Exchange are in line with the corresponding results of surveys conducted 

primarily in developed foreign markets. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφεται περιφραστικά το θέµα της διατριβής, αιτιολογείται 

η επιλογή του ερευνητικού θέµατος, εξηγείται ο σκοπός της διατριβής και οι επιµέρους 

στόχοι, αναλύεται η δοµή της διατριβής και καταγράφονται οι περιορισµοί που τίθενται.  

 
1.1 Εισαγωγή 

    
Η διαδικασία διαµόρφωσης των αποδόσεων των µετοχών στα Χρηµατιστήρια Αξιών και ο 

βαθµός προβλεψιµότητας τους αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερευνητικά 

πεδία της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης από το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα και 

εντεύθεν. Μια σειρά από θεωρίες, µεθοδολογίες και τεχνικές αναπτύχθηκαν στο διάβα του 

χρόνου για την πρόβλεψη της εξέλιξης των τιµών των µετοχών. Η σύγχρονη θεωρία 

χαρτοφυλακίου (Modern Portfolio Theory) και η Θεωρία Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών 

Στοιχείων (Asset Pricing Theory) συγκροτούν το θεµελιακό υπόβαθρο της 

χρηµατοοικονοµικής επιστήµης. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Shefrin τους 

θεµέλιους λίθους της Νεοκλασικής Χρηµατοοικονοµικής Θεωρίας συγκροτούν η θεωρία 

βελτιστοποίησης µέσης τιµής – διακύµανσης (Mean – Variance Efficient Portfolios) του 

Markowitz (1952), το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset 

Pricing Model), η Θεωρία Τιµολόγησης των Χρηµατοοικονοµικών Παραγώγων από τους 

Black – Scholes (Black – Scholes option pricing theory) και τέλος η Υπόθεση των 

Αποτελεσµατικών Αγορών (Efficient Market Hypothesis) που διατύπωσαν οι Fama (1965) 

και Samuelson (1965), υπόθεση που έλκει την καταγωγή της από τη Νεοκλασσική 

Οικονοµική Θεωρία1 (Manselbrot 1971). 

Τα φαινόµενα που αποκλήθηκαν «Ανωµαλίες της Αγοράς» έθεσαν σε αµφισβήτηση 

την Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών. Οι επισηµάνσεις των ποικίλων µορφών 

αστοχιών ή ανωµαλιών της αγοράς και η αδυναµία παροχής πειστικών εξηγήσεων στα 

πλαίσια της Νεοκλασικής Χρηµατοοικονοµικής για τα αίτια που τις προκαλούν οδήγησαν 

στο συµπέρασµα ότι τα «κλασσικά» υποδείγµατα της χρηµατοοικονοµικής θεωρίας δεν 

διακρίνονται για την επιστηµονική τους πληρότητα τη στιγµή που δεν λαµβάνουν υπόψη 

σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζουν τη συµπεριφορά των επενδυτών, τη ψυχολογία, 

                                                 
1 Σύµφωνα µε τον Le Roy (1989), η Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών συνιστά σε ένα πιο γενικό 
επίπεδο τη θεωρία της ανταγωνιστικής ισορροπίας που υλοποιείται στις Χρηµατοοικονοµικές Αγορές. 
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τις υποκειµενικές κρίσεις και εκτιµήσεις τους. Έστρεψαν εποµένως το ενδιαφέρον των 

ερευνητών στην αναζήτηση των βαθύτερων κινήτρων, των γενεσιουργών αιτιών της 

επενδυτικής συµπεριφοράς. Αναδύθηκε ένας νέος κλάδος της Χρηµατοοικονοµικής, η 

«Χρηµατοοικονοµική της Συµπεριφοράς» (Behavioral Finance) που προσέδιδε ιδιαίτερο 

βάρος στην προσπάθεια εξήγησης των δυσερµήνευτων φαινοµένων – «ανωµαλιών» της 

αγοράς, στην υποκειµενική εν πολλοίς διάσταση της ψυχολογίας των επενδυτών.   

 
1.2 Αιτιολόγηση του Ερευνητικού Θέµατος 
 
Η ποσοτικοποίηση της σχέσης ανταλλαγής µεταξύ του κινδύνου (risk) και της 

αναµενόµενης απόδοσης θεωρείται ως µια από τις σηµαντικότερες συνιστώσες στη λήψη 

χρηµατοοικονοµικών επενδυτικών αποφάσεων. Το Υπόδειγµα Αποτίµησης ή Τιµολόγησης 

Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (CAPM) που αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 

σηµατοδοτεί τη γέννηση της θεωρίας αποτίµησης αξιογράφων (Asset Pricing Theory) και 

συγκροτεί το ισχυρό πλαίσιο ανάλυσης και ερµηνείας της διαστρωµατικής διακύµανσης 

των προσδοκώµενων αποδόσεων και γενικότερα της όλης θεωρίας χαρτοφυλακίου που έχει 

διατυπωθεί.. Η Θεωρία Τιµολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing 

Theory, APT) που προτάθηκε ως εναλλακτικό υπόδειγµα στο ευρύτερα γνωστό 

µονοµεταβλητό Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM) συνοψίζεται σε 

ένα γραµµικό, πολυπαραγοντικό υπόδειγµα τιµολόγησης που στοχεύει µε τη σειρά του 

στην εξήγηση της διαστρωµατικής διακύµανσης των αποδόσεων αξιογράφων και 

χαρτοφυλακίων. Στην πλειονότητα τους όµως τα υποδείγµατα τιµολόγησης, όταν 

µετασχηµατίζονται σε οικονοµετρικές εξισώσεις αποτυγχάνουν στις εµπειρικές δοκιµές 

επιδεικνύοντας πολύ περιορισµένη ή µηδενική προβλεπτική ικανότητα, ιδιαίτερα στις 

εκτός του δείγµατος (out-of-sample) εφαρµογές. Επιπροσθέτως, θεωρούνται σχετικά 

περιορισµένες οι απόπειρες που έγιναν για την εγκόλπωση των υποκειµενικών εκτιµήσεων 

και προσδοκιών των επενδυτών στο corpus των οικονοµετρικών και στατιστικών 

υποδειγµάτων – παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν, παράλληλα µε τον κίνδυνο, έναν 

από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες διαµόρφωσης των τιµών των αξιογράφων.  

Στην προσπάθεια µας να συµβάλλουµε στην επιστηµονική έρευνα που διεξάγεται, 

µετά την εµβριθή µελέτη των υποδειγµάτων σε θεωρητικό επίπεδο, διεξάγουµε µια σειρά 

από ελέγχους τροποποιώντας ή διευρύνοντας την οπτική γωνία προσέγγισης των 

κλασσικών υποδειγµάτων. Πέρα από τον έλεγχο της ερµηνευτικής ισχύος και της 

ορθότητας των παραδοχών των υποδειγµάτων εξετάζουµε τους παράγοντες που  
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επηρεάζουν τις εκτιµήσεις και διαµορφώνουν τις προσδοκίες και κατ’ επέκταση τις 

πεποιθήσεις των επενδυτών. Σε συνδυασµό µε τους µικροοικονοµικούς και 

µακροοικονοµικούς παράγοντες που θα αναλύσουµε ενδελεχώς θεωρούµε ότι η ψυχολογία 

των επενδυτών (investor’s psychology) και τα πεπερασµένα όρια της εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις εκτιµήσεις και τις προσδοκίες του 

επενδυτικού κοινού. Η λογική της προσέγγισης µας επιβεβαιώνεται από το πλήθος των 

αναλύσεων των παραµέτρων που λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της επενδυτικής 

συµπεριφοράς. Η κατανόηση εποµένως του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν στη 

διαµόρφωση των τιµών των µετοχών θα ρίξει φως σε καίρια ζητήµατα που σχετίζονται µε 

τη µικροδοµή των κεφαλαιαγορών και τη συµπεριφορά των επενδυτών. 

 
1.3 Σκοπός της ∆ιατριβής  
 
Με δεδοµένο ότι τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα θεωρούνται τα καταλληλότερα2 

µεθοδολογικά εργαλεία αφενός µεν για την επιλογή αξιογράφων και χαρτοφυλακίων και 

αφετέρου για την κατασκευή, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων 

των χαρτοφυλακίων επιδιώκουµε την πλέον ολοκληρωµένη µελέτη των παραγόντων που 

επιδρούν σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα στις αποδόσεις των τιµών των µετοχών. Στην 

προσπάθεια µας λαµβάνουµε υπόψη πέρα από το πλήθος των µικροοικονοµικών και 

µακροοικονοµικών παραγόντων τη συµπεριφορική διάσταση της χρηµατοοικονοµικής, το 

ρόλο της ψυχολογίας και τις προσδοκίες των επενδυτών ως κρίσιµων παραµέτρων που 

επιδρούν στη διαµόρφωση των τιµών των αξιογράφων σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα.  

Η προσπάθεια µας στράφηκε στην αναζήτηση και παροχή αξιόπιστων απαντήσεων που 

τεκµηριώνονται από τα εµπειρικά ευρήµατα στα ερωτήµατα που ανακύπτουν για το ποιοι 

παράγοντες και σε ποιο  βαθµό καθορίζουν τις αποδόσεις των αξιογράφων. Προσπαθήσαµε 

να εµπλουτίσουµε την υπάρχουσα βιβλιογραφία επιδιδόµενοι στη συστηµατική θεωρητική 

και εµπειρική ανάλυση της αγοράς και των παραγόντων που τη διαµορφώνουν: κατ' αρχάς, 

εξετάσαµε την αποτελεσµατικότητα του χαρτοφυλακίου της αγοράς µέσω του ελέγχου του 

λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, LRT) στους περιορισµούς που 

                                                 
2 Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε σε επαγγελµατίες διαχειριστές χαρτοφυλακίων στην Ευρώπη (Noel Amenc, 
Edhec European Asset Management Practices Survey, 21st May 2003), τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα 
κυριαρχούν στη µελέτη της προέλευσης των αποδόσεων (performance attribution) µε ποσοστό 50% στο 
σύνολο των ερωτηθέντων, ενώ τα ποσοστά πλησιάζουν το 75% στη Γερµανία, το 65% στη Μ. Βρετανία και 
το 13% στη Γαλλία. Στην ίδια έρευνα τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα κυριαρχούν στην ανάλυση του 
επενδυτικού κινδύνου χαρτοφυλακίου µε ποσοστό 70% στο σύνολο της Ευρώπης, 82% στη Γαλλία, 75% στη 
Μ. Βρετανία και 65% στη Γερµανία.  
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τίθενται από το CAPM σε ένα σύστηµα εξισώσεων παλινδρόµησης του τυπικού 

υποδείγµατος της αγοράς (Standard Market Model). 

 
1.4 ∆οµή της ∆ιατριβής 

 
Η διατριβή διαρθρώνεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος  εξετάζονται ενδελεχώς οι βασικές 

αρχές της σύγχρονης χρηµατοοικονοµικής θεωρίας και τα πολυπαραγοντικά εµπειρικά 

υποδείγµατα αποτίµησης κεφαλαιακών στοιχείων. Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται εκτενώς 

υπό το πρίσµα της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής (Behavioral Finance) οι 

αποκλίσεις που παρατηρούνται από τις θεµελιώδεις αρχές και υποθέσεις των 

πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων.  

Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει δύο κεφάλαια. Το κεφάλαιο που αναφέρεται στο CAPM 

(το 2ο κεφάλαιο) απαρτίζεται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα µετά από µια 

ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο και η 

µαθηµατική διατύπωση του CAPM. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι εµπειρικές 

µελέτες και οι οικονοµετρικοί έλεγχοι του υποδείγµατος. Στην τρίτη ενότητα διεξάγεται ο 

εµπειρικός έλεγχος του CAPM στο Χ.Α.Α. µε τη χρήση του ελέγχου µεγίστης 

πιθανοφάνειας.   

Το επόµενο κεφάλαιο του πρώτου µέρους (το 3ο κεφάλαιο δηλαδή) που αναφέρεται στα 

πολυπαραγοντικά υποδείγµατα αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

µελετώνται η δοµή, οι λειτουργίες και το περιεχόµενο των πολυπαραγοντικών 

υποδειγµάτων. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η Θεωρία Τιµολόγησης µέσω 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, APT). Στην τρίτη ενότητα 

διεξάγεται ο εµπειρικός έλεγχος της Θεωρίας Τιµολόγησης µέσω Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας στο Χ.Α.Α. 

Το πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους (το 4ο κεφάλαιο δηλαδή) που αναφέρεται στη 

Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική απαρτίζεται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

διερευνάται επισταµένως η υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών. Στη δεύτερη ενότητα 

γίνεται εκτενής αναφορά στις αµφισβητήσεις της υπόθεσης της Αποτελεσµατικής Αγοράς.  

Το δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους (το 5ο κεφάλαιο δηλαδή) που αναφέρεται 

στη Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική συγκροτείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη 

ενότητα αναλύεται η ψυχολογία των επενδυτών και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

συµπεριφοράς τους. Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται οι περιορισµοί στη χρήση της 
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εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. Στην τρίτη ενότητα διεξάγεται ο εµπειρικός έλεγχος της 

υπόθεσης της υπεραντίδρασης στο Χ.Α.Α. 

Τέλος, στο καταληκτικό κεφάλαιο της διατριβής (στο έκτο κεφάλαιο δηλαδή)  

παρατίθενται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

  
1.5 Περιορισµοί της ∆ιατριβής 
 
Η εµπειρική έρευνα των υποδειγµάτων περιορίστηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

και σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. ∆εν δίνονται εποµένως σαφείς απαντήσεις σε 

φλέγοντα ερωτήµατα: Η επιλογή του χρονικού διαστήµατος ελέγχου, ο βαθµός ωρίµανσης 

και οι τοπικές ιδιαιτερότητες των αγορών, η φάση του κύκλου που διέρχεται µια οικονοµία, 

το «κλίµα» της τοπικής αγοράς  και µια σειρά µικροοικονοµικών και µακροοικονοµικών 

παραγόντων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πόσο επηρεάζουν την προβλεπτική 

ικανότητα των υποδειγµάτων; Συγκριτικά, ποιο υπόδειγµα δείχνει να επιβεβαιώνεται 

παρέχοντας ιστορικά τις πιο επιτυχηµένες προβλέψεις;  Ενδέχεται δυνητικά να 

λειτουργήσουν παράλληλα ή / και συµπληρωµατικά ή θεωρούνται ασυµβίβαστα και 

αµοιβαίως αποκλειόµενα µεταξύ τους;  
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ASSET 

PRICING MODELS) 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPM) 

 
Θα ξεκινήσουµε την ενδελεχή θεωρητική και εµπειρική µελέτη των υποδειγµάτων µε το 

CAPM ως το πλέον κλασσικό υπόδειγµα. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 

∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
2.1.1 Εισαγωγή 

 

Η ποσοτικοποίηση της σχέσης ανταλλαγής µεταξύ του κινδύνου (risk) και της 

αναµενόµενης απόδοσης θεωρείται ως µια από τις σηµαντικότερες συνιστώσες στη λήψη 

χρηµατοοικονοµικών επενδυτικών αποφάσεων. Το υπόδειγµα CAPM που αναπτύχθηκε 

στις αρχές της δεκαετίας του '60 από τους William Sharpe (1964), John Lintner (1965) και 

Jan Mossin (1966) σηµατοδοτεί τη γέννηση της θεωρίας αποτίµησης αξιογράφων (Asset 

Pricing Theory) που επεκτείνει τις ερευνητικές εργασίες του Markowitz (1952, 1959) στη 

θεωρία χαρτοφυλακίου. Η θεωρία αποτίµησης επενδύσεων επιβραβεύτηκε µε την από 

κοινού απονοµή του Nobel στους William Sharpe, Harry Markowitz και Merton Miller το 

1990.  

Καταξιώθηκε στη σύγχρονη εφαρµοσµένη χρηµατοοικονοµική ως ένα ευέλικτο, 

απλό και κατά συνέπεια εύχρηστο µονο – παραγοντικό υπόδειγµα γενικής ισορροπίας µιας 

περιόδου για την ex ante εκτίµηση της γραµµικής σχέσης που διέπει την αναµενόµενη 

απόδοση και τον κίνδυνο που φέρει το υποκείµενο κεφαλαιακό στοιχείο (asset). 

Καταδεικνύει εποµένως την προσδοκώµενη ή την απαιτούµενη απόδοση των φερόντων 

κίνδυνο (µε την έννοια της διακύµανσης των αποδόσεων) κεφαλαιακών στοιχείων (risk 

assets). Η εκτίµηση της σχέσης απόδοσης - κινδύνου συµβάλλει κατ’ επέκταση και στην 

αποτίµηση της αξίας του υποκείµενου κεφαλαιακού στοιχείου (asset valuation3). Γνώρισε 

                                                 
3 Για παράδειγµα µε βάση το CAPM προσδιορίζεται ενδεικτικά το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της αξίας των µετοχών µε βάση το Υπόδειγµα Προεξόφλησης 
Μερισµάτων (Dividend Discount Model).  
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και γνωρίζει ευρεία εφαρµογή σε θέµατα που σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό 

επενδύσεων κεφαλαίου (capital budgeting), µε την ανάλυση κόστους – οφέλους (cost – 

benefit analysis), µε την επιλογή χαρτοφυλακίου (portfolio selection), µε την αξιολόγηση4 

της επίδοσης (performance evaluation) των διαχειριστών χαρτοφυλακίων και µε µια σειρά 

θεµάτων που απαιτούν τη γνώση της σχέσης µεταξύ κινδύνου και απόδοσης (ενδεικτικά 

Athanasiadis, “Economic Return and Risk of the Investment in Education: An Application 

of the Capital Asset Pricing Model”, 2009). 

Ξεκινώντας από το θεωρητικό υπόβαθρο του υποδείγµατος διατυπώνουµε στη 

συνέχεια τη θεµελιακή σχέση κινδύνου απόδοσης και αναλύουµε τη µαθηµατική διάσταση 

του υποδείγµατος, τις προϋποθέσεις και τους όρους συγκρότησης του.  

 
2.1.2 Το Θεωρητικό Υπόβαθρο του CAPM 
  

Στον πυρήνα της συλλογιστικής του CAPM βρίσκεται η ιδέα ότι τα αξιόγραφα 

τιµολογούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι αναµενόµενες αποδόσεις να αποζηµιώνουν τους 

επενδυτές για την ανάληψη του κινδύνου. Υφίστανται δύο θεµελιώδεις σχέσεις που 

αποτυπώνονται διαγραµµατικά στη Γραµµή Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line, CML) 

και στη Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων (SML). Η Γραµµή Κεφαλαιαγοράς και η Γραµµή 

Αγοράς Αξιογράφων συνιστούν και τους θεµέλιους λίθους για την οικοδόµηση του CAPM. 

Η λογική του υποδείγµατος εκπορεύεται από τη θεωρία της επιλογής χαρτοφυλακίου 

(portfolio choice) που αναπτύχθηκε από τον Harry Markowitz (µε το άρθρο του “Portfolio 

Selection” το 1952 και το βιβλίο του “Portfolio Selection: Efficient Diversification of 

Investments” το 1959). Σύµφωνα µε τη θεωρία του Markowitz ο επενδυτής επιλέγει ένα 

χαρτοφυλάκιο τη χρονική στιγµή 1t −  που του αποφέρει µια στοχαστική απόδοση τη 

χρονική στιγµή t . Το CAPM, ένα ex ante5 υπόδειγµα µιας περιόδου, υποθέτει ότι οι 

                                                 
4 Το CAPM µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε χαρτοφυλάκιο p  που συντίθεται από µετοχές που 
περιλαµβάνονται ταυτόχρονα και στο πλήθος των µετοχών που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Για 
κάθε χαρτοφυλάκιο p  µπορεί να οριστεί ως ∆είκτης Απόδοσης (Performance Index) το πηλίκο της 
υπερβάλλουσας απόδοσης (της απόδοσης που υπερβαίνει το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου) 

ανά µονάδα κινδύνου δηλαδή 
( )p

p

ER r
PI

σ
−

= . Μια υψηλότερη τιµή του δείκτη σηµαίνει υψηλότερη 

αναµενόµενη απόδοση προσαρµοσµένη στον κίνδυνο ( pσ ).     
5 Ωστόσο, µε δεδοµένο ότι οι ex ante (οι εκ των προτέρων) αποδόσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν 
αντικείµενο εµπειρικής µελέτης οι ερευνητές στηρίζονται στις πραγµατοποιηµένες αποδόσεις. Έτσι το 
εµπειρικό ερώτηµα που ανακύπτει είναι: Οι προηγούµενες αποδόσεις των αξιογράφων (εν προκειµένω 
µετοχών) προσαρµόζονται στο CAPM? [Galagedera (2004)] Οι υποστηρικτές του υποδείγµατος προβάλλουν 
δύο επιχειρήµατα: οι πραγµατικές τιµές µπορούν να θεωρηθούν ως µια προσεγγιστική µεταβλητή των 
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επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο και το κριτήριο στη διαδικασία της επιλογής του 

χαρτοφυλακίου τους συνίσταται στο µέσο και στη διακύµανση της απόδοσης της 

επένδυσης στη διάρκεια της περιόδου. Συνεπώς οι επενδυτές επιλέγουν "µέσης τιµής – 

διακύµανσης αποτελεσµατικά" χαρτοφυλάκια, µε την έννοια ότι τα χαρτοφυλάκια: 1) 

ελαχιστοποιούν τη διακύµανση (δηλαδή τον κίνδυνο) των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου 

µε δεδοµένη την αναµενόµενη απόδοση και 2) µεγιστοποιούν την αναµενόµενη απόδοση 

µε δεδοµένη διακύµανση. Εξ ου και η προσέγγιση του Markowitz συχνά ονοµάζεται 

"υπόδειγµα µέσης τιµής - διακύµανσης" ή "κριτήριο µέσης τιµής - διακύµανσης", [Mean – 

Variance Criterion (MVC)].  

Το υπόδειγµα χαρτοφυλακίου παρέχει µια αλγεβρική συνθήκη για τη στάθµιση των 

αξιογράφων που περιλαµβάνονται στα αποτελεσµατικά, µε βάση το υπόδειγµα µέσης τιµής 

- διακύµανσης χαρτοφυλάκια. Το CAPM µετατρέπει την αλγεβρική συνθήκη σε µια 

επιδεκτικής εξέτασης πρόβλεψη για τη σχέση µεταξύ κινδύνου και αναµενόµενης 

απόδοσης. Σύµφωνα µε το CAPM η µέση απόδοση των αξιογράφων θα πρέπει να 

συνδέεται γραµµικά µε το συντελεστή βήτα6, την παράµετρο που αποτυπώνει το 

συστηµατικό κίνδυνο (τη µοναδική πηγή συστηµατικού κινδύνου).  

Οι Sharpe (1964) και Lintner (1965), για να καταστεί αποτελεσµατικό ένα 

χαρτοφυλάκιο σύµφωνα µε το υπόδειγµα µέσης τιµής - διακύµανσης του Markowitz, 

προσέθεσαν δύο καίριες παραδοχές. Η πρώτη παραδοχή συνίσταται στην πλήρη συµφωνία 

µεταξύ των επενδυτών: µε δεδοµένες τις τιµές clearing (εκκαθάρισης) των αξιογράφων του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς την περίοδο 1t − , οι επενδυτές αποδέχονται την από κοινού 

κανονική κατανοµή των αποδόσεων των αξιογράφων την περίοδο µεταξύ 1t −  και t . Τα 

δεδοµένα των αποδόσεων των αξιογράφων της συγκεκριµένης περιόδου που ακολουθούν 

την από κοινού κατανοµή 2( , )N µ σ  χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του υποδείγµατος. Η 

δεύτερη παραδοχή συνίσταται στη δυνατότητα δανειοληψίας και δανειοδότησης που 

παρέχεται στους επενδυτές µε επιτόκιο (ανεξαρτήτως ποσού ή profile επενδυτή) αντίστοιχο 

του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου.  

Γενικά το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων λαµβάνει υπόψη: 
                                                                                                                                                     
προσδοκιών (proxy) και το αναµενόµενο risk premium µιας µετοχής συνδέεται γραµµικά µε το συντελεστή 
βήτα της µετοχής και το risk premium της αγοράς. 
6 Ο συντελεστής β µετράει την ευαισθησία της τιµής ενός αξιογράφου (µιας µετοχής συνήθως) στις κινήσεις 

της αγοράς και υπολογίζεται µε βάση τον τύπο 
2

( , )

( )
i m

i
m

cov r r

r
β

σ
=  . 
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1. Την ευαισθησία στο µη διαφοροποιήσιµο κίνδυνο (γνωστό και ως συστηµατικό κίνδυνο 

ή κίνδυνο αγοράς), ευαισθησία που αποτυπώνεται στην παράµετρο, γνωστή ως βήτα, 

imβ . Υποτίθεται δε ότι, για να καταστεί δυνατή η εκτίµηση των βήτα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου ελέγχου µε τη χρήση της Μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων 

(Ordinary Least Squares, OLS), τα βήτα δεν µεταβάλλονται στη διάρκεια της 

συγκεκριµένης περιόδου, υπόθεση που υιοθέτησαν και οι Fama – MacBeth στη 

διαδικασία της προσέγγισης των δύο σταδίων (two steps procedure) που θα εξετάσουµε 

ενδελεχώς. 

2. Την αναµενόµενη απόδοση της αγοράς. 

3. Την αναµενόµενη απόδοση ενός αξιογράφου µηδενικού κινδύνου (risk free) που 

είθισται να αντιστοιχεί στην απόδοση των κρατικών οµολόγων. 

 
Σύµφωνα µε τις παραδοχές του υποδείγµατος θεωρείται ως δεδοµένο ότι οι κεφαλαιαγορές 

λειτουργούν τέλεια και βρίσκονται σε ισορροπία. Πιο συγκεκριµένα: 

 
1. Κανείς µεµονωµένος επενδυτής δεν διαθέτει διαπραγµατευτική δύναµη και δυνατότητα 

επηρεασµού της αγοράς µέσω συνδυασµένων κινήσεων αγοραπωλησιών στην 

πρωτογενή και δευτερογενή αγορά. (Είναι όλοι λήπτες τιµών). 

2. Σε όλους τους επενδυτές παρέχεται ίση πρόσβαση και δωρεάν άµεση πληροφόρηση για 

τα επιχειρηµατικά δρώµενα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται ακαριαία και πλήρως στις 

τιµές των µετοχών. Η συγκεκριµένη υπόθεση συνιστά τον ορισµό της αποτελεσµατικής 

αγοράς και αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση  του CAPM (Diacogiannis, 1994; Elton et. 

al., 2003).  

3. Όλοι οι διαφοροποιήσιµοι κίνδυνοι εξαλείφονται (Sinclair, 1987)  

4. Το χαρτοφυλάκιο αγοράς και το αξιόγραφο µηδενικού κινδύνου διαδραµατίζουν 

καθοριστικό ρόλο στο σύνολο των επενδυτικών ευκαιριών (investment opportunity set). 

5. Οι συναρτήσεις χρησιµότητας των επενδυτών είναι δευτεροβάθµιες ή 

κανονικοποιηµένες ( quadratic or normalized utility functions). 

6. Οι επενδυτές λειτουργούν ορθολογικά, αποστρέφονται τον κίνδυνο (risk averse) και 

επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας τους καθ’ εκάστη χρονική 

περίοδο (όλοι οι επενδυτές διαθέτουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα διακράτησης των 
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τίτλων, για παράδειγµα ένα µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο, χρόνο κ.ο.κ.) επιλέγοντας µεταξύ 

αξιογράφων µε κριτήρια τον κίνδυνο και την αναµενόµενη απόδοση. 

7. Η επιλογή του χαρτοφυλακίου των επενδυτών προκύπτει από τη βελτιστοποίηση του 

υποδείγµατος µέσου – διακύµανσης του Markowitz, ήτοι επιλέγουν το επιθυµητό 

χαρτοφυλάκιο τίτλων από το σύνολο των αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων. 

8. Παρέχεται σε όλους τους επενδυτές η δυνατότητα απεριόριστης δανειοληψίας και 

δανειοδότησης µε επιτόκιο (ανεξαρτήτως ποσού ή profile επενδυτή) αντίστοιχο του 

αξιογράφου µηδενικού κινδύνου.  

9. Συµπίπτει ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης για όλους τους επενδυτές, όπερ 

σηµαίνει ότι το υπόδειγµα εξετάζεται για όλους την ίδια περίοδο, ήτοι στη διάρκεια 

ενός µήνα, ενός τριµήνου, ενός έτους κλπ. 

10. Συµπίπτουν οι εκτιµήσεις των επενδυτών για τις κατανοµές πιθανοτήτων των 

αναµενόµενων αποδόσεων, τις διακυµάνσεις και συνδιακυµάνσεις µεταξύ των 

αποδόσεων των ενεχόντων κινδύνων αξιογράφων. Υφίστανται εποµένως οµοιογενείς 

συλλογικές προσδοκίες. 

11. Τα αξιόγραφα είναι απείρως διαιρετά, όπερ σηµαίνει ότι είναι δυνατόν να αγοραστούν 

ή να πωληθούν υποδιαιρέσεις των µεριδίων - µετοχών οποιουδήποτε περιουσιακού 

στοιχείου ή χαρτοφυλακίου. 

12. ∆εν υφίσταται κόστος συναλλαγών και τα αξιόγραφα ρευστοποιούνται πλήρως και 

άµεσα. 

13. Οι αποδόσεις δεν φορολογούνται, αγνοούνται εποµένως οι φόροι που επιβάλλονται στο 

εισόδηµα από αξιόγραφα ή στα κέρδη από ανατίµηση αξιογράφων. 

14. Οι τιµές προσδιορίζονται εξωγενώς και δεν επιδέχονται χειραγώγηση. 

15. Ο πληθωρισµός θεωρείται µηδενικός ή η µεταβολή του είναι πλήρως προβλέψιµη, ενώ 

τα επιτόκια και οι κεφαλαιαγορές βρίσκονται σε ισορροπία.   

16. Παρέχεται η δυνατότητα δανεισµού τίτλων και ανοικτών πωλήσεων (short – selling) 

Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις του 

υποδείγµατος πρόδηλα δεν ισχύουν στην πράξη. Οι κεφαλαιαγορές λειτουργούν πολύ πιο 

περίπλοκα από ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις του υποδείγµατος υπαγορεύουν. Ενδεικτικά 

να αναφέρουµε την ύπαρξη κόστους συναλλαγών, την επιβολή φόρων, την απουσία 

οµοιογενών προσδοκιών στην πλειονότητα των περιπτώσεων σχετικά µε το ύψος της 

αναµενόµενης απόδοσης και το επίπεδο του αντίστοιχου κινδύνου της επένδυσης, τη 

διαφοροποίηση των επιτοκίων από το επίπεδο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου, την 
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ύπαρξη πληθωρισµού,  το γεγονός ότι ο χρονικός ορίζοντας των επενδυτών δεν εξαντλείται 

σε µια περίοδο, ότι οι επενδυτές δεν προβαίνουν από κοινού στη διαδικασία επιλογής 

χαρτοφυλακίου µε βάση το υπόδειγµα της µέσης απόδοσης / διακύµανσης  κλπ. Η 

χαλάρωση όµως των περισσότερων προϋποθέσεων7 που τίθενται δεν επηρεάζει ιδιαίτερα 

το υπόδειγµα και δεν διαφοροποιεί αισθητά τα κύρια συµπεράσµατα που προκύπτουν από 

την εφαρµογή του, για αυτό και το CAPM θεωρείται ανθεκτικό (robust) υπόδειγµα στο 

διάβα του χρόνου. Άλλωστε, εν τέλει, το πρωταρχικό κριτήριο αξιολόγησης ενός 

υποδείγµατος είναι η προβλεπτική και επεξηγηµατική του ικανότητα και όχι οι υποθέσεις ή 

οι παραδοχές του. 

 
2.1.3 Η Μαθηµατική ∆ιατύπωση του CAPM 
 

Το CAPM διατυπώνεται µαθηµατικά µε την εξίσωση  

( ) [ ( ) ] ,i f m f imE r r E r r β= + −  1,..., .i N=      (standard CAPM)     (1) 

µε τα ( )iE r  και ( )mE r να καταδεικνύουν τις αναµενόµενες αποδόσεις του αξιογράφου (της 

µετοχής i  εν προκειµένω) και του χαρτοφυλακίου της αγοράς αντίστοιχα. Το fr  

αντιστοιχεί στο επιτόκιο µηδενικού κινδύνου και αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τη χρονική 

αξία του χρήµατος ή το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Η διαφορά της αναµενόµενης 

απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς σε σχέση µε την απόδοση του αξιογράφου 

µηδενικού κινδύνου [ ( ) ]m fE r r− , αντιπροσωπεύει την επιπρόσθετη απόδοση που απαιτούν 

οι επενδυτές για να επενδύσουν στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Το 
cov( , )

var( )
i m

im
m

r r
r

β =  ως 

δείκτης του σχετικού κινδύνου του αξιογράφου i  ως προς τις διακυµάνσεις των 

αποδόσεων της αγοράς (συστηµατικός κίνδυνος8) παραµένει σταθερό κατά τη διάρκεια της 

περιόδου και καταγράφει µε τη χρήση του υποδείγµατος γραµµικής παλινδρόµησης, την 

ευαισθησία των αποδόσεων της µετοχής σε σχέση µε τις διακυµάνσεις των αποδόσεων του 

                                                 
7 Η χαλάρωση των υποθέσεων του υποδείγµατος οδήγησε σε µια σειρά επεκτάσεων του CAPM που 
προσαρµόζεται κατάλληλα για να λάβει υπόψη την ενδεχόµενη απαγόρευση του short – selling, τις 
αποκλίσεις µεταξύ επιτοκίου δανειοδότησης και δανειοληψίας (που ο Black αντιµετώπισε µε την εκδοχή του 
zero – beta CAPM που θα εξετάσουµε επίσης), την επιβολή προσωπικών φόρων, τη διενέργεια µη 
διαπραγµατεύσιµων (no marketable) επενδύσεων και την ύπαρξη ετερογενών προσδοκιών.  
8 Για την εκτίµηση του συστηµατικού κίνδυνου στο υπόδειγµα των Sharpe - Lintner - Mossin γίνεται η 
υπόθεση ότι η επίδραση θετικών και αρνητικών shocks στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς επιδρά συµµετρικά στο 
συστηµατικό κίνδυνο. Έτσι τα διαφορετικού πρόσηµου shocks αποτιµώνται µε τον ίδιο (συµµετρικό) τρόπο 
στις αναµενόµενες αποδόσεις των αξιογράφων. 
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χαρτοφυλακίου της αγοράς, το βαθµό στον οποίο οι αποδόσεις του τίτλου 

συνδιακυµαίνονται µε τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς (Cuthbertson, 1996, 

pp.24). Κατά συνέπεια αποτελεί µέτρο του κινδύνου, που δεν επιδέχεται µείωση µε 

περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.  

Η εξίσωση της γραµµικής παλινδρόµησης για τον εµπειρικό έλεγχο του 

υποδείγµατος: 

 =  +  + it i i mt itr a b r e      (2) 

µε τα itr  και mtr  να καταδεικνύουν τις αναµενόµενες υπερβάλλουσες αποδόσεις  της 

µετοχής i  και του χαρτοφυλακίου της αγοράς αντίστοιχα την περίοδο t ,  χρησιµοποιείται 

κατά κόρον στους εµπειρικούς ελέγχους και δηλώνει ότι σε κατάσταση ισορροπίας της 

αγοράς η σχέση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και  συστηµατικού κινδύνου ενός 

κεφαλαιακού στοιχείου είναι γραµµική.  

Γεωµετρικά, η γραµµικότητα της σχέσης αναµενόµενης απόδοσης και κινδύνου 

αποτυπώνεται γραφικά στο ορθοκανονικό σύστηµα συντεταγµένων µε την αναµενόµενη 

απόδοση να καταγράφεται στον κάθετο άξονα και τον κίνδυνο στον οριζόντιο. Η γραµµή, 

ήτοι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων όπου σε δεδοµένο επίπεδο κινδύνου (σ ) 

αντιστοιχεί η µέγιστη αναµενόµενη απόδοση ( r ) ονοµάζεται Γραµµή Αγοράς των 

Αξιογράφων (Security Market Line). Οι συντεταγµένες των σηµείων από τα οποία 

διέρχεται η γραµµή θα είναι εποµένως ( , )s r σ= . Η γραµµή αυτή δεν διέρχεται από την 

αρχή των αξόνων αλλά τέµνει τον άξονα των αποδόσεων (κάθετος άξονας) στο σηµείο που 

αντιστοιχεί στην τιµή του συντελεστή α  στο απλό γραµµικό υπόδειγµα. Το σηµείο αυτό 

αντιπροσωπεύει την απόδοση του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου (risk free rate). Η 

επικινδυνότητα ενός αξιογράφου αξιολογείται µε βάση την τιµή του συντελεστή 

παλινδρόµησης b  (beta coefficient) που αντιπροσωπεύει την κλίση της Γραµµής Αγοράς 

των Αξιογράφων (Security Market Line, SML). Με βάση τη Γραµµής Αγοράς των 

Αξιογράφων κρίνεται η ορθότητα της τιµολόγησης των αξιογράφων στην ανάλυση 

χαρτοφυλακίου. 

Πρώτος ο Markowitz (1952) παρατήρησε ότι όταν δυο αξιόγραφα δεν 

συσχετίζονται τέλεια µεταξύ τους (ήτοι 1ρ ≠ ) τότε ο κίνδυνος διακράτησης του 

χαρτοφυλακίου που απαρτίζεται από τα δυο αξιόγραφα είναι µικρότερος από το 

σταθµισµένο άθροισµα των τυπικών αποκλίσεων τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

n  αξιογράφων που συγκροτούν ένα χαρτοφυλάκιο, ήτοι η τυπική απόκλιση του 
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χαρτοφυλακίου θα είναι µικρότερη από το σταθµισµένο άθροισµα των τυπικών 

αποκλίσεων των n  αξιογράφων που περιλαµβάνονται σε αυτό, αποτέλεσµα που είναι 

γνωστό ως αποτέλεσµα διαφοροποίησης (diversification effect9).  

Για παράδειγµα στην περίπτωση ενός χαρτοφυλακίου δύο αξιογράφων (a και b) η 

αναµενόµενη απόδοση και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου δίνονται από τις σχέσεις: 

 

2 2 2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( , )

p a a b b a b b

p a a b b a b a b a b

E r w E r w E r w w

SD portfolio Var portfolio w w w w r r

αµ µ

σ σ σ σ σ ρ

= + = +

= = = + +
 

 
∆ιάγραµµα 2.1.1: ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση Αναµενόµενης Απόδοσης και Κινδύνου του 

Χαρτοφυλακίου 

 

 
Πηγή: Προσαρµογή από Keith Cuthbertson, “Quantitative Financial Economics: Stocks, 

Bonds and Foreign Exchange” 

 

                                                 
9 Ross, Westerfield, Jaffe, p. 238.  
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Στη συνήθη περίπτωση που ένα χαρτοφυλάκιο αποτελείται από πλήθος n  αξιογράφων η  

αναµενόµενη απόδοση και η διακύµανση του χαρτοφυλακίου υπολογίζονται µε βάση τους 

παρακάτω τύπους: 

1

( ) ( )
n

p i i
i

E r w E r
=

=∑  

2 2

1 1 1

( )
N N N

i i i j i j ij
i i j

Var portfolio with many assets w w wσ σ σ ρ
= = =

= +∑ ∑∑  

όπου ij i j ijσ σ σ ρ= . 

Σε µορφή πινάκων ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως εξής: 

1 11 1n 1 1
2

1

1 nn

    0      0

[ ... ]                    

 0     0    
p n

n n n n

w

w w

w

σ ρ ρ σ
σ

σ ρ ρ σ

     
     =      
          

L L L

M O M M O M M O M M

L L L

 

Θεωρώντας ότι οι συντελεστές στάθµισης των n  ενεχόντων κίνδυνο αξιογράφων 

περιλαµβάνονται στο ( 1n× ) διάνυσµα w  (µε στοιχεία 1,..., nw w ), αν η στάθµιση του 

αξιογράφου µηδενικού κινδύνου είναι 0 1 Tw w= − 1 , η αναµενόµενη απόδοση του 

χαρτοφυλακίου των 1n +  αξιογράφων είναι: 

0 0 0( ) ( ) ( ) (1T T T
pr w r w r w r w r= + = + − 1)  

ή 

0 0 0( ) ( ) ( ) ( )T T T
pr r w r w r w r r− = − = −1  

Αν 0p pR r r= −  και 0i iR r r= −  είναι τα διανύσµατα των υπερβαλλουσών 

αποδόσεων (excess returns) χαρτοφυλακίου και αξιογράφου i  αντίστοιχα ( 1, 2,...,i n= ) η 

σχέση 0 0 0( ) ( ) ( ) ( )T T T
pr r w r w r w r r− = − = −1  γράφεται ως T

p iR w R= . Η διακύµανση δε 

του χαρτοφυλακίου δίνεται από τη σχέση 2 T
p w Vwσ = . Αν θεωρήσουµε για παράδειγµα τα 

αξιόγραφα 1 & 2 ισχύει: 
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( )

( )

(
1 2

2
1 12 12

1 2 2
221 2

12 2
1 1 2 21 1 12 2 2

2

2 2 2 2
1 1 1 2 21 1 2 12 2 2
2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 12

cov( , )

2

T
p

r r

w
w Vw w w

w

w
w w w w

w

w w w w w w

w w w w

σ σ
σ

σ σ

σ σ σ σ

σ σ σ σ

σ σ σ

  
= = =     

 
= + +  

 

= + + + =

= + +

% %

 

Η διαδικασία υπολογισµού της διακύµανσης του χαρτοφυλακίου πλήθους n  

αξιογράφων µπορεί να ιδωθεί ως µια επέκταση της διαδικασίας υπολογισµού της 

διακύµανσης των δύο αξιογράφων. Στην περίπτωση λοιπόν n  αξιογράφων το πρόβληµα 

της επιλογής χαρτοφυλακίου µπορεί να προσδιορισθεί ως το παρακάτω πρόβληµα 

δεσµευµένης αριστοποίησης: 

Min
w   2 T

p w Vwσ =  

         subject to  1Tw =1  (
1

1
N

i
i

w
=

=∑ ) 

             T
p ir w r=  

1

( ) ( )
N

i i p
i

w E r E r
=

=∑  

Όπου w  είναι το ( 1n× ) διάνυσµα των σταθµίσεων των n  αξιογράφων, V  είναι η (θετικά 

ορισµένη, n n× ) µήτρα συνδιακυµάνσεων των n  αξιογράφων, 1  είναι µια µήτρα 1n×  

όπου όλα τα στοιχεία της είναι 1 και r  είναι το ( 1n× ) διάνυσµα των αναµενόµενων 

αποδόσεων των αξιογράφων. Ο πρώτος περιορισµός υποδεικνύει ότι όλο το κεφάλαιο  

επενδύεται (καθώς το άθροισµα των σταθµίσεων ισούται µε τη µονάδα) ενώ ο δεύτερος ότι 

το σταθµισµένο άθροισµα των αναµενόµενων αποδόσεων των n  αξιογράφων ισούται µε 

την αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου.  

Με την επίλυση του προβλήµατος ελαχιστοποίησης10 προκύπτει το διάνυσµα των 

σταθµίσεων *w  των χαρτοφυλακίων ελάχιστης διακύµανσης. Αντικαθιστώντας το *w  στις 

                                                 
10 Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πολλαπλασιαστή Lagrange έχουµε:  

1 2( ) ( 1)T T T
pL w Vw w r r wλ λ= − − − −1

 
Και οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι: 

1 2
0, 0, 0

L L L
w λ λ

∂ ∂ ∂
= = =

∂ ∂ ∂  
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εξισώσεις 0 0 0( ) ( ) ( ) ( )T T T
pr r w r w r w r r− = − = −1  και 2 T

p w Vwσ =  λαµβάνουµε την 

αναµενόµενη απόδοση και τον κίνδυνο αντίστοιχα των χαρτοφυλακίων που συνιστούν το 

νέο αποτελεσµατικό σύνολο χαρτοφυλακίων. 

Σύµφωνα µε τον Markowitz οι επενδυτές αναζητούν το αποτελεσµατικό σύνορο 

(efficient frontier) όλων των δυνατών συνδυασµών κινδύνου - απόδοσης. Το 

αποτελεσµατικό σύνορο οριοθετείται από τα αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια (efficient 

portfolios), ήτοι τα χαρτοφυλάκια που παρέχουν την υψηλότερη απόδοση για δεδοµένο 

επίπεδο κινδύνου και προκύπτουν από τη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος της 

δεσµευµένης αριστοποίησης. ∆ιαγραµµατικά το σύνολο των εφικτών χαρτοφυλακίων 

δίνεται από τη σκιαγραφηµένη περιοχή του διαγράµµατος ενώ τα χαρτοφυλάκια τα οποία 

ελαχιστοποιούν τη διακύµανση για κάθε αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου 

κινούνται επί του δυτικού ορίου του εφικτού συνόλου δηλαδή επί της καµπύλης Ι – ΙΙ - ΙΙΙ.  

 

 
∆ιάγραµµα 2.1.2: Εφικτό (Feasible) και Αποτελεσµατικό (Efficient) Σύνολο 

Χαρτοφυλακίων 

Πηγή: Προσαρµογή από Focardi & Fabozzi, “The Mathematics of Financial Modeling and 

Investment Management” 
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∆ιάγραµµα 2.1.3: Επενδυτική Ισορροπία: Συνδυάζοντας το Αξιόγραφο Μηδενικού 

Κινδύνου µε το Χαρτοφυλάκιο της Αγοράς 

Πηγή: Προσαρµογή από Brigham & Erhardt, “Financial Management” 

 
Στην ανάλυση γίνεται η υπόθεση ότι οι προτιµήσεις των επενδυτών αντικατοπτρίζονται σε 

µια συνάρτηση χρησιµότητας11 αύξουσα ως προς την αναµενόµενη απόδοση και φθίνουσα 

ως προς την τυπική απόκλιση (δηλωτική της αποστροφής του κινδύνου που χαρακτηρίζει 

τη στάση των επενδυτών): 

( , )p pU U r σ=  

0, 0
p p

U U
r ϑσ

∂ ∂
> <

∂
 

Η καµπύλη BΕ στο σχήµα δίνει το σύνολο των αποτελεσµατικών χαρτοφυλακίων 

ελάχιστης διακύµανσης (minimum variance efficient portfolios) ή εναλλακτικά των 

αποτελεσµατικών κατά Markowitz χαρτοφυλακίων. Τα χαρτοφυλάκια αυτά αποφέρουν σε 

δεδοµένα επίπεδα κινδύνου τη µέγιστη αναµενόµενη απόδοση η αντίστροφα -  αναλογικά 

                                                 
11 Γενικότερα ορίζουµε ως συνάρτηση χρησιµότητας µία σχέση που αποδίδει αριθµητική αξία στα στοιχεία 
του συνόλου Χ µε τρόπο ώστε να ιεραρχούνται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις . Ορισµός : Μία πραγµατική 

συνάρτηση U: nR R+ →  θεωρείται συνάρτηση χρησιµότητας που εκφράζει τη διµερή σχέση προτίµησης 

Ιf εάν 0 1,x x R∀ ∈  ισχύει : 0 1 0 1( ) ( )U x U x x x≥ ⇔ Ιf   
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µε την επιθυµητή απόδοση - ενέχουν το ελάχιστο ρίσκο. Έτσι ο ορθολογικός επενδυτής θα 

επιλέγει πάντοτε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα βρίσκεται επί του αποτελεσµατικού 

συνόλου BΕ. Για παράδειγµα το σηµείο Ν, όπου η καµπύλη αδιαφορίας Ι1 εφάπτεται στο 

αποτελεσµατικό σύνολο αντιπροσωπεύει µια πιθανή επιλογή χαρτοφυλακίου. 

Αντιπροσωπεύει συγκεκριµένα το σηµείο στο αποτελεσµατικό σύνολο των φερόντων 

κίνδυνο χαρτοφυλακίων (risky portfolios) όπου ο επενδυτής αποκοµίζει τη µέγιστη δυνατή 

απόδοση αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου που αναλαµβάνει και εκτίθεται στο µικρότερο 

δυνατό επίπεδο κινδύνου σε σχέση µε την αναµενόµενη απόδοση που προσδοκά ότι θα του 

αποφέρει η επένδυση του. Εντούτοις µπορεί να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση συγκριτικά 

µε την απόδοση του χαρτοφυλακίου Ν και κατ’ επέκταση µετάβαση σε υψηλότερη 

καµπύλη αδιαφορίας. Ο εµπλουτισµός του χαρτοφυλακίου µε αξιόγραφα µηδενικού 

κινδύνου επιτρέπει την ανταλλαγή κινδύνου – απόδοσης επί της ευθείας γραµµής που 

συνδέει το σηµείο RFr  µε το σηµείο Μ, µε το σηµείο δηλαδή που εφάπτεται η ευθεία 

RFr MZ  µε το αποτελεσµατικό σύνορο των χαρτοφυλακίων που αποτελούνται από 

αξιόγραφα που φέρουν κίνδυνο. Παρέχεται εποµένως η δυνατότητα µετάβασης σε µια 

υψηλότερη, µε βάση τη σχέση κινδύνου – απόδοσης – καµπύλη αδιαφορίας που 

αποτυπώνεται διαγραµµατικά στη µετάβαση από το σηµείο N στο σηµείο R. Σύµφωνα µε 

τον Markowitz η επιλογή του τελικού άριστου χαρτοφυλακίου (optimum portfolio) 

εξαρτάται από τις προτιµήσεις του κάθε επενδυτή, το επενδυτικό του profile και τη στάση 

του έναντι του κινδύνου. Για να προσδιορισθεί όµως σύµφωνα µε τον Markowitz το 

αποτελεσµατικό σύνολο των χαρτοφυλακίων απαιτείται η εκτίµηση12 των αποδόσεων και 

του κινδύνου των αποδόσεων (τυπική απόκλιση) για κάθε επενδυτή.  

Οι αναµενόµενες αποδόσεις κάθε αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου είναι γραµµική 

συνάρτηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου των n  αξιογράφων. Πιο συγκεκριµένα είναι 

γραµµική συνάρτηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου των n  ενεχόντων κίνδυνο 

                                                 
12 Επιπλέον απαιτείται η εκτίµηση του συντελεστή συσχέτισης για κάθε ζεύγος επενδύσεων. Για ένα 

χαρτοφυλάκιο λοιπόν το οποίο αποτελείται από N  αξιόγραφα απαιτούνται N  αποδόσεις, 
2

2
N N−

 

συντελεστές συσχέτισης και συνολικά 
( 3)

2
N N +

 στοιχεία. Οι πολύπλοκες υπολογιστικές διαδικασίες που 

απαιτούνται για την εκτίµηση του υποδείγµατος του Markowitz απλοποιήθηκαν χάρις στη σηµαντική 
συµβολή των Lintner και Mossin (1966) αλλά κυρίως του Sharpe, των ερευνητών δηλαδή που ανέπτυξαν το 
CAPM. 
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αξιογράφων µε σταθµίσεις που καθορίζει το διάνυσµα *w . Το νέο σύνολο απεικονίζεται 

από την ευθεία CML, γνωστή ως Γραµµή Κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line).  

 

 
 

∆ιάγραµµα 2.1.4: Γραµµή Κεφαλαιαγοράς και Αποτελεσµατικό Σύνορο 

Πηγή: Προσαρµογή από Focardi & Fabozzi, “The Mathematics of Financial Modeling and 

Investment Management” 

 
Η CML διέρχεται από ένα σηµείο επί του κάθετου άξονα το οποίο ορίζει η απόδοση 

χωρίς κίνδυνο ( fR ) και από το σηµείο M  που ορίζει το διάνυσµα *w . Το σηµείο M  

αντιστοιχεί στο αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο που περιλαµβάνει αποκλειστικά  αξιόγραφα 

που ενέχουν κίνδυνο. Για το M  δηλαδή ισχύει: 

1Tw =1  

Το χαρτοφυλάκιο M  ονοµάζεται Χαρτοφυλάκιο Επαφής (Tangency Portfolio) ή 

Χαρτοφυλάκιο της Αγοράς ( Market Portfolio). Έτσι κάθε χαρτοφυλάκιο επί της Γραµµής 

Κεφαλαιαγοράς δύναται να εκφραστεί ως γραµµικός συνδυασµός του αξιογράφου 

µηδενικού κινδύνου και του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς. 

Στο διάγραµµα η Γραµµή Κεφαλαιαγοράς εφάπτεται του εφικτού αποδοτικού 

συνόλου στο σηµείο M  και δηµιουργεί το νέο αποτελεσµατικό σύνολο χαρτοφυλακίων. 

Μια Γραµµή Κεφαλαιαγοράς που θα έτεµνε το εφικτό σύνολο (του Markowitz) δεν θα 

αποτύπωνε όλα τα αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια καθώς θα υπήρχαν, επί του 
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αποτελεσµατικού συνόλου του Markowitz, χαρτοφυλάκια τα οποία για τον ίδιο κίνδυνο θα 

έδιναν υψηλότερη απόδοση. 

Αν όλοι οι επενδυτές λειτουργούν ορθολογικά, τρέφουν λογικές προσδοκίες13 και 

εκτιµούν µε τον ίδιο τρόπο τις αναµενόµενες αποδόσεις, τις διακυµάνσεις και τις 

συνδιακυµάνσεις των αξιογράφων (ενυπάρχουν δηλαδή Οµοιογενείς Προσδοκίες, 

Homogeneous Expectations µεταξύ των επενδυτών), τότε η καθολικά αποδεκτή14 Γραµµή 

Κεφαλαιαγοράς θα συνιστά και τη Γραµµή Ευκαιριών της Αγοράς (Market Opportunity 

Line). Τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που περιλαµβάνουν αξιόγραφα που φέρουν 

κίνδυνο θα βρίσκονται επί της ίδιας Γραµµής Κεφαλαιαγοράς, ήτοι όλοι οι επενδυτές θα 

διακρατούν το ίδιο χαρτοφυλάκιο M . Η συγκρότηση δε του χαρτοφυλακίου, ο 

προσδιορισµός του σηµείου M  από κάθε επενδυτή είναι ανεξάρτητος15 από τις 

προσωπικές του προτιµήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ανεξάρτητος δηλαδή 

από τη συνάρτηση χρησιµότητας την οποία επιδιώκει να µεγιστοποιήσει και τη σχέση του 

µε τον κίνδυνο. 

Μετά τον προσδιορισµό της Γραµµής Κεφαλαιαγοράς και του σηµείου M , του 

χαρτοφυλακίου των φερόντων κίνδυνο αξιογράφων, έπεται ο επιµερισµός του κεφαλαίου 

µεταξύ του χαρτοφυλακίου της αγοράς και του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου (η επιλογή 

δηλαδή ενός συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου που θα κείτεται επί της Γραµµής 

Κεφαλαιαγοράς). Η επιλογή θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις υποκειµενικές προτιµήσεις 

κάθε επενδυτή και της σχέσης του µε τον κίνδυνο (πόσο «αντέχει» το ρίσκο). 

Σε κάθε σηµείο επί της Γραµµής Κεφαλαιαγοράς ισχύει: 

0 11Tw w∗+ =  
 
Στο σηµείο M  όλο το κεφάλαιο επενδύεται σε αξιόγραφα που ενέχουν κίνδυνο, ισχύει 

δηλαδή εν προκειµένω: 

 
11Tw∗ =   και  0 0w =  

 

                                                 
13 Με βάση τη Θεωρία των Ορθολογικών Προσδοκιών (Rational Expectation Theory) που διατύπωσε αρχικά 
ο Muth (1961). Θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στη Θεωρία στο δεύτερο µέρος της διατριβής, στη µελέτη 
της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. 
14  Με την έννοια της καθολικής συµφωνίας µεταξύ των επενδυτών για το σηµείο τοµής µε τον κάθετο άξονα 
των αναµενόµενων αποδόσεων και την κλίση της ευθείας. 
15 Το γνωστό και ως two – fund separation theorem ή θεώρηµα διαχωρισµού. 
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Αριστερά του σηµείου M  (για παράδειγµα στο σηµείο BP  του ∆ιαγράµµατος της Γραµµής 

Κεφαλαιαγοράς) ένα τµήµα του κεφαλαίου επενδύεται στο αξιόγραφο µηδενικού κινδύνου 

( 11Tw∗ <  και 0 0w > ), ενώ δεξιά από το σηµείο M  πραγµατοποιείται δανεισµός 

κεφαλαίου µε επιτόκιο που ανέρχεται σε fR  µε σκοπό την επένδυση του στο 

χαρτοφυλάκιο M  (ισχύει δηλαδή 11 > Tw∗  και 0 0w < ). 

Οι προτιµήσεις των καταναλωτών εκφράζονται µε τις εξατοµικευµένες συναρτήσεις 

χρησιµότητας που φέρουν τις ιδιότητες που προαναφέρθηκαν: 

 

( , )p pU U r σ=  

0, 0
p p

U U
r σ

∂ ∂
> <

∂ ∂
 

 
Και ταυτόχρονα σε κάθε καµπύλη αδιαφορίας ικανοποιείται η συνθήκη: 
 

2

2 0p

p

r

σ

∂
>

∂
 

 
Οι πρώτες δύο συνθήκες υποδεικνύουν ότι οι καµπύλες αδιαφορίας που βρίσκονται 

βορειοδυτικότερα δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα χρησιµότητας. Η τρίτη συνθήκη ορίζει ότι 

καθώς ο κίνδυνος αυξάνεται, ο οριακός λόγος υποκατάστασης κινδύνου - απόδοσης ( p

p

r

σ
∂

∂
) 

επίσης αυξάνεται. 
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∆ιάγραµµα 2.1.5: Γραµµή Κεφαλαιαγοράς και Αποτελεσµατικό Σύνολο Χαρτοφυλακίων 

Προσαρµογή βάσει C.-F. Lee et al. (eds.), Handbook of Quantitative Finance and Risk 

Management 

 
H εξίσωση (ευθείας) που περιγράφει την CML µπορεί να προσδιοριστεί διαγραµµατικά ως 

εξής: Ο σταθερός της όρος 0R  ή fR  είναι ίσος µε την απόδοση του αξιογράφου µηδενικού  

κινδύνου, µε δεδοµένο ότι όταν η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου ( pσ ) είναι 

µηδενική η απόδοση του χαρτοφυλακίου ισούται µε 0R  ή ή fR . Η κλίση της CML ισούται 

µε 0( )m

m

E R R
σ

−
 (η εφαπτοµένη της γωνίας ω ) και τιµολογεί τον κίνδυνο καταδεικνύοντας 

την οριακή αύξηση της µέσης αναµενόµενης απόδοσης που µπορεί να επιτευχθεί αν 

αναληφθεί επιπρόσθετος κίνδυνος, ήτοι αν η τυπική απόκλιση αυξηθεί κατά µια µονάδα. 

Έτσι η εξίσωση της CML διαµορφώνεται ως εξής: 

 

0 0
0

( )( ) ( )
( ) ( ) ή =  

( ) ( ) ( )
pm m

p p
m p m

dE RE R R E R R
E R R R

R d R R
σ

σ σ σ
 − −

= +  
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Σύµφωνα µε την εξίσωση της Γραµµής Κεφαλαιαγοράς η αναµενόµενη απόδοση ενός 

χαρτοφυλακίου µπορεί να θεωρηθεί ως το άθροισµα της απόδοσης που αποφέρει η 

αποταµίευση (µε την έννοια της µετάθεσης στο µέλλον της κατανάλωσης) και ενός 

ασφάλιστρου για την ανάληψη του κινδύνου που φέρει το χαρτοφυλάκιο. Εποµένως η 

κλίση της Γραµµής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ερµηνευθεί ότι εκφράζει το «κόστος» ή την 

«τιµή» που η αγορά ορίζει για τον κίνδυνο, εξ ου και η κλίση της CML αναφέρεται συχνά 

ως «τιµή αγοράς του κινδύνου» («market price of risk»). Η Γραµµή Κεφαλαιαγοράς ισχύει 

µόνο για τα αποτελεσµατικά, ήτοι τα τέλεια διαφοροποιηµένα  χαρτοφυλάκια και εκφράζει 

τη στάση των επενδυτών σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς και τα επενδυτικά τους 

χαρτοφυλάκια [Galagedera (2004)]. 

Τέλος σε κάθε σηµείο ισορροπίας o Οριακός Λόγος Υποκατάστασης (η κλίση της 

καµπύλης αδιαφορίας) κινδύνου – απόδοσης (που συµβολίζεται ,P pRMRSσ  από τον όρο 

Marginal Rate of Substitution) ισούται µε την κλίση της Γραµµής Κεφαλαιαγοράς έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας: 

 

0
, ( )p

P p

p

Rp m
R

p m

MUR R R
MRS

MUσ
σσ σ

∂ −
= = − =

∂
 

 

Η εξίσωση16 δηλώνει ότι η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας κάθε επενδυτή 

επιτυγχάνεται στο σηµείο όπου ο υποκειµενικός (για κάθε επενδυτή) λόγος ανταλλαγής 

                                                 
16 Υπολογίζοντας το ολικό διαφορικό της συνάρτησης χρησιµότητας έχουµε: 

p p
p p

U U
dU dR d

R
σ

σ
∂ ∂

= +
∂ ∂

 

Η κίνηση κατά µήκος µιας καµπύλης αδιαφορίας συνεπάγεται 0.dU =  Αντικαθιστώντας έχουµε: 

,
p

P P

p

p p
R

p p R

MUU dR
MRS

U R d MU
σ

σ
σ

σ
∂ ∂

− = → − =
∂ ∂

 και 0, 0
P PRMU MUσ < > , εποµένως: 

,
P P

P P

P P

R
R R

MU MU
MRS

MU MU
σ σ

σ− = =  

Όταν ο κίνδυνος αυξάνεται κατά µία µονάδα ο επενδυτής επιθυµεί µια αύξηση της απόδοσης κατά MRS  
µονάδες έτσι ώστε να απολαµβάνει το ίδιο επίπεδο χρησιµότητας ( 0)dU = . Ο MRS  (κινδύνου – 
απόδοσης) – ή εναλλακτικά η κλίση – σε κάθε σηµείο της καµπύλης αδιαφορίας ισούται µε την απόλυτη τιµή 
του λόγου των οριακών χρησιµοτήτων (κινδύνου – απόδοσης).  
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κινδύνου – απόδοσης ( ,P pRMRSσ ), ισούται µε τον αντικειµενικό λόγο ανταλλαγής κινδύνου 

– απόδοσης ( 0m

m

R R
σ

−
) στην αγορά.  

Τα χαρτοφυλάκια όλων των επενδυτών κείτονται επί της Γραµµής Κεφαλαιαγοράς (CML) 

και εποµένως όλοι αντικρίζουν την ίδια τιµή αγοράς του κινδύνου. Στην ισορροπία όλοι οι 

επενδυτές διατηρούν την ίδια σχέση ανταλλαγής κινδύνου και απόδοσης γεγονός που 

προϋποθέτει οµοιογενείς προσδοκίες για τις υποκείµενες µεταβλητές της αγοράς 

2,i i iERµ σ=  και ijσ . Οι οµοιογενείς προσδοκίες όµως δεν υπαγορεύουν και κοινή στάση 

έναντι του κινδύνου, τον ίδιο βαθµό αποστροφής των επενδυτών έναντι του κινδύνου (risk 

aversion). Αν οι προσδοκίες είναι οµοιογενείς όλοι οι επενδυτές θα διακρατούν όλα τα 

αξιόγραφα που εµπεριέχουν ρίσκο στις αναλογίες που ορίζονται στο χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς (στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς που αποτυπώνεται διαγραµµατικά στο σηµείο M ). 

Η υπόθεση των οµοιογενών προσδοκιών είναι κρίσιµη για την εξεύρεση µιας ισορροπίας 

της αγοράς (market equilibrium), ισορροπίας που επιτυγχάνεται όταν όλα τα φέροντα 

κίνδυνο αξιόγραφα διακρατώνται στις βέλτιστες αναλογίες *
iw  και οδηγεί στο σηµείο M  

και στην εκκαθάριση της αγοράς (market clearing). Εντέλει όµως η σχέση µε τον κίνδυνο 

καθορίζει και τις επενδυτικές επιλογές. Οι επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο (risk 

averse) θα διατηρούν ένα περιορισµένο ποσοστό του κεφαλαίου τους στο χαρτοφυλάκιο 

της αγοράς και θα τοποθετούν κατά βάση τα κεφάλαια τους σε πιο ασφαλείς επενδυτικές 

επιλογές, εν προκειµένω στα αξιόγραφα µηδενικού κινδύνου. Σε αντιδιαστολή, οι 

επενδυτές που έλκονται από τον κίνδυνο θα καταφεύγουν στο δανεισµό κεφαλαίων µε 

επιτόκιο που θα ανέρχεται στο ύψος του επιτοκίου των αξιογράφων µηδενικού κινδύνου µε 

σκοπό να επενδύσουν σε υψηλού ρίσκου χαρτοφυλάκια. Οι εν λόγω επενδυτές διακρατούν 

το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο (το χαρτοφυλάκιο της αγοράς στο σηµείο M ) µε την έννοια ότι 

ελαχιστοποιούν τη διακύµανση του χαρτοφυλακίου για κάθε επίπεδο αναµενόµενης 

απόδοσης. Καταφεύγουν δε σε περαιτέρω δανεισµό µε επιτόκιο που αντιστοιχεί στο 

επιτόκιο µηδενικού κινδύνου για να χρηµατοδοτήσουν την αγορά του αξιογράφου i , να 

συγκροτήσουν χαρτοφυλάκιο µε µεγαλύτερη διακύµανση και αναµενόµενη απόδοση και να 

κινηθούνε εντέλει σε υψηλότερη καµπύλη αδιαφορίας. Η αναµενόµενη απόδοση και ο 

κίνδυνος του χαρτοφυλακίου θα είναι: 

0 0 0 0 0(1 ) ( ) ( )p m m m i i i p m m i iR w R w R w R w R R R w R R w R R= − + + − ⇒ = + − + −  
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2 2 2 2 2 2p m m i i i m imw w w wσ σ σ σ= + +  όπου 

, :i mw w  Οι σταθµίσεις του αξιογράφου i  και του χαρτοφυλακίου M  αντίστοιχα 

, :i mσ σ  Οι τυπικές αποκλίσεις του αξιογράφου i  και του χαρτοφυλακίου M  αντίστοιχα 

, :i mσ  Η συνδιακύµανση του αξιογράφου i  µε το χαρτοφυλάκιο M  

Υπολογίζοντας τις µερικές παραγώγους ως προς iw  της αναµενόµενης απόδοσης και της 

διακύµανσης του νέου χαρτοφυλακίου έχουµε: 

0
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i
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R
R R

w

∂
= −
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2
2

,2 2p
i i m i m
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w w

w

σ
σ σ

∂
= +
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Αν υποθέσουµε ότι το αρχικό χαρτοφυλάκιο των risk lovers επενδυτών κείτονταν στο 

σηµείο M  επί της CML ( 1mw = ) το πιο «επιθετικό» χαρτοφυλάκιο θα µπορεί να θεωρηθεί 

βέλτιστο αν και µόνο αν ισχύει 1mw =  και 0iw = . Αν θέσουµε 1mw =  και 0iw =  στις 

µερικές παραγώγους ως προς iw  της αναµενόµενης απόδοσης και της διακύµανσης του 

νέου χαρτοφυλακίου έχουµε: 
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Για να επιτευχθεί κατάσταση ισορροπίας η οριακή µεταβολή της αναµενόµενης απόδοσης 

προς την οριακή µεταβολή του κινδύνου του χαρτοφυλακίου της αγοράς ( M ) και των 

αξιογράφων ( ,i j ) πρέπει να είναι ίση. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να ισχύει: 

00 0
2

, , ,1, 0

/

2 2 2/
m i

p i jm i

m m i m j mp i w w

R w R RR R R R

w σ σ σσ
= =

∂ ∂ −− −
= = =

∂ ∂
 

Αν δεν υφίσταται η ισότητα των οριακών µεταβολών οι επενδυτές θα αποκοµίζουν κέρδη 

ανακατανέµοντας και επενδύοντας τα κεφάλαια τους σε αξιόγραφα µε µεγαλύτερη 

απόδοση ανά µονάδα κινδύνου. Αν επιτευχθεί κατάσταση ισορροπίας τότε καταλήγουµε 

στη σχέση:  
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,
0 02 ( )i m

i m
m

R R R R
σ

σ
− = −  ή 

0 0( )i im mR R R Rβ= + −  όπου ,
2

i m
im

m

σ
β

σ
=  

Καταλήξαµε εποµένως στη θεµελιώδη εξίσωση (1) του CAPM στην εκδοχή των 

Sharpe -  Lintner. Η θεµελιώδης εξίσωση του CAPM αποτυπώνεται διαγραµµατικά στη 

Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων (Security Market Line, SML17) που εκφράζει την 

αναµενόµενη απόδοση των αξιογράφων (ή των χαρτοφυλακίων) ως γραµµική αύξουσα 

συνάρτηση του συστηµατικού κινδύνου (βήτα). Εποµένως για τα αξιόγραφα και τα 

χαρτοφυλάκια µε τα υψηλότερα βήτα αναµένονται και υψηλότερες αποδόσεις. Αν το βήτα 

ενός χαρτοφυλακίου ή ενός αξιογράφου ισούται µε τη µονάδα από τη θεµελιώδη εξίσωση 

του CAPM προκύπτει ότι η αναµενόµενη απόδοση του ισούται µε την αναµενόµενη 

απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς (µε δεδοµένο ότι 
2

,
2 2 1m m m

m
m m

σ σ
β

σ σ
= = = ). Αν η τιµή 

του βήτα ενός χαρτοφυλακίου ή ενός αξιογράφου ανέρχεται στο µηδέν προκύπτει ότι η 

απόδοση του δεν σχετίζεται µε την απόδοση της αγοράς18 (για παράδειγµα η απόδοση του 

αξιογράφου µηδενικού κινδύνου).  

 
 

                                                 
17 Η Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων θεωρείται από τους Ross et al. (2002) η πιο σηµαντική έννοια στη 
Σύγχρονη Χρηµατοοικονοµική µετά την έννοια της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value, NPV). 
Ross et al. (2002), “Fundamentals of Corprorate Finance”, Sixth Edition, p. 467. 
18 Η έννοια βέβαια του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου, που στις εµπειρικές µελέτες είθισται να θεωρείται ο 
τίτλος βραχυπρόθεσµου χρέους του ∆ηµοσίου, δεν υφίσταται αν αναλογιστεί κανείς ότι και οι τίτλοι 
βραχυπρόθεσµου χρέους (που θεωρητικά δεν υπόκεινται σε κίνδυνο αποπληρωµής σε ονοµαστικούς όρους, 
ήτοι θεωρείται εξασφαλισµένη η εξόφληση τους στην ονοµαστική τους αξία), υπόκεινται στη διαβρωτική 
επίδραση του πληθωρισµού που µειώνει την πραγµατική τους αξία. Σε συνδυασµό µε την πρόδηλη έλλειψη 
δυνατότητας από πλευράς  των επενδυτών λήψης ή / και χορήγησης απεριόριστων κεφαλαίων µε επιτόκιο 
που ανέρχεται στο ύψος του επιτοκίου του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου ο Black (1972) διατύπωσε το 
zero – beta CAPM αντικαθιστώντας στην εξίσωση του CAPM το αξιόγραφο µηδενικού κινδύνου fR  ή 0R  

µε το αξιόγραφο µηδενικού βήτα zR  (που η απόδοση του δηλαδή δεν σχετίζεται µε την απόδοση της 

αγοράς). Κατά συνέπεια στην εκδοχή του zero – beta CAPM  η σχέση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και 

βήτα διαµορφώνεται µε βάση την εξίσωση ( ) ( ) [ ( ) ( )]i z m z iE R E R E R E R β− = −% % % %  που ισχύει είτε το i  

είναι χαρτοφυλάκιο, είτε µεµονωµένο αξιόγραφο. Η αρχή της εκδοχής του zero – beta είναι η ίδια µε την 
αρχή του κλασσικού CAPM ήτοι επικεντρώνεται στην εξεύρεση της κλίσης (slope) του αποτελεσµατικού 
συνόρου (efficient frontier). Η ολοκληρωµένη µαθηµατική διατύπωση παρατίθεται από τους Copeland και 
Weston pp. 205 – 208 chapter 7, part G.  
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∆ιάγραµµα 2.1.6: Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων (Security Market Line) 

Προσαρµογή βάσει C.-F. Lee et al. (eds.), Handbook of Quantitative Finance and Risk 

Management 

 
Με βάση τη θεµελιώδη εξίσωση του CAPM που αποτυπώνεται διαγραµµατικά στη 

Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων (SML) καθορίζεται εποµένως µια θεωρητικά δίκαιη 

αναµενόµενη απόδοση για ένα χαρτοφυλάκιο ή για ένα αξιόγραφο που προστίθεται σε ένα 

επαρκώς διαφοροποιηµένο στη διάρθρωση του χαρτοφυλάκιο [µε δεδοµένο το 

συστηµατικό ή µη – διαφοροποιήσιµο κίνδυνο και µε εξαλειµµένο το διαφοροποιήσιµο 

κίνδυνο (Diversifiable Risk)]. Ο προσδιορισµός της αναµενόµενης απόδοσης του 

αξιογράφου ή του χαρτοφυλακίου συνεπάγεται και µια τιµή που προκύπτει αν 

προεξοφληθούν οι µελλοντικές χρηµατοροές του αξιογράφου µε τη συγκεκριµένη 

απόδοση.  

Εάν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου t , οι µέσες αποδόσεις ενός αξιογράφου (µιας 

µετοχής για παράδειγµα) i , του χαρτοφυλακίου της αγοράς και του επιτοκίου µηδενικού 

κινδύνου ανέρχονται σε ir , mr  και fr  αντίστοιχα, τότε, ελλείψει οποιασδήποτε ανώτερης ή 

κατώτερης απόδοσης, µια εκ των υστέρων (ex – post) έκδοση του CAPM πρέπει να ισχύει, 

ήτοι: 

( )i f i m fr r r rβ =  +  −      (3) 



 
31

 
Εποµένως, η διαφορά ia , όπου [ ( )]i i f i m fa r r r rβ =  −  +  − , µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

µέτρο της απόδοσης. 

Το µέτρο της απόδοσης ia , ευρέως γνωστό ως Jensen’s alpha19, υπολογίζεται συνήθως µε 

τη χρήση του υποδείγµατος υπερβάλλουσας απόδοσης της αγοράς: 

 
( )it ft i im mt ftr r r rα β− = + −      (4) 

 
Ορίζοντας την απόκλιση της απόδοσης της αγοράς ως mt mtf r =  − mr  και το ασφάλιστρο 

κινδύνου της αγοράς (market risk premium) ως m m fP r r =  − , η εξίσωση (4) µπορεί να 
γραφεί ως   
 

( )it ft i i mt m itr r f P eα β− = +  +  +      (5) 
 
και αναµένεται να ισχύει 0iα =  για κάθε µετοχή ( 1, 2,... )i k=  ή χαρτοφυλάκιο µετοχών. 

Η ελκυστικότητα του υποδείγµατος έγκειται στην παροχή ισχυρών και διαισθητικά 

ορθών προβλέψεων για τον τρόπο µέτρησης του κινδύνου και την ποσοτικοποίηση της 

σχέσης αναµενόµενης απόδοσης και κινδύνου. Στην πράξη όµως τα εµπειρικά δεδοµένα 

δεν συντείνουν στην επιβεβαίωση του – σε σηµείο που να θέτουν σε αµφισβήτηση τον 

τρόπο που χρησιµοποιείται στις εφαρµογές. Ο προβληµατισµός που ανακύπτει από την 

εξέταση των εµπειρικών ευρηµάτων ενδεχοµένως να αντικατοπτρίζει σφάλµατα στο 

θεωρητικό υπόβαθρο του υποδείγµατος, απόρροια σειράς απλουστευτικών παραδοχών που 

γίνονται σε όλα τα θεωρητικά οικονοµικά υποδείγµατα. Το CAPM, όντας ένα ceteris 

paribus υπόδειγµα, ισχύει µόνο αν πληρούνται οι συγκεκριµένες απλουστευτικές 

παραδοχές. Ενδεχοµένως όµως να προκαλείται επίσης από δυσχέρειες στην 

πραγµατοποίηση έγκυρων ελέγχων του υποδείγµατος20.  

                                                 
19 Το Jensen's alpha (ή Jensen's Performance Index, ex-post alpha) ποσοτικοποιεί την απόδοση µιας 
επένδυσης σε σχέση µε ένα σηµείο αναφοράς. Χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της υπερβάλλουσας 
απόδοσης ενός αξιογράφου ή χαρτοφυλακίου κινητών αξιών σε σχέση µε τη θεωρητικά αναµενόµενη 
απόδοση του µε βάση ένα υπόδειγµα αγοράς, συνήθως το CAPM. 
20 Για παράδειγµα, µε βάση το CAPM ο κίνδυνος µιας µετοχής προσµετράται σε σχέση µε το «χαρτοφυλάκιο 
της αγοράς» που θεωρητικά µπορεί να περιλαµβάνει όχι µόνο διαπραγµατεύσιµα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα αλλά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ακίνητα και ανθρώπινο κεφάλαιο. Ακόµη όµως και αν 
λάβουµε υπόψη τη στενή έννοια του χαρτοφυλακίου της αγοράς και θεωρήσουµε ότι εµπεριέχει 
αποκλειστικά και µόνο διαπραγµατεύσιµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, θεωρείται θεµιτό να 
περιορίσουµε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς αποκλειστικά στις µετοχές ή θα πρέπει η έννοια της αγοράς να 
διευρυνθεί και να συµπεριλάβει οµόλογα και άλλα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, ενδεχοµένως πέρα από 
εγχώρια και διεθνή? 
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Όπως προαναφέρθηκε, η θεµελιώδης προϋπόθεση για την ισχύ του CAPM έγκειται 

στην κανονικότητα των αποδόσεων των αξιογράφων που καλείται να τιµολογήσει. Όταν 

όµως αναφερόµαστε σε µια χρονικά µεταβαλλόµενη κατανοµή αποδόσεων (time-varying 

return distribution), πρέπει να αναφερόµαστε στον υπό συνθήκη ή δεσµευµένο χρονικά 

µέσο, την απόκλιση, τη συνδιακύµανση που αλλάζουν συνέχεια σύµφωνα µε τη ροή των 

καινούργιων πληροφοριών. Σε αντίθεση µε τα κλασσικά µέτρα της περιγραφικής 

στατιστικής (τα µέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς των αποδόσεων, της απόκλισης, και 

της µέσης τετραγωνικής απόκλισης) για ένα εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, παρέχεται µια 

µη δεσµευµένη χρονικά εκτίµηση µε το σκεπτικό ότι θεωρείται σταθερή στη διάρκεια του 

χρόνου. Το πιο ευρέως διαδεδοµένο υπόδειγµα για την εκτίµηση της µεταβαλλόµενης 

χρονικά διακύµανσης των µετοχών και του γενικού δείκτη τιµών θεωρείται το υπόδειγµα 

GARCH που προτάθηκε από τον Robert F.Engle. Ιδίως στην αντιµετώπιση της 

ετεροσκεδαστικότητας, θεωρητικά η χρήση των υποδειγµάτων ARCH/GARCH, µπορεί να 

µας οδηγήσει στο ζητούµενο, το οποίο είναι η εκτίµηση και η πρόβλεψη του µελλοντικού 

κινδύνου αγοράς ενός αξιογράφου. 

Τα εµπειρικά ευρήµατα µεγάλου αριθµού µελετών καταδεικνύουν ότι οι αποδόσεις 

των αξιογράφων αποκλίνουν από την κανονικότητα, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται 

δεδοµένα υψηλής συχνότητας. Προχωρώντας πέρα από την υπόθεση της κανονικότητας 

βάσει της οποίας µια κατανοµή αποδόσεων θα µπορούσε να περιγραφεί από τις δύο πρώτες 

ροπές της, το µέσο και τη διακύµανση, η περιγραφή µιας µη κανονικής κατανοµής 

αποδόσεων απαιτεί τη χρήση ροπών υψηλότερης τάξης όπως η ασυµµετρία και η κύρτωση. 

Στην προσπάθεια τους να ερευνήσουν σε βάθος την ισχύ του υποδείγµατος και 

υποκινούµενοι από τα όχι πάντα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα των ελέγχων του 

παραδοσιακού CAPM, οι ερευνητές προχώρησαν στην παρουσίαση διαφόρων εκδοχών 

Υποδειγµάτων Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων µε χρήση Ανωτέρων Ροπών. 

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα, όταν οι αποδόσεις των κεφαλαιακών στοιχείων 

κατανέµονται κανονικά, τότε οι ιστορικές αποδόσεις, οι τυπικές αποκλίσεις και η 

συνδιακύµανση µε τις αποδόσεις της αγοράς, παρέχουν τη δυνατότητα ικανοποιητικής 

πρόβλεψης των αναµενόµενων στο µέλλον τιµών. Πιο συγκεκριµένα, η αναµενόµενη 

απόδοση ενός  αξιογράφου, για παράδειγµα µιας µετοχής, που υπερβαίνει το ποσοστό 

απόδοσης του αξιόγραφου µηδενικού κινδύνου (δηλαδή το υπερκανονικό κέρδος που 

αποκοµίζει) είναι γραµµική και συνδεδεµένη µε το µη - διαφοροποιήσιµο κίνδυνο, που 

αποτιµάται από το βήτα της µετοχής και από το σταθερό όρο άλφα που ισούται µε το 
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µηδέν. Με βάση το υπόδειγµα προβλέπεται ότι ο σταθερός όρος (άλφα) της εξίσωσης θα 

έχει τιµή ίση µε το µηδέν και η κλίση της εξίσωσης της γραµµικής παλινδρόµησης µεταξύ 

των αποδόσεων του αξιογράφου και των αποδόσεων της αγοράς (δηλαδή ο συντελεστής 

του βήτα) θα αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα απόδοση σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο 

της αγοράς, ήτοι το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) της αγοράς [ 0tan mR Rω = − ]21. 

Η κλίση είναι θετική (εξ ου και η θετική κατεύθυνση της ευθείας) µε δεδοµένο ότι η 

απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς που ενέχει κίνδυνο υπερβαίνει την απόδοση του 

αξιογράφου µηδενικού κινδύνου (κάτι που έχει αποδειχθεί και εµπειρικά αλλά και µε βάση 

την κοινή λογική κανείς επενδυτής που αποστρέφεται τον κίνδυνο δεν θα διακρατούσε το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς - που απαρτίζεται από αξιόγραφα που φέρουν κίνδυνο - όταν µε 

βεβαιότητα θα µπορούσε να αποκοµίσει µεγαλύτερο κέρδος επενδύοντας όλο το κεφάλαιο 

του στο αξιόγραφο µηδενικού κινδύνου). 

Συνοπτικά, η γνωστή εξίσωση του CAPM που συνδέει την αναµενόµενη απόδοση 

του αξιογράφου µε το βήτα είναι απλά µια εφαρµογή στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς της 

σχέσης µεταξύ της αναµενόµενης απόδοσης και του βήτα του χαρτοφυλακίου, σχέσης που 

ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα  "µέσης τιµής – διακύµανσης αποτελεσµατικά" κατά 

Markowitz χαρτοφυλάκια. Η αποτελεσµατικότητα του χαρτοφυλακίου της αγοράς όπως 

προαναφέρθηκε εδράζεται σε ένα πλήθος µη ρεαλιστικών παραδοχών, για παράδειγµα στις 

οµοιογενείς προσδοκίες, στη δυνατότητα δανειοληψίας και δανειοδότησης µε επιτόκιο 

(ανεξαρτήτως ποσού ή profile επενδυτή) αντίστοιχο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου ή 

σε απεριόριστες ανοιχτές πωλήσεις (short selling) των περιουσιακών στοιχείων υψηλού 

επενδυτικού κινδύνου (risky assets).  Η κατασκευή όµως πετυχηµένων υποδειγµάτων 

προϋποθέτει κάποιες απλοποιήσεις που να αποτυπώνουν τις πιο σηµαντικές παραµέτρους22 

(Begg, Fisher, Dornbusch, 1998 σελ. 67), απλοποιήσεις όµως που ενδεχοµένως να 

φαντάζουν και ως εξωπραγµατικές. Για αυτό το λόγο άλλωστε τα υποδείγµατα εξετάζονται 

και αξιολογούνται συνεχώς µε γνώµονα το κατά πόσο συλλαµβάνουν και αποτυπώνουν 

ορθά την πραγµατικότητα µε βάση τα εκάστοτε δεδοµένα. 

                                                 
21 tan = εφαπτοµένη γωνίας (tangent) 
22 Αν για παράδειγµα επιχειρούνταν να γίνει µια ακριβής αναπαράσταση όλων των λεπτοµερειών της 
λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς θα προέκυπτε ένα πολύπλοκο, χαοτικό υπόδειγµα που θα ήταν αδύνατο να 
οδηγήσει σε σαφή συµπεράσµατα ή να αναδείξει τις θεµελιώδεις σχέσεις που διέπουν τη λειτουργία της 
κεφαλαιαγοράς.  
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Θα προχωρήσουµε στη συνέχεια σε µια επισκόπηση των εµπειρικών εργασιών, των 

ανεπαρκειών του υποδείγµατος που έρχονται στην επιφάνεια και των εναλλακτικών 

υποδειγµάτων που προτάθηκαν. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
2.2.1 Εισαγωγή 

 
Οι έλεγχοι του υποδείγµατος στηρίζονται σε τρεις παραδοχές που προκύπτουν από τη 

σχέση που διαπραγµατεύεται το υπόδειγµα µεταξύ της αναµενόµενης απόδοσης και του 

βήτα. Πρώτον, οι αναµενόµενες αποδόσεις όλων των αξιογράφων σχετίζονται γραµµικά µε 

τα βήτα τους και καµία άλλη µεταβλητή δεν διαθέτει έστω και οριακή επεξηγηµατική ισχύ. 

∆εύτερον, η υπερβάλλουσα απόδοση (premium) του συντελεστή του βήτα είναι θετική, 

πράγµα που σηµαίνει ότι η αναµενόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς 

υπερβαίνει την αναµενόµενη απόδοση των αξιογράφων που οι αποδόσεις τους δεν 

σχετίζονται µε τις αποδόσεις της αγοράς. Τρίτον, στην εκδοχή του υποδείγµατος των 

Sharpe – Lintner, οι αναµενόµενες αποδόσεις των αξιογράφων που δεν σχετίζονται µε τις 

αποδόσεις της αγοράς κινούνται στο επίπεδο του επιτοκίου του αξιογράφου µηδενικού 

κινδύνου και η υπερβάλλουσα απόδοση (premium) του βήτα ισούται µε την αναµενόµενη 

ποσοστιαία απόδοση της αγοράς µείον το ποσοστό του επιτοκίου του αξιογράφου 

µηδενικού κινδύνου. Οι περισσότερες έρευνες στρέφονται στον έλεγχο των προβλέψεων 

που συνάγονται επί τη βάσει των παραδοχών του υποδείγµατος και διεξάγονται µε τη 

χρήση είτε διαστρωµατικών είτε χρονολογικών σειρών παλινδροµήσεων. Η χρήση των 

συγκεκριµένων οικονοµετρικών προσεγγίσεων χρονολογείται από την περίοδο των 

αρχικών µελετών του υποδείγµατος. 

 
2.2.2. Έλεγχοι των Ασφάλιστρων Κινδύνου (Risk Premiums) 
 

Οι αρχικοί έλεγχοι µέσω διαστρωµατικών παλινδροµήσεων εστίαζαν την προσοχή τους 

στις προβλέψεις του υποδείγµατος των Sharpe – Lintner για τον σταθερό όρο (σηµείο 

τοµής στον άξονα y ) και την κλίση στο καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων που 

απεικονίζει τη σχέση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και βήτα. Η προσέγγιση συνίσταται 

στη διαστρωµατική παλινδρόµηση των µέσων αποδόσεων των αξιογράφων στις εκτιµήσεις 
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των βήτα των αξιογράφων. Υποθέτοντας ότι από τα ιστορικά δεδοµένα των αποδόσεων 

µπορεί να γίνει µια εύστοχη εκτίµηση των µελλοντικών αποδόσεων, έχουµε : 

( ) [ ( ) ]i f M f iM itE R R E R R β ε= + −  +  

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα το ( )iE R  αντιπροσωπεύει τις προσδοκώµενες 

ποσοστιαίες µεταβολές των αποδόσεων του αξιογράφου i , ο σταθερός όρος στις 

συγκεκριµένες παλινδροµήσεις αντιπροσωπεύει το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού 

κινδύνου  fR , ο συντελεστής του βήτα την αναµενόµενη υπερβάλλουσα απόδοση της 

αγοράς23 σε σχέση µε το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου,  ( ( )M fE R R−  ή 

όπως προαναφέρθηκε του ασφάλιστρου κινδύνου24), το iMβ  αντιπροσωπεύει το 

συντελεστή ευαισθησίας του αξιογράφου i  και το itε  τον διαταρακτικό όρο της 

παλινδρόµησης. Ο διαταρακτικός όρος itε  υποθέτουµε ότι πληροί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις (υποθέσεις της απλής γραµµικής παλινδρόµησης) : 

a. Η αναµενόµενη τιµή του διαταρακτικού όρου είναι µηδέν, ( ) 0itE ε =  

b. ∆εν υφίσταται διαχρονική σχέση µεταξύ των τιµών του διαταρακτικού όρου, 

cov( , ) 0it jtε ε =  

c. ∆εν υφίσταται σχέση µεταξύ της ανεξάρτητης µεταβλητής mtR  και του 

διαταρακτικού όρου, cov( , ) 0mt itR ε =  

d. Η διακύµανση του διαταρακτικού όρου είναι σταθερή και ίση µε 2
iσ  καθ’ όλη την 

περίοδο ελέγχου, 2var( )itε σ=  

Η παραβίαση των υποθέσεων  της απλής γραµµικής παλινδρόµησης δηµιουργεί 

σοβαρά προβλήµατα στις εκτιµήσεις και στην αξιοπιστία των συµπερασµάτων που 

προκύπτουν µε βάση το CAPM. Τα προβλήµατα λοιπόν που δηµιουργούνται από την 

παραβίαση των υποθέσεων του γραµµικού υποδείγµατος είναι το πρόβληµα της 

αυτοσυσχέτισης, το πρόβληµα της κανονικότητας, το πρόβληµα της εξειδίκευσης 

(misspecification error) και το πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας: 

                                                 
23 Ειδικά στην Ελλάδα εκφράζεται συνήθως µε το Γενικό ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

24 Εξ ου και η κλίση της Γραµµής Κεφαλαιαγοράς 0( ) ( )
=

( ) ( )
p m

p m

dE R E R R
d R Rσ σ

−
 δηλώνει το αγοραίο 

ασφάλιστρο κινδύνου ανά µονάδα αναλαµβανόµενου κινδύνου. Ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος εν προκειµένω 
ταυτίζεται µε το συστηµατικό κίνδυνο, µε δεδοµένο ότι για το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο έχει εξαντληθεί 
κάθε περιθώριο διαφοροποίησης. 



 
36

α) Το πρόβληµα της αυτοσυσχέτισης: Αυτοσυσχέτιση ενσκύπτει όταν η διακύµανση 

του διαταρακτικού όρου δεν είναι σταθερή και η συνδιακύµανση όλων των διαταρακτικών 

όρων δεν ισούται µε το µηδέν. Σε αυτή την περίπτωση εµφανίζεται το φαινόµενο της 

αυτοσυσχέτισης ή αυτοπαλινδρόµησης. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται κυρίως σε 

οικονοµετρικά υποδείγµατα που βασίζονται σε χρονολογικές σειρές παρατηρήσεων. Στα 

υποδείγµατα αυτά οι παρατηρήσεις των µεταβλητών είναι διατεταγµένες στο χρόνο και 

έτσι µπορεί να εξαρτώνται διαχρονικά µεταξύ τους, ή να εµφανίζουν κάποια συστηµατική 

χρονική τάση. Το CAPM δεν αποκλείει την πιθανότητα οι όροι σφάλµατος itε  να 

συσχετίζονται στη διάρκεια του χρόνου εκτός και αν η συχνότητα των δεδοµένων είναι 

υψηλότερη από ότι ο επενδυτικός ορίζοντας των αποδόσεων itr  (για παράδειγµα 

εβδοµαδιαία δεδοµένα και µηνιαίες προσδοκώµενες αποδόσεις). Σε µια τέτοια περίπτωση 

απαιτείται ένας εκτιµητής Generalized Method of Moments (GMM). 

β) Σύµφωνα µε τον ορισµό της κανονικότητας η κατανοµή της εξαρτηµένης 

µεταβλητής της γραµµικής παλινδρόµησης είναι η κανονική, όπως συµβαίνει και µε τις 

κατανοµές των εκτιµητών των συντελεστών της παλινδρόµησης. Επίσης, οι έλεγχοι των 

υποθέσεων, όπως και οι µέθοδοι εκτίµησης βασίζονται στην κανονική κατανοµή ή στις 

παράγωγες της. Όταν δεν ισχύει κάτι από τα προηγούµενα δεν έχουµε κανονικότητα.  

γ) Ετεροσκεδαστικότητα παρουσιάζεται όταν οι διαταρακτικοί όροι δεν εµφανίζουν 

την ίδια διακύµανση, ήτοι οι διακυµάνσεις τους δεν είναι σταθερές. Σε αυτή την περίπτωση 

τα τυπικά σφάλµατα και τα διαστήµατα εµπιστοσύνης που προκύπτουν µε βάση τη Μέθοδο 

των Ελαχίστων Τετραγώνων δεν χαρακτηρίζονται για την ακρίβεια τους (στην 

πραγµατικότητα υποεκτιµούνται) και ως εκ τούτου επιβάλλεται να χρησιµοποιηθούν άλλες 

τεχνικές εκτίµησης, για παράδειγµα ο εκτιµητής Generalized Method of Moments (GMM) 

του Hansen ή άλλες τεχνικές εκτίµησης όπως ο γενικευµένος εκτιµητής ελαχίστων 

τετραγώνων GLS (Generalized Least Squares) και, τέλος,  

δ) η εξειδίκευση του υποδείγµατος αναφέρεται τόσο στην περιγραφή των 

ερµηνευτικών µεταβλητών, όσο και στη διατύπωση του διαταρακτικού όρου. Επειδή δεν 

υφίστανται καθολικά αποδεκτά κριτήρια για την επιλογή του πιο κατάλληλου 

υποδείγµατος, µε το πρόβληµα της εξειδίκευσης αναφερόµαστε στην παράλειψη π.χ. µιας 

ερµηνευτικής µεταβλητής ή σε µη ορθή µορφή του υποδείγµατος προς ανάλυση. 

Μια ολόκληρη κατηγορία εµπειρικών µελετών αποδεικνύουν την παραβίαση των 

υποθέσεων του κλασσικού γραµµικού υποδείγµατος γεγονός το οποίο έχει σηµαντικές 
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επιπτώσεις στις εκτιµήσεις του συντελεστή βήτα. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται 

µελέτες όπου επισηµαίνονται κυρίως τα προβλήµατα της αυτοσυσχέτισης του στοχαστικού 

όρου [Scwartz-Whitcomb (1977), Atchison et al (1987), Cohen et al (1983), Perry (1985) 

κ.ά.] αλλά κυρίως το πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας [Fama et al (1969), Praetz 

(1969), Miller - Scholles (1973), Martin-Klemkosky (1975), Brown (1977), Belkaoui 

(1977), Brenner - Smidt (1977), Fowler et al (1979), Bey-Pinches (1980), Giaccotto C.-M. 

Ali (1982), Huang-Jo (1988), Karathanassis-Philippas (1993) κ.ά.]. Οι Karathanassis και 

Philippas (1993), ελέγχοντας την ισχύ των υποθέσεων για τις 22 πιο εµπορεύσιµες µετοχές 

στο Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την περίοδο 1988-1991, διαπίστωσαν ότι οι 

υποθέσεις της κανονικότητας και της οµοσκεδαστικότητας του διαταρακτικού όρου 

παραβιάζονται. ∆ιαπίστωσαν επίσης ότι η αυτοσυσχέτιση δεν αποτελεί σοβαρό 

οικονοµετρικό πρόβληµα κατά την εκτίµηση του συστηµατικού κινδύνου µε τη χρήση του 

Υποδείγµατος της Αγοράς στο ΧΑΑ. 

Μια άλλη κατηγορία ερευνητών θεωρεί την υπόθεση της σταθερότητας του 

συστηµατικού κινδύνου για την εξεταζόµενη περίοδο ως ανεπαρκή. Οι ερευνητές αυτοί 

προτείνουν προχωρηµένα οικονοµετρικά υποδείγµατα για την εκτίµηση του συστηµατικού 

κινδύνου. Οι προσεγγίσεις αυτές αποδέχονται λιγότερο περιοριστικές υποθέσεις για την 

συµπεριφορά του συστηµατικού κινδύνου. Πιο συγκεκριµένα τα υποδείγµατα αυτά 

θεωρούν ότι ο συντελεστής βήτα είναι είτε τυχαία µεταβλητή [Fabozzi-Francis (1978), 

Alexander-Benson (1982) κ.ά.] είτε κάποια στοχαστική παράµετρος (Sunder (1980), 

Ohlsen-Rosenberg (1982) κ.ά.]. Οι εν λόγω ερευνητές χρησιµοποιούν τα γνωστά 

οικονοµετρικά υποδείγµατα των Swamy (1971), των Cooley-Prescott (1973), του 

Rosenberg (1973), των Hildreth-Houck (1968) κ.ά. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι είναι πολύ πιθανό η παρατηρούµενη διαχρονική 

αστάθεια του συντελεστή βήτα, καθώς και τα προβλήµατα της αυτοσυσχέτισης και της 

ετεροσκεδαστικότητας να ερµηνεύονται ικανοποιητικά µε βάση την παραδοχή ότι το βήτα 

είναι τυχαία µεταβλητή και δεν παραµένει σταθερό διαχρονικά. 

Μια άλλη κατηγορία ερευνητών επεκτείνουν το Υπόδειγµα Αποτίµησης 

Κεφαλαιακών Στοιχείων σε µη-τυπικές µορφές (Non-Standard Forms of Capital Asset 

Pricing Models) [Elton-Gruber (1974), Brennan (1971), Levy (1980) κ.ά.]. Στην ίδια 

κατηγορία πρέπει να περιληφθούν οι µελετητές του Arbitrage Pricing Model (που θα 

εξετάσουµε αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο) µε κυριότερο τον Ross (1976). 
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Πολύ γρήγορα ανέκυψαν δύο προβλήµατα στις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις 

των µέσων αποδόσεων των αξιογράφων στις εκτιµήσεις των βήτα των αξιογράφων. 

Πρώτον, οι εκτιµήσεις των βήτα των µεµονωµένων αξιογράφων στερούνται ακρίβειας, µε 

συνέπεια να προκαλείται ένα πρόβληµα σφάλµατος µέτρησης όταν χρησιµοποιούνται για 

να εξηγήσουν τις µέσες αποδόσεις. ∆εύτερον, η διακύµανση των καταλοίπων της 

παλινδρόµησης προκαλείται από κοινούς παράγοντες,25 µε συνέπεια τη θετική συσχέτιση 

των καταλοίπων. Η θετική συσχέτιση των καταλοίπων οδηγεί σε µεροληπτική εκτίµηση 

(για την ακρίβεια σε υποεκτίµηση) των τυπικών σφαλµάτων των διαστρωµατικών κλίσεων 

των παλινδροµήσεων που διεξάγονται µε τη συνήθη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

Οι µελέτες της πρώιµης περιόδου για το CAPM (ενδεικτικά οι µελέτες των Lintner, 

1965; Douglas, 1969) βασίστηκαν πρωτίστως στις αποδόσεις των µεµονωµένων 

αξιογράφων (εν προκειµένω µετοχών). Τα εµπειρικά τους αποτελέσµατα ήταν 

αποθαρρυντικά. Οι Miller και Scholes (1972) επισήµαναν τα στατιστικά προβλήµατα που 

αντιµετώπισαν όταν επιχείρησαν να ελέγξουν µε τη χρήση των µεµονωµένων µετοχών την 

αξιοπιστία του CAPM.   

Στην προσπάθεια τους να ξεπεράσουν το πρόβληµα και να βελτιώσουν την 

ακρίβεια των εκτιµηθέντων βήτα, πολλοί ερευνητές [Blume (1970), Friend και Blume 

(1970), Black, Jensen, και Scholes (1972), Sharpe και Cooper (1972)] εξέτασαν τα 

δεδοµένα χαρτοφυλακίων και όχι µεµονωµένων αξιογράφων. Αν το CAPM δίνει την 

εξήγηση για τις αποδόσεις των µετοχών, µπορεί να εξηγήσει επίσης και τις αποδόσεις των 

χαρτοφυλακίων (µε δεδοµένο ότι η αναµενόµενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου είναι απλά 

ο σταθµισµένος µέσος όρος των αναµενόµενων αποδόσεων και ο συντελεστής β του 

χαρτοφυλακίου συνίσταται στην εύρεση του σταθµισµένου µέσου όρου των βήτα των 

µετοχών που το απαρτίζουν). 

Τυπικά, αν το , ( 1,2,..., )ipx i N= συµβολίζει τις σταθµίσεις των αξιογράφων στο 

χαρτοφυλάκιο p, ο Blume (1970) έδειξε ότι η αναµενόµενη απόδοση και το βήτα του 

χαρτοφυλακίου διαµορφώνονται από τις αναµενόµενες αποδόσεις και τα βήτα των 

αξιογράφων ως εξής: 

1

( ) ( )
N

p ip i
i

E R x E R
=

=∑ , και 

                                                 
25 Για παράδειγµα οι επιπτώσεις µακροοικονοµικών και κλαδικών φαινοµένων επηρεάζουν γενικώς το µέσο 
όρο των αποδόσεων. 
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2 2
1 1

cov( , ) cov( , )ˆ ˆ
ˆ ˆ( ) ( )

N N
p m i m

p ip ip i
i im m

R R R R
x x

R R
β β

σ σ= =

= = =∑ ∑
% % % %

% %
. 

Κατά συνέπεια η σχέση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και βήτα στο CAPM 

διαµορφώνεται µε βάση την εξίσωση ( ) [ ( ) ] ,i f M f iME R R E R R β= + − που ισχύει είτε το i  

είναι χαρτοφυλάκιο, είτε µεµονωµένο αξιόγραφο.  

Οι εκτιµήσεις των βήτα των διαφοροποιηµένων χαρτοφυλακίων αποδεικνύονται πιο 

ακριβείς από ότι οι εκτιµήσεις των µεµονωµένων αξιογράφων. Εποµένως, η χρήση των 

χαρτοφυλακίων στις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις των µέσων αποδόσεων επί των 

βήτα26 µειώνει τα κρίσιµα λάθη στις µεταβλητές του προβλήµατος. Η οµαδοποίηση 

ωστόσο, περιορίζει το εύρος των τιµών των βήτα και µειώνει τη στατιστική ισχύ. Για να 

αντιµετωπιστεί το πρόβληµα οι ερευνητές, κατά τη διαδικασία διαµόρφωσης των 

χαρτοφυλακίων, ταξινοµούν τα αξιόγραφα σε φθίνουσα σειρά µε βάση το ύψος των βήτα. 

Το πρώτο χαρτοφυλάκιο περιέχει τίτλους µε τις υψηλότερες τιµές των βήτα και ούτω 

καθεξής µέχρι το σχηµατισµό του τελευταίου χαρτοφυλακίου που περιλαµβάνει τα 

αξιόγραφα µε τις χαµηλότερες τιµές των βήτα. Η συγκεκριµένη διαδικασία ταξινόµησης 

καθιερώθηκε και εφαρµόζεται πλέον σε όλους τους εµπειρικούς ελέγχους. Οι Black, Jensen 

και Scholes (1972), στη µελέτη τους (που θα εξετάσουµε αναλυτικά) για τις αποδόσεις του 

συνόλου των µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1931-1965, διαµόρφωσαν τα χαρτοφυλάκια βάσει µιας τεχνικής που επινόησαν 

µε τη χρήση βοηθητικών µεταβλητών (instrumental variables) και κατέγραψαν µια 

γραµµική σχέση µεταξύ της µέσης υπερβάλλουσας απόδοσης των χαρτοφυλακίων και των 

βήτα. Επιπροσθέτως για τις τιµές των βήτα >1 (<1) η τεταγµένη (intercept) έτεινε να είναι 

αρνητική (θετική). Εισήγαγαν εποµένως µια εκδοχή ενός υποδείγµατος CAPM µε µηδενικό 

βήτα και µε τεταγµένη επιδεκτική µεταβολής στη διάρκεια του χρόνου. 

Επεκτείνοντας τη µελέτη των Black, Jensen και Scholes οι Fama και McBeth 

[1973] που την έρευνα τους θα αναλύσουµε επίσης διεξοδικά παρακάτω εφαρµόζοντας 

παράλληλα και τη στατιστική µεθοδολογία τους, πρότειναν µια µέθοδο για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος που προκαλούνταν στις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις 

από τη συσχέτιση των καταλοίπων. Επέλεξαν αντί για την εκτίµηση µιας απλής 

                                                 
26 Γενικότερα µε βάση την οικονοµετρική θεωρία η κλίση της ευθείας bYX ονοµάζεται συντελεστής 
παλινδρόµησης της Υ πάνω στη Χ και δίνει το ποσό της µεταβολής της Υ που επέρχεται από τη µοναδιαία  
µεταβολή της Χ. Στην προκειµένη περίπτωση το Υ αντιπροσωπεύει τη µέση απόδοση και το Χ το συντελεστή 
βήτα. 
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διαστρωµατικής παλινδρόµησης των µέσων µηνιαίων αποδόσεων επί των βήτα, να 

εκτιµήσουν σε µηνιαία βάση (µήνα µε το µήνα) τις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις των 

αποδόσεων επί των βήτα. Οι χρονολογικοί µέσοι των µηνιαίων σταθερών όρων (intercepts) 

και των κλίσεων (slopes), µαζί µε τα τυπικά σφάλµατα των µέσων, χρησιµοποιήθηκαν στη 

συνέχεια για να ελεγχθεί αφενός µεν αν το βήτα συνιστά τη µοναδική πηγή συστηµατικού 

κινδύνου και ο µέσος όρος των premium των βήτα είναι θετικός και αφετέρου αν ο µέσος 

όρος των αποδόσεων των αξιογράφων που δεν σχετίζονται µε την αγορά ανέρχεται στο 

ύψος του επιτοκίου του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου.  

Στη συγκεκριµένη προσέγγιση, τα τυπικά σφάλµατα των µέσων των σταθερών 

όρων και των κλίσεων καθορίζονται από τη διακύµανση σε µηνιαία βάση των συντελεστών 

παλινδρόµησης. Η καταγραφή της διακύµανσης σε µηνιαία βάση αποτυπώνει πλήρως τις 

επιδράσεις της συσχέτισης των καταλοίπων στη διακύµανση των συντελεστών της 

παλινδρόµησης, δεν δίνει όµως λύση στο πρόβληµα της ακριβούς εκτίµησης των 

συσχετίσεων. Οι επιδράσεις της συσχέτισης των καταλοίπων διακρίνονται στην 

πραγµατικότητα µέσω της επαναλαµβανόµενης δειγµατοληψίας των συντελεστών 

παλινδρόµησης. Και η συγκεκριµένη προσέγγιση κατέστη επίσης κοινός τόπος στη 

βιβλιογραφία.   

Ο Jensen (1968) ήταν ο πρώτος που επισήµανε ότι η εκδοχή των Sharpe – Lintner 

για τη σχέση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και βήτα συνεπάγεται επίσης έναν έλεγχο 

παλινδρόµησης χρονολογικών σειρών. Σύµφωνα µε την εκδοχή των Sharpe – Lintner η 

µέση τιµή της υπερβάλλουσας απόδοσης ενός αξιογράφου (η απόδοση ενός αξιογράφου 

αφαιρουµένης της απόδοσης του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου, it ftr r− ) εξηγείται 

πλήρως από το µέσο πραγµατοποιηθέν risk premium του CAPM (τον πολλαπλασιασµό του 

βήτα µε τη µέση τιµή της διαφοράς mt ftr r− ). Αυτό σηµαίνει ότι σύµφωνα µε το CAPM το 

«Jensen’s alpha», ο σταθερός όρος στην παλινδρόµηση χρονολογικών σειρών είναι, όπως 

προαναφέρθηκε, µηδέν για κάθε αξιόγραφο. 

 Οι πρώτες εµπειρικές µελέτες που παρείχαν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία για την 

ορθότητα του υποδείγµατος χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 [βλέπε 

Ross, Westerfield, Jaffe, (1999)]. Οι Fama και French (2004) όµως θεωρούν ότι οι πρώτες 

µελέτες απορρίπτουν ξεκάθαρα την εκδοχή του CAPM των Sharpe – Lintner. 

Αναγνωρίζουν την ύπαρξη µιας θετικής σχέσης µεταξύ µέσης απόδοσης και βήτα αλλά τη 

θεωρούν πολύ «επίπεδη». Επισήµαναν το γεγονός ότι στις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις 



 
41

το υπόδειγµα των Sharpe – Lintner προβλέπει ότι ο σταθερός όρος (το σηµείο τοµής στον 

άξονα y ) ορίζει το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου και ο συντελεστής του 

βήτα αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αναµενόµενη απόδοση της αγοράς σε σχέση µε 

την απόδοση του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου, ( )m fE r r− . Στην πραγµατικότητα, 

σύµφωνα µε τα ευρήµατα των παλινδροµήσεων, η τιµή του σταθερού όρου υπερβαίνει το 

ύψος του επιτοκίου του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου (που είθισται να θεωρείται το 

µηνιαίο έντοκο γραµµάτιο του Αµερικανικού ∆ηµοσίου) και το ύψος του συντελεστή του 

βήτα υπολείπεται από τη µέση υπερβάλλουσα απόδοση της αγοράς (που αποτυπώνεται στη 

διαφορά  της µέσης απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου αµερικανικών µετοχών σε σχέση µε την 

απόδοση του έντοκου γραµµατίου). Μια σειρά από µελέτες και στο µακρινό παρελθόν 

[Douglas (1968), Black, Jensen και Scholes (1972), Miller και Scholes (1972), Blume και 

Friend (1973), Fama και MacBeth (1973)] - αλλά και σχετικά πιο πρόσφατοι έλεγχοι 

διαστρωµατικών παλινδροµήσεων, για παράδειγµα του Rubio (1989) και των Fama και 

French (1992), - αναδεικνύουνε αυτές τις αποκλίσεις των εµπειρικών ευρηµάτων.  

Το γεγονός ότι η σχέση µεταξύ βήτα και µέσης απόδοσης είναι επίπεδη 

επιβεβαιώνεται από σειρά χρονολογικών ελέγχων, για παράδειγµα από τις µελέτες των 

Friend και Blume (1970), των Black, Jensen και Scholes (1972) και του Stambaugh (1982). 

Οι σταθεροί όροι στις παλινδροµήσεις χρονολογικών σειρών της υπερβάλλουσας απόδοσης 

του αξιογράφου επί της υπερβάλλουσας απόδοσης της αγοράς είναι θετικοί για αξιόγραφα 

µε χαµηλά βήτα και αρνητικοί για αξιόγραφα µε υψηλά βήτα.  

Οι Fama και French (2003) για να επιβεβαιώσουν την επίπεδη σχέση µεταξύ βήτα 

και µέσης απόδοσης «έτρεξαν» παλινδροµήσεις εκτενέστερων χρονολογικών σειρών. Στο 

διάγραµµα που ακολουθεί παρατίθεται η µέση ετησιοποιηµένη µηνιαία απόδοση δέκα 

χαρτοφυλακίων27 σταθµισµένης αξίας (που συγκροτήθηκαν µε βάση το ύψος των βήτα των 

µετοχών) σε σχέση µε τα βήτα τους. Τα χαρτοφυλάκια εκτιµήθηκαν παλινδροµώντας τις 

µηνιαίες αποδόσεις τους για την περίοδο 1928 – 2003 επί των αποδόσεων 

αντιπροσωπευτικού σταθµισµένου χαρτοφυλακίου αµερικανικών µετοχών που 

συγκροτήθηκε από το Center for Research in Security Prices (CRSP) του Πανεπιστηµίου 

του Chicago. Στην Ελλάδα σε αντίστοιχες έρευνες εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο είναι 

εµφανείς οι παραβιάσεις του υποδείγµατος της απλής γραµµικής παλινδρόµησης.  

                                                 
27 Τα χαρτοφυλάκια περιλαµβάνουν όλες τις µετοχές που διαπραγµατεύτηκαν στο  NYSE (1928 – 2003), 
AMEX (1963 – 2003) και NASDAQ (1972 – 2003) 
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∆ιάγραµµα 2.2.1: Μέση Ετησιοποιηµένη Μηνιαία Απόδοση σε σχέση µε το Βήτα για 

Χαρτοφυλάκια Σταθµισµένης Αξίας µε βάση Προηγούµενα Βήτα, 1928 – 2003 

Προσαρµογή: Προσαρµογή από Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 2004, "The 

Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence." 

 

Ως µεταβλητές έρευνας τίθενται συνήθως οι αποδόσεις των µετοχών και οι 

αποδόσεις του γενικού δείκτη της αγοράς, ο οποίος είθισται να χρησιµοποιείται ως δείκτης 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Τα αποτελέσµατα στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

δείχνουν ότι οι παραβιάσεις είναι εµφανείς, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε την ισχύ 

της υπόθεσης περί αποτελεσµατικότητας της αγοράς. 

Το CAPM των Sharpe – Lintner προβλέπει ότι το διάγραµµα των χαρτοφυλακίων 

εκτείνεται κατά µήκος µιας ευθείας, µε το σηµείο τοµής στον άξονα των y  να ανέρχεται 

στο ύψος του επιτοκίου του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου fR  και την κλίση να ισούται 

µε την αναµενόµενη υπερβάλλουσα απόδοση της αγοράς ( )M fE R R−  (market risk 

premium). Οι Fama και French έλαβαν υπόψη τους το µέσο µηνιαίο επιτόκιο των εντόκων 

γραµµατίων του Αµερικανικού ∆ηµοσίου (Treasury Bills) και τη µέση υπερβάλλουσα 

απόδοση του αντιπροσωπευτικού χαρτοφυλακίου της αγοράς σύµφωνα µε το  CRSP για 

την περίοδο 1928 – 2003, για να εκτιµήσουν τις προβλεπόµενες µέσες αποδόσεις σύµφωνα 

µε το CAPM (την προβλεπόµενη γραµµή παλινδρόµησης).  
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Επιβεβαιώνοντας παλαιότερες µελέτες, η σχέση µεταξύ του βήτα και της µέσης 

απόδοσης των δέκα χαρτοφυλακίων αποδεικνύεται πολύ πιο επίπεδη από ότι η εκδοχή του 

CAPM των  Sharpe – Lintner προβλέπει. Οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων µε χαµηλό 

βήτα είναι πολύ υψηλότερες ενώ οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων µε υψηλό βήτα είναι 

πολύ χαµηλότερες. Για παράδειγµα η προβλεπόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου µε το 

χαµηλότερο βήτα αναµενόταν στο 8,3% ετησίως ενώ η πραγµατική του απόδοση έφθασε 

το 11,1%. Η προβλεπόµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου µε το υψηλότερο βήτα 

αναµενόταν στο 16,8% ετησίως ενώ η πραγµατική του απόδοση ανήλθε στο 13,7%.  

Παρά το γεγονός ότι το premium που παρατηρείται ανά µονάδα βήτα είναι 

χαµηλότερο από ότι η εκδοχή του CAPM των  Sharpe – Lintner προβλέπει, η σχέση µεταξύ 

µέσης απόδοσης και βήτα είναι περίπου γραµµική. Επιβεβαιώνεται έτσι η εκδοχή του 

Black, που προβλέπει µόνο ότι το premium του βήτα είναι θετικό. Ακόµη όµως και αυτό το 

λιγότερο περιοριστικό υπόδειγµα τελικά «υποκύπτει», σύµφωνα µε τους Fama και French, 

στα δεδοµένα.    

 
2.2.3 Έλεγχοι της Σχέσης Συστηµατικού Κινδύνου της Αγοράς και 
Αναµενόµενων Αποδόσεων 
 
Με βάση τις εκδοχές του CAPM των Sharpe – Lintner και Black υποτίθεται ότι το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι αποτελεσµατικό σύµφωνα µε το υπόδειγµα µέσου – 

διακύµανσης. Αν δεχτούµε την υπόθεση, τότε οι διαφορές στις αναµενόµενες αποδόσεις 

αξιογράφων και χαρτοφυλακίων εξηγούνται πλήρως από τις διαφορές του συντελεστή βήτα 

της αγοράς. Τυχόν άλλες µεταβλητές δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα στην εξήγηση των 

αναµενόµενων αποδόσεων. Η συγκεκριµένη υπόθεση διαδραµατίζει έναν καθοριστικό 

ρόλο στους ελέγχους του υποδείγµατος. Ο έλεγχος της στις αρχικές µελέτες, όπως 

προαναφέρθηκε, διεξαγόταν µε διαστρωµατικές παλινδροµήσεις.  

Στο ερευνητικό πλαίσιο των Fama – MacBeth (1973) παρέχεται η δυνατότητα 

προσθήκης προκαθορισµένων ερµηνευτικών µεταβλητών στις διαστρωµατικές, µήνα µε το 

µήνα, παλινδροµήσεις των αποδόσεων επί των βήτα. Αν όλες οι διαφορές των 

αναµενόµενων αποδόσεων εξηγούνται από τα βήτα, οι µέσες κλίσεις των επιπρόσθετων 

µεταβλητών δεν θα πρέπει να διαφέρουν ουσιαστικά από το µηδέν. Είναι ξεκάθαρο βέβαια 

ότι το «τέχνασµα» που επιστρατεύεται στις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις συνίσταται 

στην επιλογή συγκεκριµένων επιπρόσθετων µεταβλητών που πιθανόν να αναδείξουν τυχόν 

προβλήµατα της υπόθεσης του CAPM σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του 
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χαρτοφυλακίου της αγοράς και κατ’ επέκταση της επάρκειας του βήτα της αγοράς για την 

εξήγηση των αναµενόµενων αποδόσεων. Για παράδειγµα, οι Fama και MacBeth (1973) 

επέλεξαν ως επιπρόσθετες µεταβλητές το τετράγωνο του βήτα της αγοράς (για να ελέγξουν 

την υπόθεση ότι η σχέση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και βήτα είναι γραµµική) και τη 

µεταβλητότητα των καταλοίπων των παλινδροµήσεων των αποδόσεων των αξιογράφων επί 

των αποδόσεων της αγοράς (για να ελέγξουν την υπόθεση ότι το βήτα της αγοράς είναι το 

µοναδικό µέτρο του κινδύνου που απαιτείται για την εξήγηση των αναµενόµενων 

αποδόσεων). Οι συγκεκριµένες µεταβλητές βέβαια δεν συµβάλλουν περαιτέρω στην 

εξήγηση που παρέχει το βήτα για το πως διαµορφώνονται οι µέσες αποδόσεις. Για το λόγο 

αυτό τα αποτελέσµατα των Fama – MacBeth (1973) συνάδουν µε την υπόθεση ότι η 

προσεγγιστική µεταβλητή της αγοράς (ένα ισοσταθµισµένο χαρτοφυλάκιο των µετοχών 

του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης [New York Stock Exchange, NYSE]) εφάπτεται επί 

του συνόρου της καµπύλης ελάχιστης διακύµανσης. 

Η υπόθεση της πλήρους εξήγησης των αναµενόµενων αποδόσεων από το βήτα της 

αγοράς µπορεί επίσης να ελεγχθεί µε τη χρήση χρονολογικών παλινδροµήσεων. Η 

υπερβάλλουσα απόδοση του αξιογράφου i  παλινδροµεί επί της υπερβάλλουσας απόδοσης 

της αγοράς  και ο σταθερός όρος αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της µέσης απόδοσης 

του αξιογράφου και της υπερβάλλουσας απόδοσης που προβλέπεται από την εκδοχή28 των 

Sharpe – Lintner. Αν ισχύει η εκδοχή τους, δεν υφίσταται τρόπος συγκρότησης 

χαρτοφυλακίων µε αξιόγραφα που οι σταθεροί όροι τους αποκλίνουν αισθητά από το 

µηδέν. Για παράδειγµα, οι σταθεροί όροι τόσο ενός χαρτοφυλακίου µετοχών µε υψηλούς 

λόγους τιµής προς κέρδη ανά µετοχή ( P
E ) όσο και ενός χαρτοφυλακίου µε χαµηλούς 

λόγους, θα πρέπει να είναι µηδέν. Εποµένως, για να ελεγχθεί η υπόθεση της επάρκειας του 

βήτα της αγοράς για την εξήγηση των αναµενόµενων αποδόσεων, εκτιµάται η χρονολογική 

παλινδρόµηση για µια σειρά αξιογράφων (ή χαρτοφυλακίων) και στη συνέχεια ελέγχεται 

από κοινού αν και κατά πόσο διαφέρει από το µηδέν το διάνυσµα των σταθερών όρων της 

παλινδρόµησης. Το «µυστικό» στη συγκεκριµένη προσέγγιση είναι να επιλέγονται ως 

εξαρτηµένες µεταβλητές αξιόγραφα ή χαρτοφυλάκια που αναδεικνύουν την ενδεχόµενη 

ανεπάρκεια της υπόθεσης  του CAPM που ορίζει ότι το βήτα της αγοράς αρκεί για να 

εξηγήσει τις αναµενόµενες αποδόσεις. 

                                                 
28 Η υπερβάλλουσα απόδοση σύµφωνα µε το υπόδειγµα των Sharpe - Lintner προκύπτει ως το γινόµενο του 
πολλαπλασιασµού του βήτα επί της µέσης υπερβάλλουσας απόδοσης της αγοράς. 
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∆ιάγραµµα 2.2.2: Επενδυτικές Ευκαιρίες 

Προσαρµογή: Προσαρµογή από Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 2004, "The 

Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence." 

 

Στις αρχικές εφαρµογές, οι ερευνητές χρησιµοποίησαν µια πληθώρα ελέγχων για να 

αποσαφηνίσουν αν οι σταθεροί όροι σε µια σειρά από χρονολογικές παλινδροµήσεις 

διαφέρουν από το µηδέν. Οι έλεγχοι διαθέτουν τις ίδιες ασυµπτωτικές ιδιότητες των 

εκτιµητών (Ασυµπτωτική Αµεροληψία, Συνέπεια, Ακρίβεια) αλλά υπήρξε µια 

αντιπαράθεση σχετικά µε την επιλογή του ελέγχου που διαθέτει τις ιδανικές ιδιότητες των 

µικρών σε µέγεθος δειγµάτων. Οι Gibbons, Ross και Shanken (1989) έθεσαν ένα τέλος 

στην αντιπαράθεση, παρέχοντας ένα F – Test για τους σταθερούς όρους που διαθέτει τις 

ιδανικές ιδιότητες των µικρών σε µέγεθος δειγµάτων. Κατέδειξαν επίσης ότι ο έλεγχος 

επιδέχεται µια απλή οικονοµική ερµηνεία.  

Κατ’ ουσίαν ο έλεγχος «χαράζει» ένα χαρτοφυλάκιο που εφάπτεται επί του συνόρου 

της καµπύλης ελάχιστης διακύµανσης και αποδεικνύεται αποτελεσµατικό σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα µέσου – διακύµανσης. Για παράδειγµα στο σηµείο Τ το χαρτοφυλάκιο 

προκύπτει ως ο βέλτιστος συνδυασµός της προσεγγιστικής µεταβλητής της αγοράς και των 

εξαρτηµένων µεταβλητών των χρονολογικών παλινδροµήσεων. Ο εκτιµητής τότε ελέγχει 

αν το αποτελεσµατικό set που παρέχεται από το συνδυασµό του εφαπτόµενου 

χαρτοφυλακίου και του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου υπερτερεί αξιόπιστα από το 
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χαρτοφυλάκιο που προκύπτει από το συνδυασµό του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου και 

της προσεγγιστικής µεταβλητής της αγοράς. Με άλλα λόγια η στατιστική ελέγχου των 

Gibbons, Ross και Shanken διευκρινίζει αν η προσεγγιστική µεταβλητή της αγοράς είναι το 

εφαπτόµενο χαρτοφυλάκιο σε σειρά χαρτοφυλακίων που µπορούν να χαραχθούν 

συνδυάζοντας το χαρτοφυλάκιο της αγοράς µε συγκεκριµένα αξιόγραφα που 

αντιπροσωπεύουν (ή χρησιµοποιούνται ως) εξαρτηµένες µεταβλητές σε χρονολογικές 

παλινδροµήσεις. 

Η διορατικότητα και η πεφωτισµένη ανάλυση των Gibbons, Ross και Shanken 

(1989), επιτρέπει την πανοµοιότυπη ερµηνεία του ελέγχου (µέσω διαστρωµατικής 

παλινδρόµησης), της υπόθεσης περί επάρκειας του βήτα της αγοράς για την εξήγηση των 

αναµενόµενων αποδόσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος συνίσταται στο αν οι 

πρόσθετες επεξηγηµατικές µεταβλητές της διαστρωµατικής παλινδρόµησης προσδιορίζουν 

τα υποδείγµατα (patterns) αναµενόµενων αποδόσεων που δεν ερµηνεύονται από τα 

αγοραία βήτα των αξιογράφων. Αυτό ισοδυναµεί µε τον έλεγχο του κατά πόσο η 

προσεγγιστική µεταβλητή της αγοράς εφάπτεται στο σύνορο ελάχιστης διακύµανσης που 

µπορεί να χαραχθεί από την προσεγγιστική µεταβλητή της αγοράς και τις αναµενόµενες 

αποδόσεις των αξιογράφων.  

Σύµφωνα µε τους Fama και French (2003), το συµπέρασµα που προκύπτει από τη 

µελέτη των εµπειρικών ερευνών, είναι ότι η οικονοµετρική προσέγγιση των χρονολογικών 

και διαστρωµατικών παλινδροµήσεων δεν συµβάλλει στον έλεγχο της ορθότητας του 

υποδείγµατος. Αυτό που στην πραγµατικότητα εξετάζεται είναι το αν µια  συγκεκριµένη 

προσεγγιστική µεταβλητή του χαρτοφυλακίου της αγοράς (συνήθως ένα χαρτοφυλάκιο 

µετοχών που διαπραγµατεύονται στα χρηµατιστήρια των Η.Π.Α.) είναι αποτελεσµατική 

στο σύνολο των χαρτοφυλακίων που µπορούν να συγκροτηθούν από το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς και τα περιουσιακά στοιχεία (assets) που χρησιµοποιούνται στους ελέγχους του 

υποδείγµατος. Θα µπορούσε εποµένως κανείς να συναγάγει αβίαστα το συµπέρασµα ότι το 

CAPM ουδέποτε εξετάστηκε και το ενδεχόµενο να εξεταστεί στο µέλλον δεν συγκεντρώνει 

και πολλές πιθανότητες µε δεδοµένο ότι 1) Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν περιλαµβάνει 

όλα τα διαπραγµατεύσιµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 2) τα δεδοµένα 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς που θα περιλαµβάνει όλα τα διαπραγµατεύσιµα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι ενδεχοµένως απρόσιτα (Roll, 1977). 

Βέβαια η ίδια κριτική µπορεί να διατυπωθεί για την εγκυρότητα των ελέγχων όλων των 
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οικονοµικών υποδειγµάτων όταν δεν διεξάγονται εξονυχιστικοί, εξαντλητικοί έλεγχοι ή 

χρησιµοποιούνται προσεγγιστικές µεταβλητές στο υπόδειγµα. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από τους αρχικούς ελέγχους του CAPM µε τη 

χρήση διαστρωµατικών παλινδροµήσεων, για παράδειγµα των Fama και MacBeth (1973), 

και των πρώιµων ελέγχων του CAPM µε τη χρήση παλινδροµήσεων χρονολογικών σειρών, 

για παράδειγµα των Gibbons (1982) και Stambaugh29 (1982), είναι ότι οι τυπικές 

προσεγγιστικές µεταβλητές της αγοράς δείχνουν να κινούνται επί του συνόρου ελάχιστης 

διακύµανσης (minimum variance frontier). Εποµένως οι κύριες προβλέψεις της εκδοχής 

του Black για το CAPM, που θεωρεί ότι το βήτα αρκεί για να εξηγήσει την αναµενόµενη 

απόδοση του αξιογράφου και ότι το risk premium ([ ( ) ] )M f iME R R β−−−−  είναι θετικό, δείχνει 

να επιβεβαιώνεται. Σε αντιδιαστολή, η πιο εξειδικευµένη πρόβλεψη της εκδοχής του 

CAPM των Sharpe – Lintner, ότι το premium ανά µονάδα βήτα, ήτοι η αποζηµίωση ανά 

µονάδα συστηµατικού κινδύνου, ισούται µε την αναµενόµενη απόδοση της αγοράς µείον 

το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου, δεν επιβεβαιώνεται. 

Η επιτυχία, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αρχικών µελετών, των προβλέψεων 

της εκδοχής του Black για το CAPM οδήγησε στην κατά το µάλλον ή ήττον γενική 

αποδοχή της εγκυρότητας του υποδείγµατος. Τα αποτελέσµατα των πρώιµων µελετών, σε 

συνδυασµό µε την απλότητα του υποδείγµατος και τη διαισθητική του ελκυστικότητα, 

έθεσαν το CAPM στο επίκεντρο της χρηµατοοικονοµικής. 

 
2.2.4 Αρχικοί Έλεγχοι της Θεωρίας του CAPM 

  
Θα εξετάσουµε στη συνέχεια πιο αναλυτικά τις πιο σηµαντικές, κατά την άποψη 

µας, µελέτες της πρώιµης περιόδου ελέγχων του CAPM. 

Οι Sharpe και Cooper (1972) εξέτασαν εάν οι µετοχές µε υψηλό συντελεστή βήτα 

(οι µετοχές δηλαδή µε µεγαλύτερο συστηµατικό κίνδυνο) επιτυγχάνουν υψηλότερες 

αποδόσεις. Χρησιµοποίησαν δεδοµένα από το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) 

και συγκεκριµένα τις µηνιαίες αποδόσεις για όλες τις µετοχές του NYSE κατά την περίοδο 

1931-1967. Με βάση τα δεδοµένα αυτά διεξήγαγαν επαναληπτικά την παρακάτω 

                                                 
29 Αν και ο Stambaugh εφάρµοσε τον έλεγχο του Lagrangian Multiplier και όχι το Likelihood Ratio Test 
ισχυριζόµενος ότι ο έλεγχος του Lagrangian Multiplier ενδεικνυόταν για τα δείγµατα του µεγέθους που 
εξετάζονταν τη συγκεκριµένη περίοδο ελέγχων εξ ου και η διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων της µελέτης 
του σε σχέση για παράδειγµα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης του Gibbons.  
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διαδικασία εκτίµησης των βήτα: Για κάθε έτος t  και για κάθε µετοχή i , εκτίµησαν µε 

χρονολογική παλινδρόµηση (time – series regression) το συντελεστή βήτα µε βάση τα 

δεδοµένα των αποδόσεων κατά την αµέσως προηγούµενη πενταετία (π.χ. ο συντελεστής 

βήτα του 1936 εκτιµήθηκε από τα δεδοµένα του διαστήµατος 1931-1935). Στη συνέχεια µε 

βάση τις εκτιµηθείσες τιµές των συντελεστών βήτα κατέταξαν τις µετοχές σε ανιούσα  

σειρά και σχηµάτισαν 10 χαρτοφυλάκια ίσου αριθµού µετοχών. Ακολουθήθηκε η 

επενδυτική στρατηγική της διακράτησης των µετοχών για όλο το χρονικό διάστηµα του 

ελέγχου (1931 – 1967). Για καθένα από τα 10 χαρτοφυλάκια υπολογίσθηκε η µέση 

απόδοση και η µέση τιµή του συντελεστή βήτα. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε για κάθε 

έτος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ 

Πίνακας 2.2.1: Αποδόσεις και συντελεστής βήτα χαρτοφυλακίων που σχηµατίζονται κατά 

τάξη συστηµατικού κινδύνου 

 

Τέλος παλινδρόµησαν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων επί των συντελεστών 

βήτα, ήτοι «έτρεξαν» την παλινδρόµηση 1 2i i iR b eα α= + +  και βρήκαν ότι το 1α  ισούται 

µε 5,54 και το 2α  µε 12,75. Τα αποτελέσµατα της µελέτης των Sharpe και Cooper 

συνοψίζονται στο ότι: 

Ø οι µετοχές µε υψηλό βήτα αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις (ήτοι 2 0α > ),  
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Ø αγορά µετοχών µε υψηλό προβλεπόµενο βήτα οδηγεί στη διακράτηση χαρτοφυλακίων 

µε υψηλότερες τιµές βήτα (ήτοι τα βήτα παραµένουν σταθερά στη διάρκεια του 

χρόνου),  

Ø η σχέση µεταξύ πραγµατοποιηθείσας µέσης απόδοσης και βήτα είναι γραµµική 

(περισσότερο από το 95% της µεταβλητότητας των αναµενόµενων αποδόσεων 

εξηγούνται από τις διαφορές στα βήτα),  

Ø η τιµή της τεταγµένης (intercept) υπερβαίνει το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου (5,54 > 

2%) και  

Ø η κλίση της εξίσωσης ( 2α ) είναι µικρότερη από το premium της αγοράς. 

Οι Black, Jensen και Scholes (1972) εξετάζοντας τα  µηνιαία στοιχεία των 

αποδόσεων των  χαρτοφυλακίων αντί για τα ποσοστά των αποδόσεων µεµονωµένων 

µετοχών (που µε τη χρήση χρονολογικών σειρών καταδείχθηκε ότι οι αναµενόµενες 

υπερβάλλουσες αποδόσεις δεν είναι ευθέως ανάλογες µε τα βήτα τους), διερεύνησαν το 

ενδεχόµενο οι διαστρωµατικές αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των µετοχών να σχετίζονται 

γραµµικά µε το συντελεστή βήτα. Η λογική της προσέγγισης τους υπαγορεύθηκε και από 

την αναγκαιότητα επίλυσης του προβλήµατος του σφάλµατος των µεταβλητών30 (errors – 

in – the variables problem). Οι ερευνητές, αρχής γενοµένης από τον Blume (1970) 

παρατήρησαν ότι αν τα δεδοµένα για την εκτίµηση των iβ  εκτείνονται σε µια διάρκεια 

χρόνου 5 - 10 ετών η εκτίµηση είναι πολύ θορυβώδης (noisy). Η επιµήκυνση της περιόδου 

εκτίµησης δεν ενδείκνυται λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι οι τιµές των 'i sβ  

µεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου. Ως λύση προβλήθηκε η συγκρότηση 

χαρτοφυλακίων µε το σκεπτικό ότι οι τιµές των 'p sβ  των χαρτοφυλακίων µπορούν να 

εκτιµηθούν µε πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια. Το πρόβληµα που ανακύπτει έγκειται στην 

επιλογή της σύνθεσης των χαρτοφυλακίων: Αν τα χαρτοφυλάκια συντίθενται στη λογική 

της τυχαίας επιλογής των µετοχών που τα απαρτίζουν, οι τιµές των  'p sβ  θα κινούνται 

γύρω από τη µονάδα και ο έλεγχος θα στερείται ισχύος. Το ζητούµενο εποµένως ήταν η  

εξεύρεση µιας τεχνικής συγκρότησης χαρτοφυλακίων που θα επέτρεπε την 

αντικειµενικότερη εκτίµηση των 'p sβ .  

                                                 
30 Το πρόβληµα του σφάλµατος των µεταβλητών (errors – in – the – variables problem) και η τεχνική της 
χρήσης χαρτοφυλακίων για την επίλυση του καταδείχτηκε για πρώτη φορά από τον Blume (1970). Η χρήση 
των χαρτοφυλακίων υιοθετήθηκε επίσης από τους Friend και Blume (1970) και µετά από τους Black, Jensen 
και Scholes από τους Fama και MacBeth (1973) καθιστάµενη εν τέλει κοινός τόπος στις εµπειρικές µελέτες. 
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Το δείγµα των Black, Jensen και Scholes για την έρευνα τους περιελάµβανε τις 

αποδόσεις των µετοχών του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στη διάρκεια της περιόδου 

1926 – 1965. Ως ενδεικτική προσέγγιση του χαρτοφυλακίου της αγοράς θεώρησαν έναν 

ισοσταθµισµένο δείκτη όλων των µετοχών του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης 

(προσέγγιση που εισήγαγε ο Fisher το 1966). Σε πρώτη φάση εκτίµησαν τους συντελεστές 

jα  και jβ  «τρέχοντας» τις χρονολογικές παλινδροµήσεις των αποδόσεων όλων των 

µετοχών j  ( 1...j n= ) επί των αποδόσεων της αγοράς για το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα, ήτοι εκτίµησαν τους συντελεστές jα  και jβ  της εξίσωσης της γραµµικής 

παλινδρόµησης ,j t j j Mt jtR R eα β= + +% % % . Στη συνέχεια για να ελαχιστοποιήσουν το 

πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας και το σφάλµα στην εκτίµηση των βήτα, κατέταξαν 

τις µετοχές ανάλογα µε το συστηµατικό τους κίνδυνο (κίνδυνο που αποτυπώνεται στα 

εκτιµώµενα βήτα) και δηµιούργησαν 10 χαρτοφυλάκια µε τον ακόλουθο τρόπο: Στο πρώτο 

χαρτοφυλάκιο περιλαµβανόταν το 10% των µετοχών µε τα υψηλότερα βήτα. Στο δεύτερο 

χαρτοφυλάκιο περιλαµβανόταν το επόµενο 10% των µετοχών µε τα υψηλότερα βήτα µε το 

δέκατο χαρτοφυλάκιο τελικά να περιέχει το 10% των µετοχών µε τα χαµηλότερα βήτα. Τα 

συγκεκριµένα χαρτοφυλάκια διαδραµάτισαν το ρόλο των βοηθητικών µεταβλητών 

(instrumental variables), ήτοι µια ανεξάρτητη εκτίµηση των βήτα από τα δεδοµένα του 

παρελθόντος που καθόριζε την επιλογή των χαρτοφυλακίων των µετοχών για τον επόµενο 

χρόνο από το τέλος της πενταετούς χρονικής περιόδου εκτίµησης και κατάταξης των 

µετοχών σύµφωνα µε τα βήτα τους. Υπολόγισαν δηλαδή στη συνέχεια τις µηνιαίες 

αποδόσεις του επόµενου από την αρχική χρονική περίοδο (1926 – 1930) εκτίµησης και 

κατάταξης των µετοχών σε χαρτοφυλάκια (δηλαδή το 1931) για κάθε ένα από τα δέκα 

χαρτοφυλάκια που συγκροτήθηκαν µε βάση το ύψος των βήτα των µετοχών.  

Επανέλαβαν την ίδια διαδικασία για τις περιόδους 1927 – 1931,…, 1960 – 1964 

εκτιµώντας στη συνέχεια τις µηνιαίες αποδόσεις κάθε χαρτοφυλακίου για την επόµενη 

χρονιά έκαστου χρονικού διαστήµατος εκτίµησης και κατάταξης των µετοχών σε 

χαρτοφυλάκια, ήτοι για τα έτη  1932,…,1964. Με τη χρήση των συγκεκριµένων 

διαδικασιών επιχειρήθηκε να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της παλινδρόµησης31 

                                                 
31 Το σφάλµα των µεταβλητών, το φαινόµενο της παλινδρόµησης και οι τρόποι χειρισµού τους θα αναλυθούν 
διεξοδικά και στη µελέτη του άρθρου των Fama και MacBeth που επιστράτευσαν την ίδια τεχνική µε τους 
Black, Jensen και Scholes για την αντιµετώπιση τους. Από οικονοµετρικής σκοπιάς το θέµα εξετάζεται 
εκτενώς από πληθώρα συγγραφέων (ενδεικτικά Baltagi, 2002, p. 372, Davidson and MacKinnon, 1993, p. 
671). 
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(φαινόµενο που επισήµανε αρχικά ο Blume (1970) και ανακύπτει στους ελέγχους κινδύνου 

– απόδοσης) και το σφάλµα των µεταβλητών (errors – in – the variables problem) µε στόχο 

οι εκτιµήσεις των ' sβ  των δέκα χαρτοφυλακίων να θεωρηθούν κατά το µάλλον ή ήττον 

αµερόληπτες. Η διαγραµµατική απεικόνιση της τεχνικής τους για την επιλογή 

χαρτοφυλακίων και η µέθοδος κατάταξης των µετοχών σε χαρτοφυλάκια αύξοντος 

συστηµατικού κινδύνου32 παρατίθενται στο σχήµα και στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Ο συνδυασµός των µετοχών σε χαρτοφυλάκια καθιστά εφικτή την εξάλειψη της µεταβλητότητας (της 
απόδοσης µιας µετοχής) που σχετίζεται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της εκδότριας των 
µετοχικών τίτλων εταιρείας, της βιοµηχανίας ή του κλάδου που δραστηριοποιείται (µη συστηµατικός 
κίνδυνος). Η εξάλειψη του διαφοροποιήσιµου ή µη συστηµατικού κινδύνου ενισχύει την ακρίβεια των 
εκτιµηµένων βήτα και την εγκυρότητα της πρόβλεψης του αναµενόµενου ποσοστού απόδοσης των 
χαρτοφυλακίων. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία µετριάζει τα στατιστικά προβλήµατα που ανακύπτουν από τα 
σφάλµατα µέτρησης στην εκτίµηση του συντελεστή βήτα. 
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∆ιάγραµµα 2.2.3: ∆ιάγραµµα Τεχνικής Επιλογής Χαρτοφυλακίου Σύµφωνα µε τη Μέθοδο 

Κατάταξης των Μετοχών σε 10 Χαρτοφυλάκια Αύξοντος Συστηµατικού Κινδύνου κατά 

Black, Jensen και Scholes 
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Περίοδος 
Υπολογισµού 

Βήτα 
Μετοχών 

Περίοδος 
Κατάταξης σε 

10 
Χαρτοφυλάκια 

1926-1930 1931 
1927-1931 1932 
1928-1932 1933 

- - 

1941-1944 1945 
1942-1945 1946 

- - 

1950-1954 1955 
1951-1955 1956 
1952-1956 1957 

- - 

1958-1962 1963 
1959-1963 1964 
1960-1964 1965 

 

Πίνακας 2.2.2: Μέθοδος Κατάταξης των Μετοχών σε 10 Χαρτοφυλάκια Αύξοντος 
Συστηµατικού Κινδύνου κατά Black, Jensen και Scholes 
 

Με τον τρόπο αυτό συνέλεξαν τα στοιχεία των µηνιαίων αποδόσεων 10 

χαρτοφυλακίων για 35 έτη (δηλαδή 35 12 420× =  µηνιαίες αποδόσεις για κάθε 

χαρτοφυλάκιο). Με τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) εκτίµησαν τις 

παραµέτρους Kα  και Kβ  της εξίσωσης της γραµµικής παλινδρόµησης 

,K t K K Mt KtR R eα β= + +% % %  για κάθε ένα από τα δέκα χαρτοφυλάκια ( 1,...,10K = ) 

χρησιµοποιώντας τα στοιχεία των µηνιαίων αποδόσεων στη διάρκεια των 35 ετών (τις 420 

µηνιαίες αποδόσεις - παρατηρήσεις). Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στους πίνακες που 

ακολουθούν: 
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Το χαρτοφυλάκιο αριθµός 1 περιέχει τις µετοχές υψηλότερου κινδύνου και το 

χαρτοφυλάκιο αριθµός 10 τις µετοχές χαµηλότερου κινδύνου. Βλέπουµε ότι τα εκτιµώµενα 
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βήτα (συντελεστές κινδύνου) κυµαίνονται µεταξύ 1,561 για το χαρτοφυλάκιο αριθµός 1 και 

0,49 για το χαρτοφυλάκιο αριθµός 10. Η αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων 1( , )t tr e e −% %  

εµφανίζεται να είναι αρκετά µικρή και η συσχέτιση µεταξύ των αποδόσεων των 

χαρτοφυλακίων και των αποδόσεων της αγοράς ( , )K Mr R R% %  είναι, όπως αναµενόταν, 

αρκετά υψηλή. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι σταθεροί όροι (intercepts) â  στις παλινδροµήσεις των  

χρονολογικών σειρών κατεγράφησαν θετικοί για τα αξιόγραφα µε χαµηλά βήτα (<1) και 

αρνητικοί για αξιόγραφα µε υψηλά βήτα (>1) γεγονός που επιβεβαίωσε τους Miller και 

Scholes (1972) που είχανε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι σταθεροί όροι (τα 'a s ) των 

εξισώσεων γραµµικών παλινδροµήσεων των µεµονωµένων αξιογράφων εξαρτώνται κατά 

συστηµατικό τρόπο από τις κλίσεις (τα βήτα τους, ' sβ ). Το γεγονός ότι τα 'a s  των 

αξιογράφων µε υψηλά βήτα ήταν αρνητικά και τα 'a s  των αξιογράφων µε χαµηλά βήτα 

ήταν θετικά σηµαίνει ότι αφενός µεν η µέση τιµή του σταθερού όρου ήταν µεγαλύτερη από 

την απόδοση του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου ( fr ) και αφετέρου ότι οι µετοχές 

υψηλού κινδύνου απέφεραν κατά µέσο όρο λιγότερα κέρδη στη διάρκεια της περιόδου των 

35 χρόνων από τα κέρδη που προβλεπόταν από το CAPM τη στιγµή που οι µετοχές 

µειωµένου κινδύνου (οι «αµυντικές» µετοχές) απέφεραν κέρδη που υπερέβαιναν τα 

προβλεπόµενα.  

Οι έλεγχοι σηµαντικότητας µε βάση τις τιµές των " "t  δεν οδηγούν σε ασφαλή 

συµπεράσµατα µε δεδοµένο ότι η τιµή µόλις 2 εκ των 10 συντελεστών είναι µεγαλύτερη 

από 1, 96 (Οι συγγραφείς θεωρούν ως κρίσιµη τιµή αποδοχής το 1,85). Έσπευσαν όµως να 

προειδοποιήσουν ότι απαιτείται προσοχή στην ερµηνεία των τιµών των " "t  γιατί οι 

υποθέσεις περί κανονικής κατανοµής των καταλοίπων µπορούν να τεθούν εν αµφιβόλω. Εν 

τέλει επικαλούνται την ύπαρξη σε κάποιο βαθµό µη – στατικότητας στις σχέσεις µεταξύ 

των µεταβλητών (των αποδόσεων εν προκειµένω) και την έλλειψη ολοκληρωµένης 

συνάθροισης των µετοχών µε αποτελεσµατικό τρόπο για να δικαιολογήσουν τη 

σηµαντικότητα των αποκλίσεων που παρατηρούνται από το υπόδειγµα.       

Συνοψίζοντας λοιπόν και αποδίδοντας µε µαθηµατική διατύπωση την τεχνική της 

προσέγγισης των Black, Jensen και Scholes: Οι συγγραφείς υπολόγισαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου των 35 ετών τις µέσες µηνιαίες αποδόσεις για κάθε χαρτοφυλάκιο 

καθώς επίσης και το βήτα κάθε χαρτοφυλακίου. Αφού ταξινόµησαν τις µετοχές των 
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εταιρειών µε βάση τα βήτα τους ( jβ ) ή επί τη βάσει κάποιων βοηθητικών µεταβλητών 

υψηλά συσχετισµένων µε τα jβ  αλλά ανεξάρτητων από δειγµατικά λάθη j∈% , 

κατηγοριοποίησαν τις N  ταξινοµηµένες µετοχές σε M  παρακείµενες ισοµεγέθεις 

υποοµάδες (χαρτοφυλάκια) συµβολιζόµενες ως 1, 2,...,K M=  και υπολόγισαν τη µέση 

απόδοση κάθε χαρτοφυλακίου για κάθε µήνα t  σύµφωνα µε τη σχέση 

1

1 L

K Kjt
j

R R
L =

= ∑% %  1, 2,...,K M=  

N
L

M
=  (υποτίθεται ότι είναι ακέραιος) 

όπου το KjtR%  αντιπροσωπεύει την απόδοση του µήνα t  για τη µετοχή j  ( 1...j n= ) της 

οµάδας K . Τα βήτα των χαρτοφυλακίων που συγκροτήθηκαν µε το συγκεκριµένο τρόπο 

κυµάνθηκαν από 0,49 έως 1,5 και κατά  τις υποπεριόδους οι εκτιµήσεις των βήτα των 

χαρτοφυλακίων επέδειξαν αξιοσηµείωτη στατικότητα (stationarity). Εκτίµησαν στη 

συνέχεια το συστηµατικό κίνδυνο της οµάδας εφαρµόζοντας τη µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων στην παρακάτω εξίσωση γραµµικής παλινδρόµησης 

1,2,...,

1,2,...,K K K Mt Kt
K M

R R e
t T

α β
= 

= + +  
= 

% % %  

όπου  

1

1 L

Kt Kjt
j

e e
L =

= ∑% %  

και 

2
2 ( )
( )Kt

e
e

L
σσ =

%
%  

Η εξίσωση 
2

2 ( )
( )Kt

e
e

L
σσ =

%
%  ισχύει µε δεδοµένο ότι εκ της αρχικής παραδοχής τα Kjte%  

ήταν ανεξάρτητα κατανεµηµένα µε ίσες διακυµάνσεις. Οι εκτιµήσεις των ελαχίστων 

τετραγώνων των Kβ  στην εξίσωση K K K Mt KtR R eα β= + +% % %  δίνονταν από την εξίσωση 

ˆ
K K Kβ β= + ∈%  και η διακύµανση προέκυπτε από το λόγο 

2
2 ( )ˆvar( ) ( )K K K

e
L

σβ β σ
φ

= ∈ =
%

%  

όπου 2

1

( )
T

Mt M
t

R Rφ
=

= −∑  και T  ο αριθµός των περιόδων. Υπολογίζοντας στη συνέχεια τη 
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διαστρωµατική παλινδρόµηση 0 1
ˆ o

j jR eγ γ β= + +%  µε βάση τις παρατηρήσεις των M  

υποοµάδων στη σχέση 
1

T

K Kt
t

R R T
=

=∑  και µε τις εκτιµήσεις των ˆ
Kβ  που προέκυψαν µε τη 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS)  «τρέχοντας» την παλινδρόµηση 

,K t K K Mt KtR R eα β= + +% % %  για κάθε ένα από τα δέκα χαρτοφυλάκια ( 1,...,10K = ), κατέληξαν 

στη σχέση:  

0 1
ˆ o

K K KR eγ γ β= + +  

όπου  

1
1

oT
o Kt
K K K

t

e
e e

T
γ

=

= = − ∈∑ %  

Παλινδρόµησαν δηλαδή τις µέσες µηνιαίες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων επί των 

βήτα τους, εκτιµώντας έτσι την ex – post Γραµµή Αξιογράφων. Οι συγγραφείς έδωσαν 

έµφαση κυρίως στην εξέταση της κλασσικής µορφής του υποδείγµατος τιµολόγησης των 

αξιογράφων ήτοι στην εξέταση του αν η εκτιµηθείσα αναµενόµενη απόδοση ενός 

αξιογράφου µε µηδενικό βήτα (απόρροια της µηδενικής συνδιακύµανσης του µε την 

απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς) διαφέρει από το µηδέν ( 0 0γ ≠ ).   

Ο συντελεστής δε 1γ  στην εξίσωση 0 1
ˆ o

K K KR eγ γ β= + +  θα πρέπει να λαµβάνει 

θετική τιµή όπερ σηµαίνει ότι τα χαρτοφυλάκια µε υψηλότερα βήτα θα αποφέρουν 

υψηλότερες αναµενόµενες αποδόσεις, (η ex-post SML θα πρέπει να έχει θετική κλίση).  

Οι διαγραµµατικές απεικονίσεις των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων των µέσων 

υπερβαλλουσών αποδόσεων των χαρτοφυλακίων επί των εκτιµηθέντων βήτα 

καταδεικνύουν ότι η σχέση τους είναι γραµµική. Ωστόσο η τεταγµένη (intercept) και η 

κλίση (slope) της διαστρωµατικής σχέσης ποίκιλλαν σε διάφορες υποπεριόδους και δεν 

ήταν σύµφωνες µε την παραδοσιακή µορφή του CAPM.  



 58 



 59 



 60

Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα ήταν µάλλον ενθαρρυντικά αν αναλογιστεί 

κανείς ότι η κλίση της Γραµµής Αξιογράφων (ο συντελεστής 1̂γ ), η οποία εκφράζει το 

συστηµατικό κίνδυνο, βρέθηκε θετική και στατιστικά σηµαντική. Αντίθετα ο συντελεστής 

0γ̂  που εκφράζει την απόδοση χωρίς κίνδυνο βρέθηκε να παίρνει υψηλότερη από τη 

θεωρητικά προβλεπόµενη τιµή.  

Τέλος οι συγγραφείς εκτίµησαν τη Γραµµή Αξιογράφων και σε υποπεριόδους του 

δείγµατος. Παρατηρήθηκε µια ισχυρή θετική γραµµική σχέση µεταξύ της µέσης  

υπερβάλλουσας απόδοσης και του κινδύνου του  χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1931-39, 

λιγότερο ισχυρή σχέση στις περιόδους 1939-47 και 1948-57 και µία αρνητική («λάθος» 

πρόσηµο άλλα πολύ κοντά στο µηδέν) γραµµική σχέση την περίοδο 1957-65. Ταυτόχρονα 

για όλες τις υποπεριόδους κατεγράφησαν υψηλότερες τιµές από τη θεωρητικά 

προβλεπόµενη τιµή του συντελεστή 0γ . 

 

2.2.4.1 Η Μεθοδολογική Προσέγγιση των Fama & MacBeth 
 
Μια άλλη κλασική εµπειρική µελέτη που υποστηρίζει τη θεωρία, είναι όπως ήδη 

αναφέρθηκε αυτή των Fama και McBeth [1973] που εισήγαγαν και την προσέγγιση της 

διαστρωµατικής παλινδρόµησης (cross – section regression). Η βασική τους ιδέα έγκειται 

στην προβολή των αποδόσεων στα βήτα και στην εκτίµηση της σχέσης τους σε βάθος 

χρόνου. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη ήταν οι µηνιαίες 

ποσοστιαίες αποδόσεις όλων των µετοχών που διαπραγµατεύονταν στο χρηµατιστήριο της 

Νέας Υόρκης από τον Ιανουάριο του 1926 έως τον Ιούνιο του 1968. Οι αποδόσεις 

περιελάµβαναν και τις απαραίτητες προσαρµογές που απαιτούνταν για να ενσωµατωθούν 

οι διανοµές µερισµάτων ή κεφαλαιακές µεταβολές του τύπου  splits ή reverse splits των 
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µετοχών κλπ. Σαν ενδεικτική προσέγγιση του χαρτοφυλακίου της αγοράς λήφθηκε ένας 

ισοσταθµισµένος (equally weighted) δείκτης µετοχών του Χρηµατιστηρίου της Νέας 

Υόρκης, ο “Fisher’s Arithmetic Index33”. 

Αξιοποιώντας τις προηγούµενες εργασίες των Tobin (1958), Markowitz (1959) και 

Fama (1965b) για το διπαραµετρικό υπόδειγµα χαρτοφυλακίου και τα υποδείγµατα 

ισορροπίας της αγοράς που προκύπτουν, οι συγγραφείς προέβησαν σε µια σειρά 

υποθέσεων για τη συµπεριφορά των επενδυτών και τις αντιδράσεις της αγοράς.  

Μέσα από µια απλή συλλογιστική καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η αναµενόµενη 

απόδοση προκύπτει από τη συναρτησιακή σχέση 0 0( ) ( ) [ ( ) ( )]i m iE R E R E R E R β= + −% % % % , 

σχέση που επιχείρησαν να ελέγξουν και εµπειρικά. Συγκεκριµένα η διερευνητική τους 

προσπάθεια εστιάστηκε στον έλεγχο των τριών συνεπαγωγών της εξίσωσης: Η πρώτη είναι 

η γραµµικότητα στη σχέση µεταξύ της αναµενόµενης απόδοσης ενός αξιογράφου και του 

συστηµατικού κινδύνου που εκφράζεται από το συντελεστή βήτα και κοµίζει το 

συγκεκριµένο αξιόγραφο στο χαρτοφυλάκιο που εµπεριέχεται («έτρεξαν» δηλαδή για κάθε 

µετοχή του χαρτοφυλακίου τη χρονολογική παλινδρόµηση ˆˆit i i mt itr a r eβ =  +  + , µια για 

κάθε µετοχή, λαµβάνοντας τις εκτιµήσεις των iβ  όλων των µετοχών). Εξέτασαν στη 

συνέχεια µέσω διαστρωµατικών παλινδροµήσεων εάν υφίσταται θετική γραµµική σχέση 

µεταξύ της µέσης απόδοσης της µετοχής i  για το διάστηµα ελέγχου και των εκτιµήσεων 

των βήτα, «έτρεξαν» δηλαδή τη διαστρωµατική παλινδρόµηση 1 2
ˆˆ ˆi i ir uγ γ β =  +  + . 

Αντιπαραβάλλοντας τη συγκεκριµένη παλινδρόµηση µε τη θεµελιώδη εξίσωση του CAPM 

( ) [ ( ) ]i f m f imE r r E r r β= + −  βλέπουµε ότι το 1̂γ   αντιστοιχεί στο fr  και το 2γ̂  σε µια 

εκτίµηση του [ ( ) ]m fE r r− , του ασφάλιστρου κινδύνου της αγοράς. Εποµένως σε έναν 

εµπειρικό έλεγχο του CAPM, τα ˆ και ir β  χρησιµοποιούνται ως εκτιµητές των ( )iE r  και 

iβ . Αν το CAPM ισχύει, στατιστικά, το 1̂γ  θα είναι ίσο µε το fr  και το 2γ̂  θα είναι ίσο µε 

το ( )m fr r− , τον εκτιµητή του [ ( ) ]m fE r r− . Πέρα από την κλασσική διαδικασία ελέγχου 

του CAPM, Fama και MacBeth «τρέχοντας» τη διαστρωµατική παλινδρόµηση 

2 2
0 1 2 3 iit t t i t i t itR εγ γ β γ β γ σ η= + + + +% % % % % %  για κάθε µήνα της χρονικής περιόδου 1935 – 1968 

µελέτησαν το πώς τα sγ%  µεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου, διερεύνησαν δηλαδή εάν 

                                                 
33 Οι ιδιότητες του αναλύονται από τον Fisher (1966)  



 62

το τετράγωνο του βήτα της αγοράς και (ως αµερόληπτη εκτιµήτρια) η µεταβλητότητα των 

καταλοίπων των παλινδροµήσεων των αποδόσεων των αξιογράφων επί των αποδόσεων της 

αγοράς, δύνανται να εξηγήσουν την υπολειµµατική διακύµανση των µέσων αποδόσεων 

των αξιογράφων, που δεν καθίσταται εφικτό να εξηγηθεί αποκλειστικά από το συντελεστή 

βήτα. Οι προσπάθειες τους στράφηκαν επίσης στην εξαγωγή όσο το δυνατόν 

ασφαλέστερων συµπερασµάτων για τη µοναδικότητα του βήτα ως πλήρους και 

αποκλειστικού µέτρου εκτίµησης του κινδύνου του αξιογράφου που εµπεριέχεται στο 

αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο, µε το σκεπτικό ότι αν υφίσταται ένας αµερόληπτος 

εκτιµητής του iβ  ( 1 έως i k= ) τότε αποκλειστικά και µόνο το iβ  θα πρέπει να επηρεάζει 

τις αποδόσεις ir . Η τρίτη συνεπαγωγή που οι συγγραφείς επιχείρησαν να διερευνήσουν 

σχετιζόταν µε τη συµπεριφορά των επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο. Αν υποτεθεί ότι οι 

επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά αποστρέφονται τον κίνδυνο (risk – averse 

investors) τότε το ερώτηµα που τίθεται είναι αν η ανάληψη υψηλότερου κινδύνου 

προϋποθέτει την προσδοκία αυξηµένων αναµενόµενων αποδόσεων, αν δηλαδή ισχύει 

0( ) ( ) 0mE R E R− >% % . Εξαρχής όµως διαφάνηκαν τα οξύτατα οικονοµετρικά προβλήµατα 

που ανέκυψαν στην προσπάθεια εύστοχης εκτίµησης των πραγµατικών βήτα από τη 

χρονολογική παλινδρόµηση ˆˆit i i mt itr a r eβ =  +  +  για την εξαγωγή των ορθών 

αποτελεσµάτων και µεστών νοηµάτων συµπερασµάτων που προκύπτουν από τη 

διαστρωµατική παλινδρόµηση 1 2
ˆˆ ˆi i ir uγ γ β =  +  +  (προβλήµατα που µάλλον έχουν 

επισηµανθεί παρά έχουν επιλυθεί ακόµη και σήµερα..). 

 
2.2.4.2 Αποτελεσµατικότητα του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς και 
Συνεπαγωγές της Προσέγγισης των Fama & MacBeth 
 

Η γραµµικότητα στη σχέση αναµενόµενης απόδοσης και κινδύνου ως 

προσδιοριστικών παραγόντων  της επενδυτικής συµπεριφοράς σύµφωνα µε το 

διπαραµετρικό υπόδειγµα προκύπτει από την ιχνηλάτηση του αποτελεσµατικού 

χαρτοφυλακίου στο ορθοκανονικό σύστηµα συντεταγµένων που απεικονίζει στον οριζόντιο 

άξονα τον κίνδυνο και στον κάθετο την απόδοση. 

Οι συγγραφείς υποθέτουν εκ νέου ότι η κεφαλαιαγορά λειτουργεί τέλεια. 

Επιπροσθέτως ότι από τις πληροφορίες που διαχέονται ελεύθερα οι επενδυτές 

διαµορφώνουν τις ίδιες ορθολογικές εκτιµήσεις για την µελλοντική κατανοµή των 

αποδόσεων αξιογράφων και χαρτοφυλακίων, ότι δηλαδή καλλιεργούνται οµοιογενείς 
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προσδοκίες. Τέλος εικάζουν ότι επιτρέπονται οι ανοιχτές πωλήσεις (short selling). Με βάση 

τις συγκεκριµένες υποθέσεις και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Black (1972), που 

έδειξε ότι σε κατάσταση ισορροπίας η στάθµιση του χαρτοφυλακίου της αγοράς ορίζεται 

από το λόγο της αγοραίας συνολικής αξίας όλων των µονάδων του αξιογράφου i  προς τη 

συνολική αγοραία αξία όλων των αξιογράφων, προκύπτει ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς 

είναι πάντοτε αποτελεσµατικό. 

Με δεδοµένο ότι  περιέχει όλα τα αξιόγραφα σε θετικές ποσότητες, το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς θεωρείται το κατάλληλο σηµείο αναφοράς για τον έλεγχο των 

υποθέσεων και της ισχύος του διπαραµετρικού υποδείγµατος. Επιπροσθέτως η παραδοχή 

περί  οµοιογενών προσδοκιών υποδηλώνει µια αντιστοιχία µεταξύ των ex ante εκτιµήσεων 

για την κατανοµή των αποδόσεων και της ex post34 κατανοµής των αποδόσεων που επίσης 

απαιτείται για τη διεξαγωγή µεστού νοήµατος και περιεχοµένου ελέγχου των τριών 

υποθέσεων - συνεπαγωγών της εξίσωσης. 

Η εξίσωση 0 0( ) ( ) [ ( ) ( )]i m iE R E R E R E R β= + −% % % %  ναι µεν διατυπώνεται επί τη βάσει 

αναµενόµενων αποδόσεων, οι συνεπαγωγές της όµως αξιολογήθηκαν µε βάση τα δεδοµένα 

των περίοδο µε περίοδο πραγµατικών αποδόσεων αξιογράφων και χαρτοφυλακίων. Στην 

προσπάθεια τους λοιπόν να ελέγξουν τις συνεπαγωγές του υποδείγµατος οι συγγραφείς 

πρότειναν την ακόλουθη στοχαστική σχέση µε γνώµονα τη γενικότητα της: 

2
0 1 2 3it t t i t i t i itR sγ γ β γ β γ η= + + + +% % % % % %  

Ο δείκτης t  αναφέρεται στη χρονική περίοδο t  µε το itR%  να συµβολίζει την 

ποσοστιαία απόδοση του αξιογράφου i  για µια χρονική περίοδο που εκτείνεται από την 

χρονική περίοδο 1t −  έως την χρονική περίοδο t . Η εξίσωση επιτρέπει στις µεταβλητές 

0tγ%  και 1tγ%  να µεταβάλλονται στοχαστικά από περίοδο σε περίοδο. Με βάση την πρώτη 

συνεπαγωγή της εξίσωσης (γραµµικότητα) θα πρέπει 2( ) 0tE γ =% . Αν υποτεθεί ότι 

2( ) 0tE γ ≠%  τότε παρατηρούνται µη – γραµµικότητες στη Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων. Με 

βάση τη δεύτερη (µη συστηµατική επίδραση στη διαµόρφωση των αποδόσεων πέραν του 

κινδύνου που αποτυπώνεται στο συντελεστή βήτα) συνεπαγωγή θα πρέπει 3( ) 0tE γ =% . Αν 

υποτεθεί ότι 3( ) 0tE γ ≠%  τότε ο διαφοροποιήσιµος κίνδυνος επηρεάζει την αναµενόµενη 

απόδοση του αξιογράφου. Με βάση την τρίτη συνεπαγωγή της εξίσωσης προσδοκούµε η 

                                                 
34 Γενικότερα ένας ex post έλεγχος του υποδείγµατος καταδεικνύει την ισχύ ή µη του υποδείγµατος σε κάθε 
περίοδο και τη διαχρονική σταθερότητα του βήτα.  
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αναµενόµενη τιµή του risk premium 1tγ% , που αντιπροσωπεύει την κλίση 0( ) ( )mt tE R E R−% %  

στο θεωρητικό υπόδειγµα, να είναι θετική όπερ σηµαίνει ότι 1 0( ) ( ) ( ) 0t mt tE E R E Rγ = − >% %% . 

Πρόδηλα, αν δεν επαληθεύονται οι συνεπαγωγές της εξίσωσης (γραµµικότητα, µη 

συστηµατική επίδραση στη διαµόρφωση των αποδόσεων πέραν του κινδύνου που 

αποτυπώνεται στο συντελεστή βήτα, θετική κλίση) παραβιάζονται οι υποθέσεις του 

υποδείγµατος. 

 Η µεταβλητή 2
iβ  λοιπόν περιλαµβάνεται στο υπόδειγµα για να ελεγχθεί η 

γραµµικότητα της σχέσης κινδύνου και αναµενόµενης απόδοσης. Παρότι µε βάση την 

υπόθεση της γραµµικότητας ισχύει 2( ) 0tE γ =% , η µεταβλητή 2tγ%  δύναται επίσης να 

µεταβάλλεται στοχαστικά από περίοδο σε περίοδο. Τα ίδια ισχύουν και για τον όρο που 

περιέχει το is , ο οποίος έχει την έννοια ενός µέτρου του µη συστηµατικού κινδύνου του 

αξιόγραφου i , κινδύνου που δεν συνδέεται αιτιοκρατικά µε το iβ . Η δεύτερη υπόθεση, 

αυτή της µοναδικότητας του βήτα ως παράγοντα αποτύπωσης του κινδύνου εκφράζεται 

µέσω της ισότητας 3( ) 0tE γ =%  µε το 3tγ%  επίσης να δύναται να µεταβάλλεται στοχαστικά. Ο 

διαταρακτικός όρος itη%  υποτίθεται ότι ακολουθεί κατανοµή µε µέσο µηδέν και είναι 

ανεξάρτητος από κάθε άλλη µεταβλητή του υποδείγµατος. Αν όλες οι κατανοµές των 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου είναι κανονικές (ή συµµετρικά σταθερές) τότε οι 

µεταβλητές itη% , 0tγ% , 1tγ% , 2tγ%  και  3tγ%  πρέπει να ακολουθούν πολυµεταβλητή κανονική (ή 

συµµετρικά σταθερή) κατανοµή. 

 
2.2.4.3 Τα Προβλήµατα της Προσέγγισης των Fama & MacBeth και οι 
Τρόποι Αντιµετώπισης τους 

 
Το πρώτο πρόβληµα που ανακύπτει κατά τη διενέργεια του εµπειρικού ελέγχου του 

διπαραµετρικού υποδείγµατος είναι το κλασσικό σφάλµα των µεταβλητών (errors – in – the 

variables problem), αφού η αποτελεσµατική συνθήκη ή η εξίσωση για τη σχέση 

αναµενόµενης απόδοσης και κινδύνου καταγράφεται σε όρους πραγµατικών τιµών των 

αποτιµήσεων του µέτρου του συστηµατικού κινδύνου iβ  τη στιγµή που στους εµπειρικούς 

ελέγχους είναι αναπόφευκτο να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις του îβ  αντί για τις 

πραγµατικές τιµές που περιγράφονται στο θεωρητικό υπόδειγµα. Το îβ  ισούται µε το λόγο 
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2

cov( , )
ˆ ( )

i m

m

R R

Rσ

% %

%
, µε το cov( , )i mR R% %  και το 2ˆ ( )mRσ %  να αντιπροσωπεύουν εκτιµήσεις των 

cov( , )i mR R% %  και 2 ( )mRσ %  που υπολογίστηκαν από τις µηνιαίες αποδόσεις. Αν τα σφάλµατα 

στο îβ  συσχετίζονται µεν, όχι όµως τέλεια, τότε τα ˆ ' sβ  των χαρτοφυλακίων θα είναι πολύ 

πιο ακριβείς εκτιµητές των πραγµατικών ˆ ' sβ  από ότι θα ήταν τα ˆ ' sβ  των µεµονωµένων 

αξιογράφων [εξ ου και η διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων των Fama και MacBeth σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα των Lintner (1965) και Douglas (1968)]. Η συγκεκριµένη όµως 

διαδικασία µπορεί να δηµιουργήσει ένα σοβαρό πρόβληµα στις παλινδροµήσεις. Στη 

διαστρωµατική παλινδρόµηση 1 2
ˆˆ ˆi i ir uγ γ β =  +  +  µε τη µέθοδο OLS, οι εκτιµήσεις των îβ  

µε υψηλές τιµές τείνουν να υπερεκτιµούν τις αντίστοιχες πραγµατικές τιµές των iβ  και οι 

εκτιµήσεις των βήτα µε χαµηλές τιµές τείνουν να τις υποεκτιµούν µε συνέπεια, κατά τη 

διαδικασία οµαδοποίησης των αξιογράφων και της  διάρθρωσης των χαρτοφυλακίων βάσει 

της τάξης µεγέθους των îβ , να τείνουν να συσσωρεύονται στο χαρτοφυλάκιο ίδιας 

κατεύθυνσης δειγµατοληπτικά σφάλµατα. Ο δε συντελεστής 2γ̂  αποδεικνύεται 

µεροληπτικά υποεκτιµηµένος ενώ ο 1̂γ  µεροληπτικά υπερεκτιµηµένος. Επίσης αν οι 

πραγµατικές τιµές των iβ  είναι θετικά συσχετισµένες µε τη διακύµανση των σφαλµάτων 

των µετοχών 2
iεσ  τότε τα 2

iεσ  λειτουργούν ως προσεγγιστική µεταβλητή των πραγµατικών 

τιµών των iβ  και εποµένως αν τα îβ  καταµετρώνται εσφαλµένα, τότε και τα 2
iεσ  µπορεί 

να είναι σηµαντικά στη διαστρωµατική παλινδρόµηση 1 2
ˆˆ ˆi i ir uγ γ β =  +  + .   

Η αντιµετώπιση του φαινοµένου της παλινδρόµησης σύµφωνα µε τους συγγραφείς 

µπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό µε τη χρήση non overlapping data, 

δεδοµένων δηλαδή διαδοχικών περιόδων που δεν επικαλύπτονται χρονικά και επιτρέπουν 

την εκτίµηση των χαρακτηριστικών των αξιογράφων και στη συνέχεια την εκτίµηση των 

χαρακτηριστικών των χαρτοφυλακίων. Μετά τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου επί τη 

βάσει της κατάταξης των îβ  των αξιογράφων για µια συγκεκριµένη περίοδο, εισάγονται τα 

δεδοµένα της αµέσως επόµενης χρονοσειράς για την εκτίµηση των ˆ
pβ  των χαρτοφυλακίων 

που θα χρησιµοποιηθούν για το στατιστικό έλεγχο του θεωρητικού υποδείγµατος, µε στόχο 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του φαινοµένου της παλινδρόµησης στην εκτίµηση 
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των ˆ
pβ  των χαρτοφυλακίων. Με την εισαγωγή των νέων δεδοµένων τα σφάλµατα των îβ  

των µεµονωµένων αξιογράφων χαρακτηρίζονται σε µεγάλο βαθµό από τυχαιότητα. Άλλες 

προσεγγίσεις που προτάθηκαν από τους Lintzenberger – Ramaswamy35 (1979) (οι οποίοι 

χρησιµοποίησαν «superior» maximum likelihood) µεθόδους και Shanken (1982) 

εστιάζονται στην άµεση προσαρµογή των τυπικών σφαλµάτων των εκτιµήσεων 

προκειµένου να εξαλειφθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι µεροληψίες που γίνονται από τα 

λάθη στις µεταβλητές. 

 
2.2.4.4 Εξειδίκευση & Αποτελέσµατα της Προσέγγισης των Fama και 
McBeth 

 
Αναλυτικά η διαδικασία εκτίµησης που εκτυλίσσεται σε δύο στάδια (two step procedure) 

των Fama και McBeth έχει ως εξής: Οι συγγραφείς παλινδρόµησαν αρχικά τις µηνιαίες 

αποδόσεις των µετοχών επί των αποδόσεων της αγοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1926 – 1929 (48 µήνες). Κατέταξαν στη συνέχεια τις µετοχές ανάλογα µε το ύψος των 

εκτιµώµενων βήτα τους και διαµόρφωσαν 20 χαρτοφυλάκια µε τον ακόλουθο τρόπο: Στο 

1ο χαρτοφυλάκιο περιλαµβανόταν το πρώτο 5% των µετοχών (ή αν N  ο συνολικός 

αριθµός των µετοχών το 
20
N

) µε τα υψηλότερα βήτα, στο 2ο χαρτοφυλάκιο 

περιλαµβανόταν το επόµενο 5% µε τα υψηλότερα βήτα και ούτω κάθε εξής µε το 20ο 

χαρτοφυλάκιο να περιλαµβάνει το 5% των µετοχών µε τα χαµηλότερα βήτα. Έπειτα, µε τα 

δεδοµένα των επόµενων 5 χρόνων (1930 – 1934) επαναϋπολόγισαν τους συντελεστές βήτα 

όλων των µετοχών που περιλαµβάνονταν στα χαρτοφυλάκια που διαµορφώθηκαν στο 

πρώτο στάδιο. Στη συνέχεια υπολόγισαν το µέσο όρο ή τη µέση τιµή των συντελεστών 

βήτα των χαρτοφυλακίων ως µέσο όρο των îβ  των µετοχών που περιλαµβανόταν σε εις 

έκαστο χαρτοφυλάκιο. Ο δείκτης t  προστέθηκε για να δείξει ότι για κάθε µήνα t  από τα 

επόµενα τέσσερα χρόνια (1935 – 1938) αυτά τα ˆ
ptβ  επαναϋπολογίστηκαν ως απλοί µέσοι 

όροι των îβ  των µετοχών που περιλαµβανόταν στο χαρτοφυλάκιο. Με τον τρόπο αυτό 

                                                 
35 Οι Lintzenberger – Ramaswamy προέβησαν στην ενδελεχή εξέταση του ακριβούς χρόνου καταβολής των 
µηνιαίων µερισµάτων για να διαπιστώσουν την ισχύ του post – tax standard CAPM µε βάση την 
παλινδρόµηση 0 1 1it i i ir α α β α δ η =  +  + +  µε το  iδ  να αντιπροσωπεύει τη µερισµατική απόδοση της 

µετοχής i  (εµπειρικές µελέτες που διαπραγµατεύτηκαν το θέµα του post – tax, για παράδειγµα οι Black και 

Scholes το 1974 δεν διαπίστωσαν στατιστικά σηµαντική επίδραση του iδ ). 
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προσαρµοζόταν άµεσα οι εκτιµήσεις των ˆ
ptβ  σε τυχόν αλλαγές που γινόταν στη σύνθεση 

του χαρτοφυλακίου λόγω διαγραφής εταιρειών (delisting). Στη συνέχεια και για κάθε έναν 

από τους 48 µήνες της περιόδου 1935 – 1938 οι συγγραφείς «έτρεξαν» την παλινδρόµηση 

2
0 1 , 1 2 , 1 3 , 1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )pt t t p t t p t t p t i ptR sγ γ β γ β γ ε η− − −= + + + +  για 1, 2,..., 20p =  και εκτίµησαν σε 

µηνιαία βάση τη σχέση κινδύνου & απόδοσης για αυτό το χρονικό διάστηµα (1935 - 1938).  

Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης – η χρονοσειρά των µήνα ανά µήνα τιµών 

των συντελεστών της παλινδρόµησης 0 1 2ˆ ˆ ˆ, , ,t t tγ γ γ  και 3ˆ tγ  για την τετραετή περίοδο 1935 – 

1938 συνιστούν τα δεδοµένα, τις εισροές (inputs) για τη διεξαγωγή των ελέγχων του 

διπαραµετρικού υποδείγµατος για αυτή την περίοδο. Για τη λήψη των αποτελεσµάτων των 

µετέπειτα περιόδων τα βήµατα που περιγράφηκαν επαναλήφθηκαν διαδοχικά. 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται οι περίοδοι διαµόρφωσης, εκτίµησης και 

ελέγχου των χαρτοφυλακίων: Οι εννέα διαφορετικές περίοδοι σχηµατισµού των 

χαρτοφυλακίων (επταετούς διάρκειας όλες εκτός από την πρώτη), οι αρχικές πενταετούς 

διάρκειας περίοδοι εκτίµησης και οι περίοδοι ελέγχου (όλοι τετραετούς διάρκειας εκτός 

από την τελευταία). 
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Τελικά, όλοι οι έλεγχοι του διπαραµετρικού υποδείγµατος είναι προβλεπτικοί µε την 

έννοια ότι οι ερµηνευτικές µεταβλητές , 1
ˆ

p tβ −  και , 1 ˆ( )p t is ε−  της εξίσωσης της 

παλινδρόµησης  2
0 1 , 1 2 , 1 3 , 1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )pt t t p t t p t t p t i ptR sγ γ β γ β γ ε η− − −= + + + +  υπολογίζονται από τα  

δεδοµένα για µια περίοδο πριν από το µήνα των αποδόσεων ( ptR ), το µήνα δηλαδή που 

«τρέχει» η παλινδρόµηση. Παρά το γεγονός ότι οι συγγραφείς ενδιαφερόταν να ελέγξουν 

το διπαραµετρικό υπόδειγµα ως µια θετική θεωρία – εξετάζοντας δηλαδή την έκταση στην 

οποία είναι χρήσιµη στην περιγραφή των πραγµατικών δεδοµένων των αποδόσεων – το 

υπόδειγµα αναπτύχθηκε αρχικά από τον Markowitz (1959) ως µια δεοντολογική θεωρία, 

ως ένα υπόδειγµα δηλαδή που βοηθά τους επενδυτές στη λήψη πιο εύστοχων αποφάσεων. 

Ως µια δεοντολογική θεωρία το υπόδειγµα αποκτά υπόσταση µόνο αν υπάρχει κάποια 

σχέση µεταξύ µελλοντικών αποδόσεων και εκτιµήσεων του κινδύνου, σχέση που µπορεί να 

τεκµηριωθεί µε τα δεδοµένα της τρέχουσας πληροφόρησης.   

 
Αποτελέσµατα 
 
Τα κύρια αποτελέσµατα της εξίσωσης της γραµµικής παλινδρόµησης 

2
0 1 , 1 2 , 1 3 , 1

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )pt t t p t t p t t p t i ptR sγ γ β γ β γ ε η− − −= + + + +  παρατίθενται στους πίνακες που 

ακολουθούν. Με βάση τις τιµές της στατιστικής t  ελέγχεται η υπόθεση ˆ 0jγ = . Οι τιµές 

της στατιστικής t  προκύπτουν από τον τύπο 

ˆ
ˆ( )

ˆ( )
j

j
j

t
s n

γ
γ

γ
=  

όπου το n  συµβολίζει τον αριθµό των µηνών της περιόδου, ο οποίος είναι επίσης ο 

αριθµός των εκτιµήσεων ˆ
jγ  που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των ˆ

jγ  και ˆ( ).js γ  



 69 

Περιληπτικά Αποτελέσµατα της Παλινδρόµησης 
2

0 1 , 1 2 , 1 3 , 1
ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )pt t t p t t p t t p t i ptR sγ γ β γ β γ ε η− − −= + + + +  
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Πριν την εξέταση των αποτελεσµάτων της έρευνας οι συγγραφείς συνέστησαν για 

την ερµηνεία της στατιστικής t  να ληφθούν υπόψη οι ενδείξεις που προέκυψαν από τις 

εργασίες των Fama (1965α) και Blume (1970) που ισχυρίστηκαν ότι οι κατανοµές των 

αποδόσεων των κοινών µετοχών χαρακτηρίζονται από «παχιές ουρές» (thick tails) σε 

σχέση µε την κανονική κατανοµή και πιθανώς ταιριάζουν καλύτερα σε κάποιο άλλο µέλος 

των µη κανονικών συµµετρικών σταθερών κατανοµών από ότι στην κανονική. Σύµφωνα µε 

τους Fama και Babiak (1968) η συγκεκριµένη ένδειξη οδηγεί στο συµπέρασµα πως εάν 

κάποιος επιχειρήσει να ερµηνεύσει τις µεγάλες τιµές της στατιστικής t   εικάζοντας ότι οι 

υποκείµενες µεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανοµή  µε ανεξάρτητους και. ισόνοµα 

κατανεµηµένους (iid) διαταρακτικούς όρους µε  διακύµανση 2σ , η πιθανότητα ή το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας που θα εξάγει θα υπερεκτιµά ενδεχοµένως το 

πραγµατικό µέγεθος των µεταβλητών. Είναι σηµαντικό ωστόσο να σηµειώσουµε ότι 

εξαιρουµένης της θετικής σχέσης ανταλλαγής (trade off) µεταξύ κινδύνου και 

αναµενόµενης απόδοσης, τα θετικώς µεροληπτικά (upward – biased) επίπεδα πιθανοτήτων 

οδηγούν σε απόρριψη των υποθέσεων - συνεπαγωγών του διπαραµετρικού υποδείγµατος. 

Εποµένως αν οι δύο πρώτες υποθέσεις του υποδείγµατος δεν απορρίπτονται όταν οι τιµές 

της στατιστικής t   ερµηνεύονται υπό το πρίσµα της κανονικότητας, πολλώ  δε µάλλον 

αυτό δεν θα συµβεί όταν ληφθούν υπόψη οι «παχιές ουρές» (thick tails) των εµπειρικών 

κατανοµών απόδοσης. Εντέλει αν η κατανοµή των λαθών των itε  είναι µη κανονική, για 

παράδειγµα θετικά ασύµµετρη, τότε κάθε τεχνική εκτίµησης που στηρίζεται στην 

κανονικότητα θα παράγει µεροληπτικές εκτιµήσεις. Ειδικότερα, η θετική ασυµµετρία των 

καταλοίπων των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων αναδεικνύει τη σχέση µεταξύ 

καταλοίπων, κινδύνου και απόδοσης έστω και αν στο πραγµατικό υπόδειγµα δεν υφίσταται 

σχέση.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων οι δύο πρώτες συνθήκες δεν 

απορρίπτονται. Εξετάζοντας πρώτα τη δεύτερη συνεπαγωγή του διπαραµετρικού 

υποδείγµατος, η ύπαρξη του βήτα ως µοναδικού µέτρου κινδύνου και η γραµµική του 

σχέση µε την αναµενόµενη απόδοση δεν απορρίπτονται από τα στατιστικά ευρήµατα. Με 

βάση τα στατιστικά ευρήµατα που απεικονίζονται στα panel C και D στους πίνακες µε τα 

περιληπτικά αποτελέσµατα της παλινδρόµησης οι τιµές των 3
ˆ( )t γ  είναι µικρές και τα 

πρόσηµα τους εναλλάσσονται τυχαία.  ∆εν απορρίπτεται και η γραµµικότητα στη σχέση 

µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και βήτα µε βάση τα αποτελέσµατα στα panel B και D 
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που καταγράφονται οι τιµές των 2
ˆ( )t γ . Στο panel B η τιµή του 2

ˆ( )t γ  για το σύνολο της 

περιόδου 1935 – 6 / 68 είναι µόλις -.29 (πρόδηλα δεν κρίνονται στατιστικά σηµαντικές οι 

εκτιµήσεις των 2 3
ˆ ˆ και γ γ , ήτοι δεν διαφέρουν από το µηδέν). Στις πενταετούς διάρκειας 

υποπεριόδους µόνο µεταξύ 1951 – 1955 η τιµή του 2
ˆ( )t γ  είναι περίπου -2.7 αλλά για τις 

υποπεριόδους που δεν καλύπτουν τα έτη 1951 – 1955 οι τιµές των 2
ˆ( )t γ  κινούνται πολύ 

εγγύτερα του µηδενός. 

Κατά συνέπεια, µε βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων το διπαραµετρικό 

υπόδειγµα δείχνει να επιβεβαιώνεται σχετικά ικανοποιητικά από τα δεδοµένα. Όµως η 

επιβεβαίωση των δύο πρώτων υποθέσεων του υποδείγµατος από τα δεδοµένα δεν θα είχε 

αξία αν η τρίτη κρίσιµη υπόθεση, που θέτει την προσδοκία αυξηµένων αποδόσεων από την 

πλευρά των επενδυτών ως προϋπόθεση για την ανάληψη υψηλότερου κινδύνου, 

απορριπτόταν. Και αυτή η υπόθεση όµως, υποστηρίζεται ικανοποιητικά από τα 

αποτελέσµατα αφού για την περίοδο ελέγχου  1935 – 6/68 οι τιµές των 1̂( )t γ είναι µεγάλες 

και εποµένως τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν το υπόδειγµα. Αν εξαιρεθεί η περίοδος 1956 

– 60, οι τιµές των 1̂( )t γ  είναι συστηµατικά θετικές και στις υποπεριόδους (όχι όµως τόσο 

µεγάλες). Οι µικρές τιµές των στατιστικών t  που καταγράφονται στις υποπεριόδους 

αντικατοπτρίζουν τη σηµαντική µήνα µε το µήνα διακύµανση των παραµέτρων των 

παλινδροµήσεων του υποδείγµατος κινδύνου – απόδοσης. Για παράδειγµα στις 

µονοµεταβλητές παλινδροµήσεις που απεικονίζονται στο panel A η τιµή 1̂γ  για την περίοδο 

1935 – 40 ανέρχεται σε .0109. Με άλλα λόγια για τη συγκεκριµένη περίοδο η µέση 

αυξητική απόδοση ανά µονάδα βήτα ανερχόταν σε περίπου 1.1% µηνιαίως. Εποµένως κατά 

µέσο όρο µπορεί να θεωρηθεί ότι η ανάληψη του κινδύνου απέφερε αξιοσηµείωτες 

αποδόσεις. Ωστόσο, εξαιτίας της µεταβλητότητας (variability) της 1̂γ  - στη συγκεκριµένη 

περίοδο το 1̂( )s γ  ανερχόταν σε 11.6% µηνιαίως (!) - το 1̂( )t γ  εποµένως σε µόλις .79. 

Τουλάχιστον όµως µε βάση το δείγµα της συνολικής περιόδου ελέγχου οι τιµές των 1̂( )t γ  

συντείνουν στη θεµελίωση του συµπεράσµατος ότι κατά µέσο όρο υφίσταται µια θετική 

στατιστική συσχέτιση µεταξύ κινδύνου και απόδοσης. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τις 

τιµές των 2ˆ( )t γ  και 3ˆ( )t γ  που κινούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου γύρω από το 

µηδέν. ∆ιαπίστωσαν επίσης ότι τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης ˆptη  δεν συσχετίζονται 
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σειριακά κατά τη διάρκεια της περιόδου των 35 ετών που εξέτασαν σε µηνιαία βάση. 

Επιπροσθέτως, ελέγχοντας τη συσχέτιση της διαφοράς µεταξύ του 1̂γ  και του µέσου του µε 

προηγούµενες τιµές της ίδιας µεταβλητής δείχνουν ότι η διαφορά του 1̂γ  µε το µέσο του 

δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να γίνει µια ακριβέστερη πρόβλεψη της µελλοντικής 

τιµής του 1̂γ  απ’ ότι αν η πρόβλεψη γινόταν µε τη χρήση αποκλειστικά και µόνο του 

µέσου. Παρά ταύτα η τιµή του 1̂γ  αποδεικνύεται διαχρονικά µικρότερη της διαφοράς 

M fR R− . Αν συνδυαστεί µε το γεγονός ότι η υπόθεση των Sharpe – Lintner περί ισότητας 

0ˆ( ) fE Rγ =  δεν επιβεβαιώνεται [τουλάχιστον για τη µεταπολεµική περίοδο οι εκτιµήσεις 

του 0ˆ( )E γ εµφανιζόταν σηµαντικά µεγαλύτερες από το ftR  σύµφωνα και µε τις µελέτες 

των Friend και Blume (1970) και των Black, Jensen και Scholes (1972)] συνάγεται το 

συµπέρασµα ότι το zero – beta CAPM αποδεικνύεται περισσότερο συνεπές µε τις συνθήκες 

ισορροπίας απ’ ότι το κλασσικό CAPM. 

Τέλος οι συγγραφείς αποτιµώντας τα αποτελέσµατα της έρευνας τους τονίζουν ότι η 

ισχύς του διπαραµετρικού υποδείγµατος υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν, ήτοι το CAPM ισχύει. ∆εδοµένου ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι 

αποτελεσµατικό – ή ακριβέστερα δεδοµένου ότι για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέγεται 

ως προσεγγιστική µεταβλητή του χαρτοφυλακίου της αγοράς ένα - τουλάχιστον κατά 

προσέγγιση - αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο δεν απορρίπτεται η υπόθεση ότι οι µέσες 

αποδόσεις των µετοχών στο NYSE αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες των 

αποστρεφόµενων τον κίνδυνο επενδυτών να διακρατούν αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια. 

∆εν απορρίπτεται το κυριότερο η υπόθεση της γραµµικότητας στη σχέση κινδύνου 

– απόδοσης (διαφαίνεται η ύπαρξη µιας θετικής σχέσης ανταλλαγής µεταξύ κινδύνου και 

απόδοσης). ∆εν απορρίπτεται επίσης η υπόθεση του διπαραµετρικού υποδείγµατος για τη 

µοναδικότητα του συντελεστή βήτα ως µέτρου του κινδύνου του χαρτοφυλακίου που 

συστηµατικά επηρεάζει τις µέσες αποδόσεις. Τελικά παρατηρούν πως οι προσιδιάζουσες σε 

fair game ιδιότητες των συντελεστών και των καταλοίπων των παλινδροµήσεων που 

παρατηρήθηκαν κατά τον έλεγχο του διπαραµετρικού υποδείγµατος συνάδουν µε τα 
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χαρακτηριστικά της αποτελεσµατικής36 αγοράς που πρεσβεύει ότι οι τιµές των αξιογράφων 

αντικατοπτρίζουν πλήρως την ευρέως διαθέσιµη πληροφόρηση.  

 
2.2.4.5 Συµπεράσµατα Αρχικών Ελέγχων 

 
Συνελόντι ειπείν οι αρχικές εκτιµήσεις των Black, Jensen, Scholes, Fama και 

MacBeth µε βάση τα δεδοµένα του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) 

επιβεβαίωναν την εγκυρότητα του  υποδείγµατος σε γενικές γραµµές και αποδείκνυαν 

εµπειρικά τη συµφωνία του µε τα κύρια σηµεία της θεωρίας χαρτοφυλακίου που 

συνοψίζεται στον ισχυρισµό πως το χαρτοφυλάκιο της αγοράς συνιστά ένα ελάχιστης 

διακύµανσης αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο. Η άµεση εφαρµογή της θεωρίας 

χαρτοφυλακίου υλοποιείται σε γενικές γραµµές από την εξίσωση του CAPM.  

Αναλύοντας τα αποτελέσµατα των Black, Jensen, Scholes, Fama και MacBeth 

διαπιστώνει κανείς ότι συντείνουν στη δόµηση µιας θεωρητικής σχέσης του τύπου 

( )i Z i M ZR R R Rβ= + −  µε Z fR R> . ∆ιαγραµµατικά η σύγκριση της πρωτόλειας 

θεωρητικής σχέσης του CAPM ( ) [ ( ) ]i f m f imE r r E r r β= + −  και της εµπειρικής 

( )i Z i M ZR R R Rβ= + −  που γενικεύει τα ευρήµατα των εµπειρικών µελετών αποτυπώνεται 

στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Σε σχέση µε το CAPM, η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς ορίζει ότι οι αποτελεσµατικές 
κεφαλαιαγορές χαρακτηρίζονται από µια έλλειψη οποιονδήποτε επιδράσεων ή στοιχείων που µπορούν να 
αποφέρουν υπερκανονικά κέρδη για τις επιχειρήσεις (Fama, 1970). 
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∆ιάγραµµα 2.2.4: ∆ιάγραµµα Θεωρητικής και Εµπειρικής Γραµµής Αξιογράφων 

 

Στο διάγραµµα βλέπουµε ότι  οι δυο σχέσεις είναι αυστηρά γραµµικές, αλλά ο 

σταθερός όρος στην εµπειρική «γραµµή αξιογράφων» είναι υψηλότερος και η κλίση 

µικρότερη σε σχέση µε τη θεωρητική «γραµµή αξιογράφων». Η συστηµατική 

διαφοροποίηση που παρατηρείται µεταξύ εµπειρικής και θεωρητικής γραµµής αξιογράφων 

συνιστά και το θεµελιώδες εύρηµα των εµπειρικών ελέγχων του CAPM. Σχολιάζοντας το 

εύρηµα αυτό και παρέχοντας µια θεωρητική εξήγηση της απόκλισης µεταξύ των δυο 

γραµµών, ο F. Black (1972) επισήµανε το πρόβληµα που ανακύπτει µε την εµπειρική 

αναπαράσταση του σταθερού όρου. Θεωρητικά, η απόδοση ( fR ) αντιπροσωπεύει την 

απόδοση του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου και µε βάση τις παραδοχές του υποδείγµατος 

παρέχεται η δυνατότητα απεριόριστου δανεισµού µε επιτόκιο fR . Στην πραγµατικότητα 

βέβαια η απόδοση των οµολόγων του δηµοσίου δεν µπορεί να θεωρηθεί απολύτως 

εξασφαλισµένη (εξ ου και η εκτίναξη των spreads των ελληνικών οµολόγων ιδιαίτερα από 

το 2009 και εντεύθεν), ούτε παρέχεται η δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης σε δανειακά 

κεφάλαια και µάλιστα µε επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο των κρατικών οµολόγων. Για τους 

λόγους αυτούς η εµπειρική τιµή του σταθερού όρου αντιστοιχεί στην απόδοση ( ZR ) ενός 

αξιογράφου ή χαρτοφυλακίου αξιογράφων µε µηδενικό συστηµατικό κίνδυνο (zero – beta 

portfolio). Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι εµπειρικές µελέτες της αρχικής 

- Θεωρητική Γραµµή 

- Εµπειρική Γραµµή 

Rf 

Rz 

 E(Ri) 

β 
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περιόδου ελέγχων του CAPM που επίσης προκάλεσαν το ενδιαφέρον και βρίθουν 

αναφορών µεταξύ των ερευνητών.  

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

DOUGLAS 

«Risk in the 
Equity 

Markets: An 
Empirical 

Appraisal of 
Market 

Efficiency» 
(1968) 

Εκτίµηση της 
σχέσης απόδοσης 

- κινδύνου 

Ίδια µε τον Lintner 
(1965). Εκτίµησε το 

βήτα για τις 301 
µετοχές του 

δείγµατος του. 

Μέσες 
αποδόσεις 

µετοχών για τα 
έτη 1954 - 

1963 

Μη επιβεβαίωση του 
CAPM 

SHARPE & 
COOPER 

«Risk - 
Return Class 

of NYSE 
Common 

Stocks, 1931 
- 1967», 
Financial 
Analysts 

Journal, 28, 
(March - 

April 1972) 

Εξέτασαν αν σε 
µακροπρόθεσµες 

περιόδους οι 
υψηλότερες 
αποδόσεις 

σχετίζονται µε 
υψηλότερο 

κίνδυνο 

∆ηµιούργησαν 10 
χαρτοφυλάκια µε 
διαφορετικά βήτα. 

Κατέταξαν τις 
µετοχές σε 

χαρτοφυλάκια 
ανάλογα µε το βήτα 

κάθε µετοχής σε 
ετήσια βάση. 

Μηνιαίες 
αποδόσεις για 

όλες τις 
µετοχές του 
NYSE κατά 
την περίοδο 
1931-1967 

Αποδεικνύεται η 
γραµµικότητα στη 

σχέση απόδοσης και 
συστηµατικού 

κινδύνου επαληθεύεται 
εποµένως η 

θεµελιώδης πρόταση 
του CAPM 

MILLER & 
SCHOLES 

«Rates of 
Return in 

Relation to 
Risk: Α Re- 
Examination 

of Some 
Recent 

Findings», 
Studies in the 

Theory of 
Capital 
Markets 
(1972) 

Ανάλυση 
στατιστικών 

προβληµάτων 
από τους 

εµπειρικούς 
ελέγχους 

του CAPM 

Ίδια µε των Lintner 
(1965) & Douglas 

(1968). 

Ίδια µε των 
Lintner 

(1965) & 
Douglas 
(1968). 

Μη γραµµική σχέση 
κίνδυνου – απόδοσης. 

Παρουσιάζεται 
Ετεροσκεδαστικότητα 
Έτσι τα συµπεράσµατα 

των εµπειρικών 
µελετών για την 

εγκυρότητα του CAPM 
δεν µπορούν να 

θεωρηθούν 
αδιαµφισβήτητα. 

BLUME & 
FRIEND 

«A New 
Look at the 

Capital Asset 
Pricing 
Model», 

Journal of 
Finance 

(March 1973) 

Εµπειρικός 
έλεγχος του 

CAPM 

Χρησιµοποίησαν 
την 

τεχνική 
οµαδοποίησης 
των στοιχείων. 

Μηνιαίες 
αποδόσεις 

µετοχών του 
NYSE για 

ολόκληρη την 
περίοδο 

Ιανουαρίου 
1950 – 

∆εκεµβρίου 
1954. 

Μη επιβεβαίωση του 
CAPM 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.3: Συνοπτική Παράθεση Αρχικών Εµπειρικών Μελετών του CAPM 

 
Οι έλεγχοι για την εγκυρότητα του υποδείγµατος σε ευρωπαϊκές χρηµατιστηριακές αγορές 

[Cohonen (1975) στη Φιλανδία, Modigliani (1972), Rosa (1976) στη Γαλλία, Modigliani 

(1972) και Guy (1977) στη ∆υτική Γερµανία, Modigliani (1972) στην Ιταλία, Modigliani 

(1972) και Guy (1976) στη Μεγάλη Βρετανία] δεν επιβεβαίωσαν µε τη σειρά τους απόλυτα 

την ισχύ του υποδείγµατος.   
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Αν και µερικά εµπειρικά ευρήµατα των κλασσικών εµπειρικών µελετών δεν 

αποδεικνύονταν συνεπή µε τις υποθέσεις του CAPM, (για παράδειγµα ότι η µέση απόδοση 

των χαρτοφυλακίων µε µηδενικό συντελεστή βήτα υπερβαίνει την απόδοση του 

αξιόγραφου µηδενικού κινδύνου, εύρηµα που αντίκειται στο CAPM37) η 

χρηµατοοικονοµική κοινότητα έσπευσε να υιοθετήσει το υπόδειγµα µε βάση τις 

συγκεκριµένες µελέτες. Συνοψίζοντας, τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι: 

 
Ø Παρουσιάζονται δυσκολίες στη χρήση πραγµατικών δεδοµένων για την ορθή 

κατασκευή του υποδείγµατος, ειδικά στο θέµα της ορθής µέτρησης των 

διακυµάνσεων 

Ø Η παραδοχή των σταθερών βήτα (διαχρονικά) ενδεχοµένως να µην είναι ορθή 

Ø Οι οικονοµετρικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό που αυτές οι πρώιµες 

µελέτες µπορούν να καταλήγουν σε παραπλανητικά αποτελέσµατα. 

Ø Η εµπειρική αξιοπιστία του CAPM δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι επιβεβαιώνεται σε 

όλες τις περιστάσεις. 

 
Πλειάδα µελετών υποβλήθηκε στην κρίση της ακαδηµαϊκής κοινότητας τα επόµενα χρόνια, 

µελέτες µε συχνά αντιφατικά ευρήµατα και διαπιστώσεις. Η αξιοπιστία όµως του 

υποδείγµατος δεν αµφισβητήθηκε σοβαρά. 

                                                 
37 Η συγκεκριµένη περίπτωση καλυπτόταν επαρκώς βέβαια από την εκδοχή του Black. 



2.2.5 Πρόσφατοι Έλεγχοι & Αµφισβητήσεις της Θεωρίας του CAPM 
 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές της δεκαετίας του '80, µε 

βάση τα ευρήµατα σειράς εµπειρικών µελετών, διαπιστώθηκε ότι η γραµµική σχέση 

κινδύνου - απόδοσης που χαρακτηρίζει το CAPM, ακόµη και στην εκδοχή του Black, 

κλονίζεται λόγω της ύπαρξης επιπρόσθετων παραγόντων που επηρεάζουν τη σχέση 

αυτή. Πιο συγκεκριµένα τα ευρήµατα των µελετών κατεδείκνυαν ότι, σε µεγάλο 

ποσοστό, οι διακυµάνσεις των αναµενόµενων αποδόσεων δεν σχετίζονταν µε το βήτα 

της αγοράς. Οι µελέτες απέβλεπαν στον εντοπισµό των παραγόντων που δεν 

λαµβάνονταν υπόψη στη σχέση απόδοσης και κινδύνου και έθεταν σε αµφισβήτηση τη 

γραµµική σχέση του υποδείγµατος. Για να εξεταστεί ο βαθµός ισχύος του υποδείγµατος 

του CAPM το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε και στην έρευνα 

πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων που εδράζονται σε  µικροοικονοµικούς παράγοντες. 

Τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα πρόβλεψης των αποδόσεων των µετοχών µε τη 

χρήση µικροοικονοµικών παραγόντων περιλαµβάνουν (ως ερµηνευτικούς συντελεστές) 

µια σειρά από θεµελιώδη εταιρικά µεγέθη και επενδυτικούς αριθµοδείκτες – για 

παράδειγµα το µέγεθος (Size effect), το λόγο της χρηµατιστηριακής τιµής προς την 

εσωτερική αξία της µετοχής (Price to Book Value Ratio), το λόγο κέρδη προς τιµή της 

µετοχής (Earnings to Price Ratio) – που θεωρούνται προσεγγιστικές µεταβλητές 

(proxies) του µη συστηµατικού κινδύνου και συνδέονται έντονα µε τις αποδόσεις των 

µετοχών. Ενδεικτικά, µια επίµονη θετική συσχέτιση µεταξύ του λόγου της λογιστικής 

αξίας προς τη χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) στην αγορά (Book-to-Market 

Ratio, B/M) και των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων παρατηρήθηκε από την αρχή 

τουλάχιστον της δεκαετίας του 1970. [Financial World (1970), Fortune (1983), 

Rosenberg and Marathe (1975 & 1976), Stattman (1980), Rosenberg, Reid and Lanstein 

(1983), Goldman Sachs (1990), Drexel Burnham Lambert (January 1990)].  

Οι Chan, Hamao, Lakonishok (1991)38 εξετάζοντας τα δεδοµένα του Ιαπωνικού 

Χρηµατιστηρίου ανακάλυψαν µια ισχυρή σχέση µεταξύ του δείκτη λογιστικής αξίας 

των εισηγµένων εταιρειών προς τη χρηµατιστηριακή τους αξία (Book - to - Market 

Ratio, B/M) και των µέσων αποδόσεων των µετοχών τους, τεκµηριώνοντας παράλληλα 

την υπόθεση ότι οι µετοχές των εταιρειών µε υψηλό λόγο λογιστικής / 

χρηµατιστηριακής αξίας επιτυγχάνουν κατά µέσο όρο αποδόσεις που δεν 

δικαιολογούνται µε βάση τα βήτα τους. Οι Capaul, Rowley, και Sharpe (1993) 

παρατήρησαν µε τη σειρά τους την ισχυρή σχέση µεταξύ B/M και µέσων αποδόσεων σε 

                                                 
38 Οι Chan, Hamao, Lakonishok εξέτασαν τη σχέση µεταξύ αποδόσεων και µιας σειράς επενδυτικών 
αριθµοδεικτών. 
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τέσσερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια και στην Ιαπωνία. Ο δείκτης εποµένως B/M 

διαφάνηκε ότι εξηγεί σε σηµαντικό βαθµό το ύψος των αναµενόµενων αποδόσεων.  

Ο Banz (1981) εξέτασε το CAPM και διερεύνησε το ενδεχόµενο η 

υπολειµµατική διακύµανση των µέσων αποδόσεων των µετοχών, που παραµένει 

ανεξήγητη από το υπόδειγµα, να µπορεί να εξηγηθεί από το µέγεθος της 

κεφαλαιοποίησης των εταιριών. Αµφισβήτησε τη θεωρητική προσέγγιση του 

υποδείγµατος και κατηγοριοποίησε τις µετοχές των εταιρειών µε βάση την 

κεφαλαιοποίηση τους καταδεικνύοντας ότι το µέγεθος της εταιρίας, µε βάση την 

κεφαλαιοποίηση της, µπορεί να εξηγήσει τη διαστρωµατική διακύµανση των µέσων 

αποδόσεων κάποιων µετοχών καλύτερα από το βήτα συντελεστή τους. Χρησιµοποίησε 

για τη µελέτη του στοιχεία κοινών µετοχών του NYSE που εκτείνονταν σε χρονική 

διάρκεια τουλάχιστον πενταετίας. Κατέταξε τις µετοχές σε 25 συνολικά χαρτοφυλάκια 

και «τρέχοντας» διαστρωµατικές παλινδροµήσεις για κάθε χαρτοφυλάκιο διαπίστωσε 

ότι το CAPM παρουσιάζει σφάλµα εξειδίκευσης. Ο συγγραφέας κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η µέση αναµενόµενη απόδοση των µετοχών των εταιριών χαµηλής 

κεφαλαιοποίησης υπερέβαινε τη µέση απόδοση των µετοχών των εταιριών υψηλής 

κεφαλαιοποίησης39. Επιπροσθέτως, ex – post, οι µέσες αποδόσεις των µετοχών των 

εταιριών χαµηλής κεφαλαιοποίησης υπερέβαιναν τις µέσες αποδόσεις που προβλεπόταν 

ex – ante µε βάση το υπόδειγµα CAPM. Ο αντίλογος στα συµπεράσµατα της έρευνας 

του Banz (1981), ότι δηλαδή το υπόδειγµα µπορεί να µην αποτυπώνει µε ενάργεια 

κάποιες πτυχές της πραγµατικότητας, συνοψίστηκε στην αρχή σε µια δέσµη 

επιχειρηµάτων που υποστήριζαν ότι, αν και το υπόδειγµα δεν επιβεβαιώνεται πλήρως 

από τα εµπειρικά ευρήµατα, οι αποκλίσεις των αναµενόµενων από τις 

πραγµατοποιηθείσες αποδόσεις δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν σηµαντικές - µε βάση 

τα οικονοµικά µεγέθη - σε βαθµό που να δικαιολογούν την απόρριψη της θεωρίας.  

H έρευνα επεκτάθηκε µε την εξέταση πληθώρας µεταβλητών που ενδεχοµένως 

επηρεάζουν τη σχέση απόδοσης - κινδύνου. Για παράδειγµα ο  Basu ([1977], [1983]) 

εξέτασε το λόγο κερδών ανά µετοχή προς την τρέχουσα τιµή (Earnings Price Ratio, 

E/P) και κατηγοριοποίησε τις µετοχές µε βάση το συγκεκριµένο επενδυτικό 

αριθµοδείκτη. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι µετοχές µε υψηλό λόγο κερδών προς 

τιµή ανά µετοχή (E/P) σηµειώνουν υψηλότερες µέσες αποδόσεις προσαρµοσµένες στον 

κίνδυνο από ότι οι µετοχές µε χαµηλό αντίστοιχο λόγο και µάλιστα υψηλότερες από ότι 

                                                 
39 Αυτή η επίδραση έχει γίνει γνωστή ως «επίδραση µεγέθους» (size effect) και συζητήθηκε εκτενέστερα 
στη συνέχεια. 



 80

προβλέπει το CAPM. Σύµφωνα όµως µε τον Basu το φαινόµενο E/P δεν παρατηρείται 

στις µετοχές χαµηλής κεφαλαιοποίησης.  

Μεταγενέστερη έρευνα από τους Jaffe, Keim και Westerfield (1989) 

επιβεβαίωσε το εύρηµα του Basu εξετάζοντας τα δεδοµένα ευρύτερης χρονικής 

περιόδου (1951 - 1986) και επιπλέον έδειξε ότι η εµφάνιση του φαινοµένου E/P δεν 

περιορίζεται στον Ιανουάριο (το γνωστό January effect που θα αναλύσουµε 

εκτενέστερα στο κεφάλαιο περί αποτελεσµατικότητας της αγοράς) αλλά γίνεται 

αισθητό και στους υπόλοιπους µήνες του έτους (για την περίοδο 1969 - 1986). Το 

φαινόµενο οι µελλοντικές αποδόσεις να εξαρτώνται θετικά από το δείκτη E/P 

επιβεβαιώνεται και στο ελληνικό χρηµατιστήριο την περίοδο 1995 – 2002 

(Diacogiannis and Kyriazis, 2004). Το φαινόµενο E/P έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τις 

παραδοχές του  υποδείγµατος αν αναλογιστεί κανείς ότι σύµφωνα µε το υπόδειγµα δεν 

υφίσταται µη συστηµατική επίδραση στη διαµόρφωση των αποδόσεων πέραν του 

κινδύνου που αποτυπώνεται στο συντελεστή βήτα.  

Η επίδραση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης40 (financial leverage) 

εξετάστηκε από τον Bhandari (1988) που µελετώντας δεδοµένα της περιόδου 1948 – 

1979 διαπίστωσε ότι οι εταιρείες µε υψηλή χρηµατοοικονοµική µόχλευση (υψηλό 

δείκτη χρέους / ίδια κεφάλαια) επιτυγχάνουν αποδόσεις που υπερβαίνουν αφενός µεν 

τις προβλέψεις που γίνονται µε βάση τα αντίστοιχα αγοραία βήτα τους και αφετέρου τις 

αποδόσεις των εταιρειών µε χαµηλή µόχλευση. Οι διαπιστώσεις του Bhandari ισχύουν 

και αν συνυπολογιστούν ως επεξηγηµατικές µεταβλητές στην εξίσωση για την 

εκτίµηση των αποδόσεων το µέγεθος (χρηµατιστηριακή αξία) και το βήτα. 

Οι Fama και French (1998) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι επενδυτικοί 

αριθµοδείκτες που παρέχουν εξηγήσεις για το πώς καθορίζεται το ύψος των 

αναµενόµενων αποδόσεων, εγείρουν ερωτηµατικά για την αξιοπιστία του CAPM µε 

βάση τα χρηµατιστηριακά δεδοµένα των Η.Π.Α. Τα ίδια ερωτηµατικά εγείρονται και µε 

βάση τα δεδοµένα 12 χρηµατιστηριακά ανεπτυγµένων αγορών εκτός Η.Π.Α. Οι 

επενδυτικοί αριθµοδείκτες όµως διαδραµατίζουν ρόλο και στον προσδιορισµό των 

αποδόσεων των µετοχών και στις αναδυόµενες αγορές.  

Ανακύπτει εποµένως θέµα µε τα ερωτήµατα που εγείρονται από τα εµπειρικά 

ευρήµατα των ερευνών, ερωτήµατα που θέτουν σε αµφισβήτηση την ορθότητα του 

CAPM. Καταδεικνύεται ότι οι επενδυτικοί αριθµοδείκτες εµπεριέχουν πληροφόρηση 

                                                 
40 Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση είναι η σχέση του συνόλου των δανείων είτε ως προς το σύνολο του 
επενδυόµενου κεφαλαίου είτε ως προς το σύνολο του ενεργητικού (που συµπίπτει και µε τη λογιστική 
αξία των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού) είτε ως προς την αγοραία αξία των συστατικών 
στοιχείων του ενεργητικού (Χρέος / Ίδια Κεφάλαια).  
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για τις αναµενόµενες αποδόσεις (πληροφόρηση που δεν ενσωµατώνεται στο βήτα της 

αγοράς) γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς ότι η τιµή ενός 

αξιογράφου καθορίζεται από την προεξόφληση, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, των 

αναµενόµενων ταµειακών ροών. Εποµένως, η διαστρωµάτωση των τιµών παρέχει 

πληροφορίες για τη διαστρωµάτωση των αναµενόµενων αποδόσεων µε την έννοια ότι 

υψηλή αναµενόµενη απόδοση συνεπάγεται υψηλό προεξοφλητικό επιτόκιο και χαµηλή 

τιµή σε όρους καθαράς παρούσας αξίας του αξιογράφου.  

Η διαστρωµάτωση των τιµών των αξιογράφων εντούτοις επηρεάζεται και από 

τις διαφοροποιήσεις στην κλίµακα ή τις µονάδες υπολογισµού. Με µια ορθολογική 

όµως επιλογή της κλίµακας µέτρησης της µεταβλητής Χ, ο λόγος 
Price

X
 µπορεί να 

αποκαλύψει διαφορές στη διαστρωµάτωση των αναµενόµενων αποδόσεων. Ανάλογοι 

αριθµοδείκτες εποµένως ενδέχεται να φέρουν στην επιφάνεια τα µειονεκτήµατα των 

υποδειγµάτων αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση του CAPM το 

µειονέκτηµα εντοπίζεται στην αδυναµία του υποδείγµατος να εξηγήσει τις 

αναµενόµενες αποδόσεις µε βάση τα αγοραία βήτα  (Ball, 1978).  Τα ευρήµατα των 

εµπειρικών ερευνών που θέτουν σε αµφισβήτηση την ορθότητα του υποδείγµατος 

υποδεικνύουν ότι µια σειρά αριθµοδεικτών (E/P, B/M, Debt – Equity) επιδρούν στον 

καθορισµό του ύψους των αναµενόµενων αποδόσεων.  

Οι Fama41 και French σε δύο µελέτες τους (1992,1993) συνέθεσαν όλο το 

φάσµα των αποδείξεων που προέκυπταν από τις εµπειρικές µελέτες και έθεταν σε 

αµφισβήτηση την ισχύ του υποδείγµατος µε την κλασσική του µορφή προτείνοντας το 

υπόδειγµα των τριών παραγόντων (three – factor models). Με τη χρήση 

διαστρωµατικών παλινδροµήσεων επιβεβαίωσαν ότι πέρα από το βήτα της αγοράς η 

επίδραση του µεγέθους (size effect) και µιας σειράς αριθµοδεικτών [λόγος κερδών προς 

τιµή ανά µετοχή, λόγος της λογιστικής αξίας της µετοχής προς τη χρηµατιστηριακή 

αξία (κεφαλαιοποίηση) στην αγορά, λόγος δανειακών / ιδίων κεφαλαίων] συµβάλλουν 

στην εξήγηση της µεταβλητότητας των αναµενόµενων αποδόσεων των µετοχών. Σε 

µελέτη τους το 1996 επιβεβαίωσαν τα συµπεράσµατα τους µε τη χρήση 

παλινδροµήσεων χρονολογικών σειρών, οικονοµετρική µέθοδος που  εφαρµόζεται σε 

χαρτοφυλάκια µετοχών ταξινοµηµένων µε βάση επενδυτικούς αριθµοδείκτες. 

Συµπέραναν επίσης ότι µια σειρά επενδυτικών αριθµοδεικτών παρέχουν την ίδια 

πληροφόρηση σχετικά µε τις αναµενόµενες αποδόσεις, γεγονός που δεν προκαλεί 

                                                 
41 Ναι, µιλάµε για τον Eugene F. Fama που στην από κοινού µε τον James MacBeth µελέτη του το 1973 
τεκµηρίωνε εµπειρικά τη θετική σχέση κινδύνου και απόδοσης και υποστήριζε την ισχύ του CAPM. 
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έκπληξη µε δεδοµένο ότι οι τιµές των αριθµητών στους δείκτες τιµών, όντας 

συγκεκριµένοι αριθµοί και όχι διανύσµατα τιµών, αντικατοπτρίζουν τη διαθέσιµη 

πληροφόρηση για το ύψος των αναµενόµενων αποδόσεων.  

Οι Fama και French (1992) επιβεβαιώνουν επίσης τα συµπεράσµατα των 

µελετών σειράς ερευνητών (Reinganum, 1981, Stambaugh, 1982, Laconishok and 

Shapiro, 1986) που κατατείνουν στο ότι η σχέση µεταξύ µέσων αποδόσεων και βήτα 

µετοχών τείνει να γίνει περισσότερο επίπεδη στο πέρασµα του χρόνου και ειδικότερα 

µετά τις δειγµατικές περιόδους που εξετάστηκαν στις αρχικές εµπειρικές έρευνες για το 

CAPM. Η εκτίµηση όµως του premium του βήτα εµπεριέχει υψηλή στατιστική 

αβεβαιότητα που αποτυπώνεται στα υψηλά επίπεδα του τυπικού σφάλµατος (standard 

error).  

Οι Kothari, Shanken και Sloan (1995) διαπίστωσαν µε τη σειρά τους ότι τα 

αποτελέσµατα των Fama - French επηρεάστηκαν αποφασιστικά από το πλαίσιο του 

συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος ελέγχου που επιλέχτηκε και δεν θα µπορούσαν 

να κριθούν στατιστικά σηµαντικά σε έναν ευρύτερο χρονικό ορίζοντα. Ισχυρίζονται ότι 

από τους συντελεστές βήτα που υπολογίζονται µε βάση τις ετήσιες αποδόσεις 

προκύπτει πιο ισχυρή σχέση µεταξύ βήτα και µέσων αποδόσεων από ότι από τους 

συντελεστές βήτα που υπολογίζονται µε βάση τις µηνιαίες αποδόσεις42. Εποµένως η 

ασθενής σχέση που παρατηρήθηκε µεταξύ µέσης απόδοσης και βήτα οφείλεται στην 

επιλογή του χρονικού διαστήµατος για τη διεξαγωγή των ελέγχων. Πιο συγκεκριµένα, η 

εξέταση των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων των αναµενόµενων αποδόσεων 

αποκαλύπτει ένα οικονοµικά και στατιστικά σηµαντικό ασφάλιστρο (γύρω στο 6 µε 9% 

ετησίως) για τον κίνδυνο του βήτα όταν τα βήτα εκτιµώνται από χρονολογικές 

παλινδροµήσεις ετήσιων αποδόσεων χαρτοφυλακίων επί του ισοσταθµισµένου δείκτη 

της αγοράς. Εικάζουν επίσης ότι η σχέση µεταξύ µέσων αποδόσεων και του λόγου της 

αξίας της εταιρείας - βάση των στοιχείων του ισολογισµού - προς τη χρηµατιστηριακή 

αξία (κεφαλαιοποίηση) της εταιρείας στην αγορά (the ratio of Book-to-Market Equity, 

BE/ME), διογκώθηκε υπερβολικά στη µελέτη των Fama - French (1992a) λόγω 
                                                 

42 Γενικότερα οι εµπειρικές µελέτες δείχνουν ότι οι εκτιµήσεις του συντελεστή βήτα τείνουν να 
µεροληπτούν (προς το µηδέν) λόγω του «θορύβου» στις βραχυπρόθεσµες αποδόσεις. Φυσικά, η 
χρησιµοποίηση µεροληπτικών βήτα εκτιµήσεων θα διαστρεβλώσει τα εµπειρικά αποτελέσµατα για τις 
απαιτούµενες προσαρµογές κινδύνου. Καταβλήθηκαν προσπάθειες για να διορθωθούν τα σφάλµατα 
µεροληψίας των µεταβλητών µε τη χρήση στατιστικών µεθόδων. Σειρά µελετών κατέδειξε ότι η 
επιµήκυνση του χρονικού διαστήµατος καταγραφής των αποδόσεων, παραδείγµατος χάριν οι ετήσιες 
αναφορές, βελτιώνουν σηµαντικά την αξιοπιστία των βήτα εκτιµήσεων.  

Γενικότερα οι διορθώσεις των σφαλµάτων µεροληψίας των µεταβλητών ενισχύουν την 
επεξηγηµατική ισχύ στις µελέτες των διαστρωµατικών αποδόσεων. Εντούτοις, τα εκτιµώµενα 
αποτελέσµατα χαρακτηρίζονται από ευαισθησία στις αυθαίρετες επιλογές των µεθόδων για τη 
διαµόρφωση των χαρτοφυλακίων που χρησιµοποιούνται στις µελέτες.  
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µεροληπτικών σφαλµάτων (selection bias) στην επιλογή των δεδοµένων. Ο MacKinlay 

(1995) απέδωσε µε τη σειρά του τα αποτελέσµατα των Fama – French στην επισκόπηση 

των δεδοµένων (data snooping) και στο σφάλµα επιβίωσης (survivorship bias) αν και οι 

Lakonishok, Shleifer, και Vishny (1994) διαπίστωσαν µια ισχυρή σχέση µεταξύ των 

µεταβλητών του three - factor model και των αποδόσεων του δείγµατος τους µε το 

σφάλµα επιβίωσης (survivorship bias) να µετριάζεται.. 

Οι Fama και French µε τη σειρά τους σε άρθρο τους στο Journal of Finance το 

∆εκέµβριο του 1996 µε τίτλο «The CAPM is wanted, dead or alive» αντιπαρέρχονται 

τις απόψεις των Kothari, Shanken και Sloan υποστηρίζοντας ότι η επίκληση του 

σφάλµατος  µεροληψίας δεν αρκεί για να εξηγήσει τη σχέση µεταξύ BE/ME και µέσων 

αποδόσεων. Έδειξαν επίσης ότι τα ετήσια και τα µηνιαία βήτα καταλήγουν στις ίδιες 

εκτιµήσεις σχετικά µε το premium του βήτα. Το σηµαντικότερο όµως κατά την άποψη 

τους είναι ότι το premium του βήτα δεν τεκµηριώνει την εγκυρότητα του CAPM ή για 

την ακρίβεια το θέτει σε αµφισβήτηση, µε δεδοµένες τις αποδείξεις που πιστοποιούν ότι 

το βήτα δεν αρκεί για να εξηγήσει την αναµενόµενη απόδοση. Από τη στιγµή εποµένως 

που το βήτα δεν αρκεί για να εξηγήσει την αναµενόµενη απόδοση ενός αξιογράφου, το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν είναι αποτελεσµατικό και η θεωρία του CAPM δεν 

επιβεβαιώνεται. 

Η σύνθεση από τους Fama και French (1992) των αποδεικτικών στοιχείων των 

προβληµάτων του CAPM που προκύπτουν βάσει των εµπειρικών µελετών, εν γένει 

αποτέλεσε αντικείµενο ιδιαίτερης κριτικής και λειτούργησε ως καταλύτης για την 

ανάπτυξη ενός γενικότερου προβληµατισµού γύρω από τις ενδεχοµένως δοµικές 

αδυναµίες του υποδείγµατος. Γενικά οι µελέτες που ανταποκρίνονται στην πρόκληση 

του άρθρου των Fama και French επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους κυρίως στην 

αντιπροσωπευτικότητα των δεδοµένων που αναλύονται στις µελέτες δεδοµένου ότι 

υφίσταται το ενδεχόµενο οι αδυναµίες του CAPM να είναι φαινοµενικές. Ενδεχοµένως 

η εκβάθυνση των δεδοµένων από πλευράς εναγωνίως αναζητούντων δηµοσιεύσεις 

ερευνητών να αναδεικνύει αδυναµίες του υποδείγµατος (στην επιτυχή πρόβλεψη των 

αναµενόµενων αποδόσεων) που οφείλονται  στην τύχη και προκύπτουν ως απόρροια 

επιλογής συγκεκριµένων δειγµάτων δεδοµένων (data sample). Η τυπική αντιµετώπιση 

του φαινοµένου έγκειται στη διεξαγωγή ελέγχων για την επιβεβαίωση των ευρηµάτων 

σε διαφορετικά δείγµατα. Οι µελέτες όµως που αναφέραµε, [ενδεικτικά: Chan, Hamao, 

Lakonishok (1991), Capaul, Rowley, και Sharpe (1993), Fama και French (1998) που 

εξέτασαν το υπόδειγµα τους σε δείγµα µετοχών µη - αµερικανικών εταιρειών 

διαπιστώνοντας ότι, σε γενικές γραµµές, τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν συνήδαν 

http://www.lse.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=&iArticleID=1492&definition=data-snooping
http://www.lse.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=survivorship+bias&iArticleID=912&definition=survivorship_bias
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µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τους ελέγχους των µετοχών των αµερικανικών 

εταιρειών], υποδεικνύουν ότι τα ευρήµατα που σχετίζονται µε τους επενδυτικούς 

αριθµοδείκτες και θέτουν σε αµφισβήτηση το CAPM, δεν προκύπτουν ως απόρροια 

επιλογής συγκεκριµένων δειγµάτων. 

 
2.2.6 Τα Αίτια της Αµφισβήτησης 
 

2.2.6.1 Ανορθολογική Τιµολόγηση του Κινδύνου 
  

Οι κατηγορίες των ερευνητών που θεωρούν πως οι εµπειρικές αποτυχίες του 

CAPM θέτουν σε συνολική αµφισβήτηση την εγκυρότητα του υποδείγµατος είναι δύο. 

Στη µια πλευρά βρίσκονται οι υπέρµαχοι της συµπεριφορικής προσέγγισης 

(behavioralists). Η προσοχή τους εστιάζεται στα ευρήµατα των ερευνών που 

καταδεικνύουν πως συνήθως οι τιµές των µετοχών των εταιρειών µε υψηλούς λόγους 

λογιστικής προς χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) στην αγορά (Book-to-Market 

Ratio, B/M) ακολουθούν πτωτική πορεία όταν επικρατούν δυσµενείς συνθήκες στις 

αγορές, ενώ ένας χαµηλός δείκτης λογιστικής προς χρηµατιστηριακή αξία υποδηλώνει 

αναπτυσσόµενη εταιρεία (growth firm), (Lakonishok, Shleifer και Vishny, 1994; Fama 

και French, 1995). Οι συµπεριφοριστές ισχυρίζονται ότι η κατηγοριοποίηση των 

µετοχών µε βάση το δείκτη λογιστικής προς χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) 

ωθεί τους επενδυτές σε υπεραντιδράσεις (overreactions) ανάλογα µε τη φάση του 

οικονοµικού κύκλου. Οι επενδυτές υπερπροβάλλουν στο µέλλον τις αποδόσεις του 

παρελθόντος µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται υπερβολικές τιµές µετοχών για 

αναπτυσσόµενες εταιρείες (µε χαµηλό δείκτη Β/Μ) και πολύ χαµηλές τιµές για µετοχές 

αξίας43 (value stocks µε υψηλό δείκτη Β/Μ) εύρωστων εταιρειών. Όταν τελικά η 

υπεραντίδραση εκτονωθεί και επέλθει η διόρθωση στις αγορές καταλήγουµε σε υψηλές 

αποδόσεις για τις µετοχές αξίας και χαµηλές αποδόσεις για µετοχές αναπτυσσόµενων 

εταιρειών. Στους υποστηρικτές της συγκεκριµένης άποψης περιλαµβάνονται οι 

DeBondt και Thaler (1987), Lakonishok, Shleifer, & Vishny (1994), και Haugen (1995). 

Στη δεύτερη κατηγορία των ερευνητών που θεωρούν πως οι εµπειρικές 

αποτυχίες του CAPM θέτουν σε συνολική αµφισβήτηση την εγκυρότητα του 

υποδείγµατος περιλαµβάνονται οι υποστηρικτές της άποψης πως για την έγκυρη 

αποτίµηση κεφαλαιουχικών στοιχείων απαιτείται ένα πιο σύνθετο υπόδειγµα. Σύµφωνα 

µε την άποψη τους το CAPM εδράζεται σε ένα πλήθος µη – ρεαλιστικών υποθέσεων. 

Για παράδειγµα, η παραδοχή ότι οι επενδυτές ενδιαφέρονται αποκλειστικά για το µέσο 

                                                 
43 Μετοχές µε ισχυρά στοιχεία ενεργητικού και χαµηλή τρέχουσα τιµή και λογιστική αξία, συνήθως 
παραµεληµένες από τους επενδυτές. 
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και τη διακύµανση της κατανοµής των αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου µιας περιόδου 

θεωρείται ακραία. Είναι εύλογο οι επενδυτές να ενδιαφέρονται επίσης για µια σειρά 

αλληλοσχετιζόµενων θεµάτων, φερ’ειπείν για το πώς συνδιακυµαίνονται οι αποδόσεις 

του χαρτοφυλακίου τους µε τα εισοδήµατα από την εργασία τους και µε µελλοντικές 

επενδυτικές ευκαιρίες. Εποµένως η αποκλειστική εστίαση στις διακυµάνσεις των 

αποδόσεων χαρτοφυλακίου σηµαίνει πως απουσιάζουν από την οπτική προσέγγιση του 

υποδείγµατος σηµαντικές διαστάσεις του ρίσκου. Κατά συνέπεια, το βήτα της αγοράς 

δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τον κίνδυνο του αξιογράφου µε αποτέλεσµα να µην 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι διαφορές στις αναµενόµενες αποδόσεις δεν 

εξηγούνται πλήρως από τις διαφορές των βήτα. Υπό το πρίσµα αυτό, η έρευνα 

στρέφεται υποχρεωτικά στην αναζήτηση υποδειγµάτων αποτίµησης κεφαλαιουχικών 

στοιχείων που δύνανται να εξηγήσουν µε µεγαλύτερη πειστικότητα τις µέσες αποδόσεις 

τους. 

Το ∆ιαχρονικό Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων 

(Intertemporal Capital Asset Pricing Model, ICAPM) του Merton (1973) είναι µια 

φυσική προέκταση του CAPM. Το ICAPM εκκινεί από µια διαφορετική ιδεολογική 

αφετηρία για τον προσδιορισµό των αντικειµενικών στόχων των επενδυτών. Με βάση 

το CAPM οι επενδυτές ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την απόδοση που το 

χαρτοφυλάκιο τους προσφέρει στο τέλος της τρέχουσας περιόδου. Σύµφωνα µε το 

ICAPM το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν εξαντλείται στην απόδοση της επένδυσης 

τους στο τέλος της περιόδου αλλά επεκτείνεται και στην αναζήτηση των ευκαιριών που 

έχουν στη διάθεση τους να καταναλώσουν ή να επενδύσουν τα κέρδη από την επένδυση 

τους. Συνεπώς, όταν επιλέγουν ένα χαρτοφυλάκιο στο χρόνο t – 1, οι επενδυτές που 

δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε το υπόδειγµα ICAPM εξετάζουν πιθανά σενάρια για 

το πώς θα διαµορφωθεί το ύψος του πλούτου τους στο χρόνο t. Λαµβάνουν υπόψη την 

εξέλιξη µιας σειράς µεταβλητών κατάστασης (state variables), συµπεριλαµβανοµένων 

των εργατικών εισοδηµάτων, των τιµών των καταναλωτικών αγαθών, ενδεχόµενων 

επενδυτικών ευκαιριών στο χρόνο t και των προσδοκιών τους για το τι µέλλει γενέσθαι 

στο απώτερο µέλλον. Όπως και οι επενδυτές που επενδύουν µε βάση το CAPM, οι 

επενδυτές που επενδύουν µε βάση το ICAPM αναζητούν τις υψηλότερες αναµενόµενες 

επενδύσεις µε το χαµηλότερο κίνδυνο. Οι επενδυτές όµως του ICAPM ενδιαφέρονται 

επίσης για τις συνδιακυµάνσεις των αποδόσεων χαρτοφυλακίου µε µια σειρά 

µεταβλητών. Ως αποτέλεσµα, τα βέλτιστα χαρτοφυλάκια χαρακτηρίζονται ως 

«πολυπαραγοντικά αποτελεσµατικά» που σηµαίνει ότι εµπεριέχουν το µέγιστο αριθµό 

των πιθανών αναµενόµενων αποδόσεων που θα προκύψουν συναρτήσει των 
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διακυµάνσεων των αποδόσεων και των συνδιακυµάνσεων τους  µε µια σειρά 

παράγοντες.  

Ο Fama (1996) έδειξε ότι το ICAPM γενικεύει τη λογική του CAPM. Τουτέστιν, 

αν παρέχεται σε όλους τους επενδυτές η δυνατότητα δανειοληψίας και δανειοδότησης 

µε επιτόκιο (ανεξαρτήτως ποσού ή profile επενδυτή) αντίστοιχο του αξιογράφου 

µηδενικού κινδύνου ή αν επιτρέπεται ο δανεισµός τίτλων και παρέχεται η δυνατότητα 

ανοικτών πωλήσεων (short – selling), οι τιµές εκκαθάρισης της αγοράς υποδηλώνουν 

ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι πολυπαραγοντικά αποτελεσµατικό. Επιπρόσθετα, 

η πολυπαραγοντική αποτελεσµατικότητα υποδηλώνει µια σχέση µεταξύ αναµενόµενης 

απόδοσης και κινδύνου που αντικατοπτρίζεται στο βήτα, µε την επισήµανση όµως ότι 

απαιτούνται επιπρόσθετα βήτα µαζί µε το βήτα της αγοράς για να εξηγηθούν οι 

αναµενόµενες αποδόσεις.  

Μια ιδεατή εφαρµογή του ICAPM θα προσδιόριζε επακριβώς τις µεταβλητές 

κατάστασης που επηρεάζουν τις αναµενόµενες αποδόσεις. Οι Fama και French (1993) 

µε τη σειρά τους, µε το three – factor model τους επέλεξαν µια πιο έµµεση προσέγγιση 

που ενδεχοµένως να προσιδιάζει περισσότερο στο πνεύµα της Θεωρίας Τιµολόγησης 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, APT) του Ross (1976). 

Εξέτασαν πλήθος θεµελιωδών µεγεθών ταυτόχρονα και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

η διαστρωµατική διακύµανση των προσδοκώµενων αποδόσεων των µετοχών εξηγείται 

καλύτερα µε το υπόδειγµα των τριών παραγόντων (three - factor model), µε την 

προσθήκη δηλαδή στο Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM) του 

µεγέθους που αντικατοπτρίζεται στη χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) και του 

λόγου της λογιστικής αξίας της εταιρείας προς τη χρηµατιστηριακή της αξία στην 

αγορά (Book – to - Market Ratio, B/M). Το κλασσικό CAPM 

( ( ) [ ( ) ]i f M f iME R R E R R β= + − ) κρίνεται ανεπαρκές από τους Fama και French στην 

εξήγηση της διακύµανσης των προσδοκώµενων αποδόσεων ευθύς µόλις ληφθεί υπόψη 

το µέγεθος (capitalization). Υποστηρίζουν ότι το µέγεθος (κεφαλαιοποίηση) και ο λόγος 

της λογιστικής αξίας της εταιρείας προς την κεφαλαιοποίηση της στην αγορά 

λειτουργούν ως προσεγγιστικές µεταβλητές (proxies) του µη συστηµατικού κινδύνου. 

Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υφίσταται ασθενική σχέση µεταξύ µέσης απόδοσης και 

συντελεστή βήτα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1941 – 1990 και κατ’ ουσία 

ανύπαρκτη στο χρονικό διάστηµα 1963 – 1990 [σε αντίθεση µε τα συµπεράσµατα των 

Fama και McBeth (1973) και παρά το γεγονός ότι ακολούθησαν την ίδια µεθοδολογία, 

γεγονός βέβαια που οδηγεί αβίαστα στο συµπέρασµα ότι τα αποτελέσµατα 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε την περίοδο ελέγχου της σχέσης µεταξύ µέσης απόδοσης 
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και συντελεστή βήτα]. Ισχυρίστηκαν δε ότι η µέση απόδοση µιας µετοχής συνδέεται 

θετικά τόσο µε το λόγο των κερδών ανά µετοχή προς την τρέχουσα τιµή (Earnings Price 

Ratio, E/P) όσο και µε το λόγο της λογιστικής αξίας της µετοχής προς τη 

χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) της εταιρείας στην αγορά (Book – to - Market 

Ratio, B/M). Θεώρησαν επίσης ότι, αν και το µέγεθος και ο λόγος της λογιστικής αξίας 

της εταιρείας προς τη χρηµατιστηριακή της αξία δεν αποτελούν µεταβλητές 

κατάστασης (state variables), οι υψηλότερες µέσες αποδόσεις των µετοχών των 

εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης και των εταιρειών µε υψηλό δείκτη B/M, 

απορρέουν από την επίδραση ανεξακρίβωτων µεταβλητών κατάστασης (unidentified 

state variables) που παράγουν µη – διαφοροποιήσιµο ρίσκο (συνδιακυµάνσεις) των 

αποδόσεων, ρίσκο που δεν αποτυπώνεται στις αποδόσεις της αγοράς και τιµολογείται 

ξεχωριστά από το αγοραίο βήτα. Για να υποστηρίξουν τον ισχυρισµό τους επισήµαναν 

ότι οι αποδόσεις των µετοχών των εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης 

συνδιακυµαίνονται µεταξύ τους περισσότερο από ότι οι αποδόσεις των µετοχών των 

εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης και οι αποδόσεις των µετοχών των εταιρειών µε 

υψηλό δείκτη B/M (value stocks), συνδιακυµαίνονται µεταξύ τους περισσότερο από ότι 

οι αποδόσεις των µετοχών των εταιρειών µε χαµηλό δείκτη B/M (growth stocks). Οι 

Fama και French (1995) τόνισαν ότι το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται στις 

συνδιακυµάνσεις θεµελιωδών µεγεθών, για παράδειγµα στα κέρδη και τις πωλήσεις. 

Με βάση τα συγκεκριµένα ευρήµατα οι Fama και French (1992, 1996) 

προτείνουν για την πρόβλεψη των αναµενόµενων αποδόσεων το υπόδειγµα των τριών 

παραγόντων: 

(Three – Factor Model) 

( ) [ ( ) ] ( ) ( )it ft iM Mt ft is t ih tE R R E R R E SMB E HMLβ β β −  =  −  +  +  που περιλαµβάνει: 

§ Την πλεονάζουσα αγοραία απόδοση, ( )Mt ftE R R −  

§ Με tSMB  (small minus big) συµβολίζεται η διαφορά στις αποδόσεις των 

διαφοροποιηµένων χαρτοφυλακίων που συντίθενται από µετοχές εταιρειών µικρής 

κεφαλαιοποίησης σε σχέση µε τις αποδόσεις των διαφοροποιηµένων 

χαρτοφυλακίων που συντίθενται από µετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης. 

§ Με tHML  (high minus low) συµβολίζεται η διαφορά στις αποδόσεις των 

διαφοροποιηµένων χαρτοφυλακίων που συντίθενται από µετοχές εταιρειών µε 

υψηλό (high) λόγο B/M (µε βάση το Market Equity και το Book Equity) σε σχέση 

µε τις αποδόσεις  των διαφοροποιηµένων χαρτοφυλακίων που συντίθενται από 

µετοχές εταιρειών µε χαµηλό (low) λόγο B/M  
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§ και τα βήτα αντιπροσωπεύουν τις κλίσεις της πολλαπλής παλινδρόµησης της 

it ftR R −  επί των Mt ftR R − , tSMB  και tHML .  

Μια επίπτωση της εξίσωσης των αναµενόµενων αποδόσεων του υποδείγµατος των 

τριών παραγόντων είναι ότι η τιµή του σταθερού όρου (intercept) iα  στη χρονολογική 

παλινδρόµηση:  

( ) ,it ft i iM Mt ft is t ih t itR R R R SMB HMLα β β β ε −  =  +  −  +  +  +  

ανέρχεται στο µηδέν για όλα τα αξιόγραφα i . Με τη χρήση του συγκεκριµένου 

κριτηρίου οι Fama και French (1992, 1996) διαπίστωσαν ότι το υπόδειγµα των τριών 

παραγόντων καταγράφει σε µεγάλο βαθµό τη διακύµανση των µέσων αποδόσεων των 

χαρτοφυλακίων που συγκροτούνται µε βάση το µέγεθος, το δείκτη B / M και εν γένει 

σειρά επενδυτικών αριθµοδεικτών που προκαλούν προβλήµατα και θέτουν σε 

αµφισβήτηση την εγκυρότητα του CAPM. Οι Fama και French (1998) έδειξαν ότι µια 

διεθνοποιηµένη εκδοχή του υποδείγµατος των τριών παραγόντων (three – factor model) 

επιτυγχάνει σε µεγαλύτερο βαθµό, σε σχέση µε µια αντίστοιχη διεθνοποιηµένη εκδοχή 

του CAPM, να προβλέψει τις µέσες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων που 

διαµορφώνονται µε γνώµονα συγκεκριµένους επενδυτικούς αριθµοδείκτες. 

Συγκεκριµένα έδειξαν ότι τα χαρτοφυλάκια που περιλαµβάνουν µετοχές αξίας (µετοχές 

εταιρειών µε υψηλό δείκτη Β/Μ) επιτυγχάνουν µεγαλύτερες αποδόσεις από ότι τα 

χαρτοφυλάκια που περιλαµβάνουν µετοχές αναπτυσσόµενων εταιρειών (growth stocks). 

Για την περίοδο 1975 - 1995, η διαφορά σε παγκόσµιο επίπεδο µεταξύ των µέσων 

αποδόσεων χαρτοφυλακίων µετοχών εταιρειών µε υψηλό δείκτη B/M σε σχέση µε 

χαρτοφυλάκια µετοχών εταιρειών µε χαµηλό δείκτη B/M ανερχόταν σε ποσοστό 7,68 

τοις εκατό ετησίως. Σε επίπεδο εθνικών αγορών οι αποδόσεις των µετοχών αξίας 

υπερέβαιναν τις αποδόσεις των µετοχών των αναπτυσσόµενων εταιρειών σε δώδεκα 

από δέκα τρεις σηµαντικές αγορές. Ένα διεθνές υπόδειγµα αποτίµησης κεφαλαιουχικών 

στοιχείων (International CAPM) δεν µπορεί να εξηγήσει τη διαφορά των αποδόσεων, 

αλλά ένα υπόδειγµα δυο παραγόντων που περιλαµβάνει έναν παράγοντα κινδύνου 

αποτυπώνει τη διαφορά των αποδόσεων σε διεθνές επίπεδο. 

Το υπόδειγµα των τριών παραγόντων χρησιµοποιείται ευρέως πλέον στην εµπειρική 

έρευνα ως υπόδειγµα πρόβλεψης των αναµενόµενων αποδόσεων. Οι εκτιµήσεις του 

σταθερού όρου (intercept) iα  στη χρονολογική παλινδρόµηση:  

( ) ,it ft i iM Mt ft is t ih t itR R R R SMB HMLα β β β ε −  =  +  −  +  +  +  

αποτυπώνουν την ταχύτητα προσαρµογής των τιµών των µετοχών στις νέες 

πληροφορίες [Loughran και Ritter (1995), Mitchell και Stafford (2000)]. 
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Χρησιµοποιούνται επίσης ως ένδειξη της ειδικής πληροφόρησης των διαχειριστών 

χαρτοφυλακίου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη µελέτη του Carhart (1997) για 

την απόδοση των αµοιβαίων κεφαλαίων. Μεταξύ των επαγγελµατιών, το υπόδειγµα 

προσφέρεται ως εναλλακτική επιλογή του CAPM για τον υπολογισµό του κόστους των 

ιδίων κεφαλαίων (για παράδειγµα το χρησιµοποιούν κατά κόρον οι Ibbotson Associates, 

ένας συµβουλευτικός φορέας διεθνούς κύρους στη διαχείριση και  κατανοµή 

κεφαλαίων).  

Η βασική ανεπάρκεια του υποδείγµατος των τριών παραγόντων, σύµφωνα και 

µε την παραδοχή των δηµιουργών του Fama και French (2004, p. 39),  εντοπίζεται στην 

εµπειρική του προσέγγιση και στην απουσία θεωρητικού υπόβαθρου. Η επεξήγηση των 

διαφορών των αποδόσεων µε βάση τις αποδόσεις των µετοχών των εταιρειών µικρής 

κεφαλαιοποίησης, σε σχέση µε τις αποδόσεις  των µετοχών των εταιρειών υψηλής 

κεφαλαιοποίησης και τις αποδόσεις των µετοχών των εταιρειών µε υψηλό (high) λόγο 

B/M (µε βάση το Market Equity και το Book Equity) σε σχέση µε τις αποδόσεις  των 

µετοχών των εταιρειών µε χαµηλό (low) λόγο B/M, δεν υπαγορεύεται από τις 

προβλέψεις που γίνονται µε βάση κάποιο θεωρητικό υπόδειγµα σχετικά µε τις 

µεταβλητές κατάστασης που ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Αντ’ αυτού οι διαφορές 

SMB  και HML  στοχεύουν στην εµπειρική καταγραφή των προτύπων (patterns) που 

αναδεικνύονται από προηγούµενες µελέτες για τον τρόπο που οι µέσες αποδόσεις 

διακυµαίνονται ανάλογα µε το µέγεθος και το λόγο Β/Μ.  

Παρ’ όλα αυτά, παρά την απουσία θεωρητικού υπόβαθρου και την εµπειρική 

τους προσέγγιση, οι Fama και French θεωρούν ότι το υπόδειγµα των τριών παραγόντων 

«στέκει» ικανοποιητικά και επικαλούνται σχετικά τις παραδοχές άλλων υποδειγµάτων. 

Για παράδειγµα το ICAPM δεν προϋποθέτει ότι τα πρόσθετα χαρτοφυλάκια που 

χρησιµοποιούνται µαζί µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς για να εξηγήσουν τις 

αναµενόµενες αποδόσεις αποτελούν πιστή «αποµίµηση» των σχετικών µεταβλητών 

κατάστασης. Σε αµφότερες τις θεωρίες του ICAPM και της Τιµολόγησης 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, APT) αρκεί τα πρόσθετα 

χαρτοφυλάκια να διακρίνονται από υψηλό βαθµό διαφοροποίησης και να είναι σε θέση 

να «συλλαµβάνουν» τις συνδιακυµάνσεις των αποδόσεων και τη διακύµανση των 

αναµενόµενων αποδόσεων που δεν αντικατοπτρίζονται στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 

Κατά συνέπεια η προσθήκη διαφοροποιηµένων χαρτοφυλακίων που «συλλαµβάνουν» 

τη συνδιακύµανση των αποδόσεων και τη διακύµανση των αναµενόµενων αποδόσεων 

που παραµένουν ανεξήγητες από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς προβλέπεται τόσο από 

το ICAPM όσο και από την APT. 
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Οι υπέρµαχοι της συµπεριφορικής προσέγγισης (behavioralists) δεν 

εντυπωσιάζονται από τις εξηγήσεις των αποτυχιών του CAPM µε γνώµονα την 

αποτίµηση του κινδύνου. Αποδέχονται σε γενικές γραµµές ότι το υπόδειγµα των τριών 

παραγόντων «συλλαµβάνει» αφενός µεν τη συνδιακύµανση των αποδόσεων που δεν 

καταγράφονται από την απόδοση της αγοράς και αφετέρου, τις επιδράσεις του µεγέθους 

και της αξίας στις µέσες αποδόσεις που παραµένουν ανεξήγητες από το CAPM. Με 

βάση τη δική τους συλλογιστική όµως το ασφάλιστρο (premium) της µέσης απόδοσης 

που σχετίζεται µε το δείκτη λογιστικής αξίας προς τη χρηµατιστηριακή αξία 

(κεφαλαιοποίηση) στην αγορά (Book to Market Ratio, B/M), είναι το αποτέλεσµα της 

υπεραντίδρασης των επενδυτών που παρατηρείται στη συµπεριφορά τους έναντι όλων 

των µετοχών. Εν ολίγοις, η συµπεριφοριστική προσέγγιση πρεσβεύει ότι η αγορά 

προσπαθεί να ορίσει τα επίπεδα της απόδοσης και του κινδύνου σύµφωνα µε το CAPM. 

Οι παραβιάσεις δε του υποδείγµατος οφείλονται στη «µη ορθή τιµολόγηση» 

(mispricing στη γλώσσα της αγοράς). 

Ο Fama (1970) υπογραµµίζει πως η υπόθεση ότι οι τιµές απεικονίζουν µε 

ακρίβεια τις διαθέσιµες πληροφορίες πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια ενός 

υποδείγµατος αναµενόµενων αποδόσεων, όπως το CAPM. ∆ιαισθητικά, στον έλεγχο 

που διεξάγεται για την ορθολογικότητα των τιµών, οφείλουµε να λάβουµε υπόψη τη 

διάσταση του κινδύνου και τη σχέση προσδοκώµενης απόδοσης – κινδύνου. Κατά 

συνέπεια, όταν βάσει ελέγχων δεν επιβεβαιώνεται το CAPM δεν µπορεί να καταλήξει 

κανείς εκ του ασφαλούς στο συµπέρασµα ότι το πρόβληµα εντοπίζεται (η 

συµπεριφοριστική άποψη) στην παραδοχή, σύµφωνα µε τη θεωρία του CAPM, ότι οι 

τιµές διαµορφώνονται µε βάση ορθολογικά κριτήρια ή ανακύπτει (η θέση των Fama - 

French), από τις παραβιάσεις σειράς υποθέσεων που είναι επίσης απαραίτητες για να 

«λειτουργήσει» το CAPM. 

Στην περίπτωση όµως του υποδείγµατος των τριών παραγόντων, οι Fama και 

French θεωρούν ότι ο τρόπος χρήσης του υποδείγµατος δεν εξαρτάται από 

υποκειµενικές πεποιθήσεις για το αν τα ασφάλιστρα των µέσων αποδόσεων 

προκύπτουν ως ορθολογικός τρόπος αντιµετώπισης των ελλοχευόντων κινδύνων που 

φέρουν οι µεταβλητές κατάστασης, ως αποτέλεσµα ανορθολογικής επενδυτικής 

συµπεριφοράς ή ως τυχαίο αποτέλεσµα που εµφανίζεται σε συγκεκριµένα δείγµατα. Για 

παράδειγµα, όταν αποτιµάται η ανταπόκριση των τιµών των µετοχών σε νέες 

πληροφορίες ή αξιολογείται η απόδοση των διαχειριζόµενων χαρτοφυλακίων, το 

ζητούµενο είναι η επισήµανση των επαναλαµβανόµενων προτύπων (patterns) των 

αποδόσεων και των µέσων αποδόσεων της εξεταζόµενης περιόδου, ανεξαρτήτως της 
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πηγής προέλευσης τους και των γενεσιουργών αιτιών τους. Σε καµία όµως περίπτωση 

το υπόδειγµα των τριών παραγόντων δεν µπορεί να θεωρηθεί πανάκεια. 

Το σοβαρότερο πρόβληµα του υποδείγµατος των τριών παραγόντων εντοπίζεται 

στο momentum effect που επισήµαναν οι Jegadeesh και Titman (1993). Οι µετοχές που 

υπεραποδίδουν σε σχέση µε τις αποδόσεις της αγοράς τους τελευταίους τρεις µε 

δώδεκα µήνες (recent past winners) τείνουν να συνεχίζουν να υπεραποδίδουν και για 

τους αµέσως επόµενους µήνες. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και µε τις µετοχές που 

υποαποδίδουν σε σχέση µε τις αποδόσεις της αγοράς (recent past losers). 

Το φαινόµενο της τάσης (momentum) δείχνει πιο ισχυρό για µετοχές που 

απέφεραν περιορισµένες αποδόσεις στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ αντίθετα η ισχύς της 

τάσης περιορίζεται για µετοχές που κατέγραψαν υψηλές αποδόσεις το αντίστοιχο 

διάστηµα. Εποµένως µια ενδεχόµενη άνοδος στην απόδοση µιας µετοχής µε κακή 

προηγούµενη επίδοση αναµένεται να είναι µεγαλύτερη σε απόλυτο µέγεθος από την 

πτώση στην απόδοση µιας µετοχής µε καλή προγενέστερη επίδοση.  

Το momentum effect έρχεται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα των µελετών για τη 

µακροχρόνια υπεραντίδραση (Debondt και Thaler, 1985), που κατεδείκνυαν ότι οι 

µετοχές που κατέγραφαν τα προηγούµενα 3 µε 5 χρόνια χαµηλές αποδόσεις (µετοχές 

“loosers”) απέφεραν  στην πορεία του χρόνου (τα επόµενα 3 µε 5 έτη) υψηλότερες 

αποδόσεις από µετοχές που κατέγραφαν (τα προηγούµενα 3 µε 5 έτη) υψηλές 

αποδόσεις. Στις µελέτες του momentum, οι µετοχές που κατέγραφαν βραχυχρόνια 

υψηλές αποδόσεις απέφεραν υψηλότερες αποδόσεις από τις µετοχές που κατέγραφαν 

βραχυχρόνια χαµηλές αποδόσεις. Αµφότερα βέβαια τα φαινόµενα του momentum effect 

και της υπεραντίδρασης (overreaction) έρχονται σε αντίφαση µε τη θεωρία του CAPM 

που αποδίδει τις υψηλότερες (χαµηλότερες) αποδόσεις στους υψηλότερους 

(χαµηλότερους) συντελεστές ευαισθησίας (Chopra, Lakonishok και Ritter, 1992).  

Το momentum effect διαφέρει από το value effect που αποτυπώνεται στο λόγο 

Β/Μ και σε µια σειρά επενδυτικούς αριθµοδείκτες. Επιπλέον, το momentum effect 

παραµένει ανεξήγητο από το υπόδειγµα των τριών παραγόντων όπως άλλωστε και από 

το CAPM.  

Ακολουθώντας τη συλλογιστική του Carhart (1997), µια πιθανή λύση στο 

πρόβληµα που ανακύπτει θα ήταν να προστεθεί ένας παράγοντας που να αποτυπώνει το 

momentum (ως τη διαφορά µεταξύ των αποδόσεων των διαφοροποιηµένων 

χαρτοφυλακίων που βραχυπρόθεσµα καταγράφουν κέρδη σε σχέση µε τα χαρτοφυλάκια 

που βραχυπρόθεσµα καταγράφουν ζηµιές) στο υπόδειγµα των τριών παραγόντων. Αυτό 

θεωρείται θεµιτό στις εφαρµογές που στοχεύουν να αφαιρέσουν από τις µέσες 
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αποδόσεις τα επαναλαµβανόµενα πρότυπα διαµόρφωσης τους και να αποκαλύψουν 

συγκεκριµένες πληροφορίες ή συγκεκριµένα αποτελέσµατα της δράσης διευθυντικών 

στελεχών.  

Τα συµπεράσµατα των Fama και French για την επιτυχία των δεικτών του 

µεγέθους και του λόγου B/M - σε συνδυασµό µε το συντελεστή βήτα του CAPM - στις 

προβλέψεις των αποδόσεων προκάλεσαν το ενδιαφέρον για τη µελέτη του ρόλου που 

διαδραµατίζει η εσωτερική (λογιστική) αξία των µετοχών στη σχέση του λόγου B/M 

και των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων [Lev and Sougiannis (1993 & 1996), 

Lakonishok, Shleifer and Vishny (1994), Beaver και Ryan (1995), Kothari, Shanken και 

Sloan (1995), Frankel και Lee (1996)].  

Τα συµπεράσµατα των Fama και French επιβεβαιώθηκαν και από τη µελέτη των 

Dennis, Perfect, Snow, και Wiles (1995) που κατέδειξαν πως το υπόδειγµα των τριών 

παραγόντων (three - factor model) υπερτερούσε και µετά τη συνεκτίµηση του 

ενδεχόµενου κόστους συναλλαγών και την πιθανότητα περιοδικής προσαρµογής του 

ίδιου του υποδείγµατος. Οι απόψεις τους επιβεβαιώθηκαν σε γενικές γραµµές και από 

τη µελέτη του Jagadeesh (1992). 

Οι απόψεις όµως των ερευνητών εν γένει, απόψεις που εδράζονται στα 

αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών, διίστανται. Οι Jaganathan και Wang το 1993 σε 

µελέτη τους µε τίτλο "The CAPM is Alive and Well" αντιπαρατίθενται στις απόψεις 

των Fama και French (1992) ισχυριζόµενοι ότι µε βάση τα ευρήµατα τους η σχέση 

µεταξύ βήτα και αποδόσεων είναι θετική και στατιστικά σηµαντική εφ' όσον 

καθίσταται δυνατόν τα βήτα να αντικατοπτρίζουν τις φάσεις του επιχειρηµατικού 

κύκλου.  

Με βάση το σκεπτικό ουσιαστικά των Jaganathan και Wang οι Pettengill, 

Sundaram και Mathur (1995) πρότειναν µια µεθοδολογία για τον υπολογισµό της 

σχέσης µεταξύ του συντελεστή βήτα και των αποδόσεων των µετοχών που να 

προσαρµόζεται στις φάσεις του κύκλου. Η λογική τους στηρίχθηκε στο γεγονός ότι 

αφού οι αποδόσεις που προβλέπονται µε βάση το CAPM υπολογίζονται µε βάση τις 

πραγµατοποιηθείσες αποδόσεις των µετοχών ενδέχεται, σε φάσεις του οικονοµικού 

κύκλου (ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων ή υφέσεων) η απόδοση του αξιογράφου 

µηδενικού κινδύνου να υπερβαίνει την απόδοση της αγοράς. 

Με βάση την προσέγγιση των Pettengill, Sundaram και Mathur το ασφάλιστρο 

του κινδύνου (risk premium) καθορίζεται από το αν η απόδοση της προσεγγιστικής 

µεταβλητής της αγοράς, του χαρτοφυλακίου της αγοράς, είναι θετική ή αρνητική. Όταν 

το πρόσηµο του ασφάλιστρου κινδύνου (risk premium) είναι θετικό τότε υφίσταται 
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θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ βήτα και αποδόσεων των µετοχών. Αν 

όµως η απόδοση της αγοράς υστερεί σε σχέση µε την απόδοση του αξιογράφου 

µηδενικού κινδύνου η σχέση µεταξύ βήτα και αποδόσεων των µετοχών είναι αρνητική. 

Ο λόγος έγκειται στο ότι οι µετοχές µε υψηλό βήτα συντελεστή είναι πιο ευαίσθητες 

στις αντιδράσεις τους αν το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) είναι αρνητικό και ως 

εκ τούτου καταγράφουν χαµηλότερη απόδοση σε σχέση µε τις µετοχές µε χαµηλό βήτα 

συντελεστή.  Η γραµµική σχέση ασφάλιστρων κινδύνου (risk premium) και αποδόσεων 

παρατηρήθηκε τόσο στην αµερικάνικη χρηµατιστηριακή αγορά όσο και στη 

χρηµατιστηριακή αγορά της Μεγάλης Βρετανίας (Fletcher, 1997). 

Οι Daniel και Titman (1997) εξέτασαν εµπειρικά το υπόδειγµα των τριών 

παραγόντων που προτάθηκε από τους Fama και French (1993) και επίσης υποδείγµατα 

των Chan, Chen, και Hsieh (1985), Chen, Roll και Ross44 (1986) και Jagannathan και 

Wang (1996) που ενσωµάτωναν διαφορετικά σύνολα µακροοικονοµικών και 

µικροοικονοµικών παραγόντων. ∆ιαπίστωσαν ότι όλα τα υποδείγµατα που 

χρησιµοποιούν την ανάλυση ευαισθησίας είτε των µακροοικονοµικών είτε των 

µικροοικονοµικών παραγόντων αποτυγχάνουν να εξηγήσουν τις αποδόσεις των 

µετοχών: περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των επιχειρήσεων, 

παρά η δοµή της συνδιακύµανσης των αποδόσεων, εµφανίζονται να εξηγούν καλύτερα 

τη διαστρωµάτωση των αποδόσεων των µετοχών.  

Οι Amihudm, Christensen και Mendelson (1992) και ο Black (1993) 

υποστηρίζουν ότι τα δεδοµένα των βραχυπρόθεσµων αποδόσεων στη µελέτη των Fama 

- French είναι πολύ θορυβώδη (noisy) για να θέσουν σε συνολική αµφισβήτηση την 

αξιοπιστία του CAPM. Η προσπάθεια τους στράφηκε στο να καταδείξουν µε τη χρήση 

µιας αποτελεσµατικότερης στατιστικής µεθόδου ότι η σχέση µεταξύ των µέσων 

αποδόσεων και του συντελεστή βήτα καταγράφεται ως θετική και σηµαντική. Ο Black 

(1993) προτείνει η «επίδραση του µεγέθους» (size effect) που καταγράφηκε από τον 

Banz (1981) να θεωρηθεί απλά µια επίδραση που οφείλεται στην περίοδο των 

δειγµάτων που εξετάζονται (sample period effect), ήτοι η επίδραση του µεγέθους 

παρατηρείται σε ορισµένες χρονικές περιόδους και όχι σε όλες. 

                                                 
44 Ενδεικτικά οι Chen, Roll και Ross στα πλαίσια της APT που θα εξετάσουµε ενδελεχώς στο 3ο 
κεφάλαιο περιέλαβαν ως παράγοντες στο υπόδειγµα τους την ποσοστιαία µεταβολή στη βιοµηχανική 
παραγωγή, την ποσοστιαία µεταβολή στον αναµενόµενο πληθωρισµό, την ποσοστιαία µεταβολή στον µη 
– αναµενόµενο (απρόβλεπτο) πληθωρισµό, την υπερβάλλουσα απόδοση των µακροπρόθεσµων εταιρικών 
οµολόγων σε σχέση µε τα µακροπρόθεσµα κρατικά οµόλογα και την υπερβάλλουσα απόδοση των 
µακροπρόθεσµων κρατικών οµολόγων σε σχέση µε τα βραχυπρόθεσµης διάρκειας έντοκα γραµµάτια του 
δηµοσίου (T – Bills). 
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Παρά τις κριτικές που διατυπώθηκαν, η γενική αντίδραση στα ευρήµατα των 

Fama και French (1992) ήταν να δοθεί πλέον ιδιαίτερη σηµασία σε εναλλακτικά 

υποδείγµατα αποτίµησης. Οι Jagannathan και Wang (1996) θεώρησαν ότι η διάσταση 

των αποτελεσµάτων των εµπειρικών ερευνών µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα βάσει 

του υποδείγµατος CAPM ενδεχοµένως να οφείλεται στη µη καταλληλότητα ορισµένων 

υποθέσεων που γίνονται για τη διευκόλυνση της εµπειρικής µελέτης. Για παράδειγµα οι 

περισσότερες εµπειρικές µελέτες του CAPM υποθέτουν ότι η απόδοση του γενικού 

δείκτη του χρηµατιστηρίου αποτελεί µέτρο προσέγγισης για την απόδοση του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς. Παρόλα αυτά όµως, αυτού του τύπου οι δείκτες αγοράς δεν 

αποτυπώνουν όλους τους παράγοντες που διαδραµατίζουν ρόλο στη διαµόρφωση των 

αποδόσεων των µετοχών. 

Εντέλει, αν οι απόψεις των Fama και French γνώριζαν καθολική αποδοχή θα 

εγείρονταν σοβαρά ερωτηµατικά για την ισχύ και την αξιοπιστία του υποδείγµατος και 

αυτό γιατί µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο του CAPM οι αναµενόµενες αποδόσεις των 

µετοχών σχετίζονται αποκλειστικά µε το συντελεστή βήτα και όχι µε παράγοντες τύπου 

επενδυτικών αριθµοδεικτών (E/P, B/M). Θα µνηµονεύσουµε συνοπτικά τα κρίσιµα 

κατά την άποψη µας σηµεία. Πρώτον, αν και οι Fama και French δεν απορρίπτουν 

ξεκάθαρα την υπόθεση ότι οι µέσες αποδόσεις δεν σχετίζονται µε το συντελεστή βήτα, 

κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει την υπόθεση ότι οι µέσες αποδόσεις σχετίζονται µε το 

συντελεστή βήτα ακριβώς όπως περιγράφεται από το υπόδειγµα CAPM. Με άλλα 

λόγια, παρά το γεγονός ότι τα δεδοµένα 50 χρόνων µπορούν να θεωρηθούν επαρκές 

δείγµα, απλά δεν µπορούν να θεωρηθούν αρκετά για την εξέταση του υποδείγµατος που 

θα µας επιτρέψει να καταλήξουµε σε οριστικά συµπεράσµατα για την αξιοπιστία του. 

∆εύτερον, η σχέση των αναµενόµενων αποδόσεων µε τους αριθµοδείκτες E/P και M/B 

µπορεί να οφείλεται σε µια στατιστική πλάνη που καλείται hindsight bias45. Τρίτον, οι 

αριθµοδείκτες E/P και M/B αποτελούν απλά δύο από ένα πλήθος παραγόντων που 

επηρεάζουν πιθανώς τις αποδόσεις των µετοχών. Ενδεχοµένως η σχέση µεταξύ µέσης 

απόδοσης και των συγκεκριµένων αριθµοδεικτών να είναι πλασµατική (spurious) και 

να προκύπτει απλά ως αποτέλεσµα της εξόρυξης δεδοµένων (data mining). Τέταρτον, οι 

µέσες αποδόσεις σχετίζονται θετικά µε το συντελεστή βήτα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου από το 1927 µέχρι σήµερα. Το να εστιάζουµε την προσοχή µας σε µικρότερης 

διάρκειας περιόδους, ενδεχοµένως να µην συνιστά και την ιδεωδέστερη ερευνητική 

προσέγγιση. Πέµπτον, οι µέσες αποδόσεις στην πραγµατικότητα σχετίζονται θετικά µε 
                                                 
45 Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στα άρθρα των Breen και Koraczyk, “On Selection Biases in Book – to 
– Market Based Tests of Asset Pricing Models,” (1993) και των Kothari, Shanken και Sloan ‘‘Another 
Look at the Cross - Section of Expected Stock Returns’’ (1995).  
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το συντελεστή βήτα κατά τη διάρκεια µικρότερων περιόδων όταν χρησιµοποιήθηκαν τα 

δεδοµένα των ετήσιων και όχι των µηνιαίων αποδόσεων για την εκτίµηση του βήτα46. 

∆εν συντρέχει κάποιος αποχρών λόγος, ικανός να δικαιολογήσει νοµοτελειακά την 

προτίµηση στην επιλογή είτε των µηνιαίων είτε των ετήσιων δεδοµένων και 

αντίστροφα.   

Σε µια σειρά µελετών επισηµαίνονται τα προβλήµατα τόσο του υποδείγµατος 

των τριών παραγόντων όσο και του CAPM. Οι  Frankel και Lee (1998), Dechow, 

Hutton και Sloan (1999), Piotroski (2000), και µια σειρά ερευνητών έδειξαν ότι στα 

χαρτοφυλάκια που διαµορφώνονται µε βάση επενδυτικούς αριθµοδείκτες (για 

παράδειγµα το λόγο Β/Μ), οι µετοχές µε υψηλότερες αναµενόµενες ταµειακές ροές 

επιτυγχάνουν υψηλότερες µέσες αποδόσεις από τις προβλεπόµενες µε βάση το 

υπόδειγµα των τριών παραγόντων ή το CAPM. Οι συντάκτες ερµηνεύουν τα 

αποτελέσµατα τους ως αδιάσειστες αποδείξεις που επιβεβαιώνουν αφενός µεν ότι οι 

τιµές των µετοχών των εταιρειών δεν διαµορφώνονται µε βάση λογικές προσεγγίσεις 

και αφετέρου ότι δεν αντικατοπτρίζουν τις διαθέσιµες πληροφορίες για την 

αναµενόµενη κερδοφορία των εταιρειών.   

Στην πραγµατικότητα η τιµή ενός αξιογράφου, µιας µετοχής εν προκειµένω, 

αντικατοπτρίζει την παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 

προεξοφληµένων µε την αναµενόµενη ποσοστιαία απόδοση της µετοχής [Campbell και 

Shiller (1989), Vuolteenaho (2002)]. Κατά συνέπεια, εάν δύο µετοχές αποτιµώνται στο 

ίδιο επίπεδο τιµών, η µετοχή µε τις υψηλότερες αναµενόµενες ταµειακές ροές θα 

καταγράφει και την υψηλότερη αναµενόµενη απόδοση γεγονός που ισχύει ανεξαρτήτως 

αν η τιµολόγηση των µετοχών θεωρείται λογική ή όχι. Εποµένως, η παρατήρηση µιας 

θετικής συσχέτισης µεταξύ αναµενόµενων ταµειακών ροών και αναµενόµενων 

αποδόσεων που παραµένει ανεξήγητη από το CAPM ή από το υπόδειγµα των τριών 

παραγόντων, δεν µπορεί να αποδοθεί στην εσφαλµένη τιµολόγηση συγκεκριµένων 

µετοχών ή σε δοµική αδυναµία των υποδειγµάτων τιµολόγησης. 

 
2.2.6.2 Το Πρόβληµα της Προσεγγιστικής Μεταβλητής της Αγοράς 

 
Ο Roll (1977) υποστήριξε ότι τα υποδείγµατα γενικής ισορροπίας τύπου CAPM δεν 

επιδέχονται εµπειρικής επιβεβαίωσης και ότι οι έλεγχοι που διεξήχθησαν παρέχουν 

ελάχιστες ενδείξεις για την υποστήριξη ή την απόρριψη του CAPM. Ισχυρίστηκε 

συγκεκριµένα ότι η εγκυρότητα του CAPM δεν εξετάστηκε και πιθανότατα δεν θα 

εξεταστεί γιατί απλά δεν αποσαφηνίζεται πλήρως η θεωρητική και εµπειρική σύνθεση 

                                                 
46 Τα σηµεία τέσσερα και πέντε αντλήθηκαν από το άρθρο των Kothari, Shanken και Sloan. 
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του χαρτοφυλακίου της αγοράς, χαρτοφυλακίου που διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο 

στο υπόδειγµα. Αφενός µεν δεν καθίσταται σαφές θεωρητικά ποια περιουσιακά 

στοιχεία (για παράδειγµα το ανθρώπινο κεφάλαιο) και µε ποια κριτήρια θα 

περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς και αφετέρου, η διαθεσιµότητα των 

δεδοµένων περιορίζει σηµαντικά τα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται, µε 

αποτέλεσµα οι έλεγχοι του CAPM να διεξάγονται µε τη χρήση προσεγγιστικών 

µεταβλητών του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Στην πραγµατικότητα ο έλεγχος 

περιστρέφεται γύρω από το αν οι προσεγγιστικές µεταβλητές (proxies) κινούνται επί 

του συνόρου ελάχιστης διακύµανσης, ήτοι είναι στην πραγµατικότητα έλεγχοι της 

αποτελεσµατικότητας του χαρτοφυλακίου της αγοράς µε βάση τη σχέση µέσης τιµής – 

διακύµανσης (mean – variance efficiency). Ο Roll υποστήριξε ότι η χρήση 

προσεγγιστικών µεταβλητών και όχι του πραγµατικού χαρτοφυλακίου της αγοράς για 

τη διεξαγωγή των ελέγχων, δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για 

την αξιοπιστία του CAPM. Σύµφωνα µε το Roll το πρόβληµα που ανακύπτει δεν µπορεί 

να λυθεί µε απλές ή σύνθετες στατιστικές τεχνικές και εποµένως το θεωρητικό 

υπόδειγµα καθίσταται ουσιαστικά µη ελέγξιµο. 

 Μολονότι τα επιχειρήµατα του Roll (1977) διακρίνονται για τη θεωρητική τους 

συνοχή, το γεγονός ότι πληθώρα εµπειρικών ελέγχων που πραγµατοποιούνται µε 

διαφορετικές οικονοµετρικές και στατιστικές τεχνικές και µεθοδολογίες καταλήγουν σε 

ταυτόσηµα συµπεράσµατα, επαληθεύει τουλάχιστον το συµπέρασµα ότι σε κατάσταση 

ισορροπίας της κεφαλαιαγοράς επικρατεί µια ισχυρή γραµµική σχέση µεταξύ 

εκτιµώµενου συστηµατικού κινδύνου και αποδόσεων και η σχέση αυτή προσεγγίζει 

σηµαντικά τη θεωρητική σχέση που προβλέπεται από το CAPM. 

Προσεγγίζοντας κανείς βέβαια το θέµα ρεαλιστικά οφείλει να αναγνωρίσει πως 

η σχέση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και αγοραίου βήτα του CAPM 

αντιπροσωπεύει απλά τη συνθήκη της ελάχιστης διακύµανσης που ισχύει για κάθε 

αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο που εφαρµόζεται στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 

Εποµένως αν εξευρεθεί µια προσεγγιστική µεταβλητή της αγοράς που κινείται επί του 

συνόρου ελάχιστης διακύµανσης, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να αποτυπώσει 

τις διαφορές στις αναµενόµενες αποδόσεις. Γεγονός όµως είναι ότι - προς το παρόν 

τουλάχιστον47 - παρά τις προσπάθειες των ερευνητών δεν έχει εξευρεθεί µια αξιόπιστη 

προσεγγιστική µεταβλητή της αγοράς που να κινείται πλησίον του συνόρου ελάχιστης 

διακύµανσης. Ενδεικτικά ο Stambaugh στη µελέτη του το 1982 εξέτασε το CAPM 

χρησιµοποιώντας µια σειρά χαρτοφυλακίων της αγοράς που περιελάµβαναν, εκτός από 

                                                 
47 Οι Fama – French µάλιστα είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι και για το µέλλον… 
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τις κοινές µετοχές αµερικανικών εταιρειών, κυβερνητικά και εταιρικά οµόλογα, 

προνοµιούχες µετοχές, ακίνητη περιουσία και άλλα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. 

Συµπέρανε ότι οι έλεγχοι του CAPM δεν επηρεάζονται από τη συγκρότηση ενός 

χαρτοφυλακίου αντιπροσωπευτικού της προσεγγιστικής µεταβλητής της αγοράς που να 

περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία πέραν των κοινών µετοχών, κυρίως επειδή η 

µεταβλητότητα των περιουσιακών στοιχείων πέραν των κοινών µετοχών επικαλύπτεται 

από τη µεταβλητότητα των κοινών µετοχών. 

Το ερώτηµα βέβαια που αναφύεται αναλύοντας τα αποτελέσµατα της µελέτης 

του Stambaugh έγκειται στο κατά πόσο το χαρτοφυλάκιο που χρησιµοποιεί ως 

προσεγγιστική µεταβλητή της αγοράς µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό τη στιγµή 

που περιλαµβάνει µόνο περιουσιακά στοιχεία νοµικών και φυσικών προσώπων των 

Ηνωµένων Πολιτειών. Αν οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου λειτουργούν ανεµπόδιστα και 

οι τιµές των περιουσιακών στοιχείων προσαρµόζονται σε µια διεθνή έκδοση του 

CAPM, το χαρτοφυλάκιο αγοράς επιβάλλεται να περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία 

νοµικών και φυσικών προσώπων χωρών πέραν των Ηνωµένων Πολιτειών. Ωστόσο οι 

Fama και French (1998) επισήµαναν ότι τα βήτα για ένα διεθνοποιηµένο χαρτοφυλάκιο 

µετοχών δεν παρέχουν εξήγηση για τις υψηλές µέσες αποδόσεις που παρατηρούνται 

διεθνώς για τις µετοχές µε υψηλούς δείκτες λογιστικής αξίας προς τη χρηµατιστηριακή 

αξία (κεφαλαιοποίηση) στην αγορά (Book to Market) ή λόγου κερδών ανά µετοχή προς 

την τρέχουσα τιµή της µετοχής (Earnings to Price). 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που ανακύπτει µε το CAPM είναι ότι τα 

χαρτοφυλάκια που διαµορφώνονται µε βάση την κατάταξη των µετοχών σύµφωνα µε 

τους δείκτες τιµών αποφέρουν ένα ευρύ φάσµα µέσων αποδόσεων, µέσων αποδόσεων 

όµως που δεν σχετίζονται θετικά µε τα αγοραία βήτα (Lakonishok, Shleifer και Vishny, 

1994, Fama και French, 1996, 1998). Το πρόβληµα το επισηµαίνουν οι Fama και French 

(2003) µε το σχήµα που ακολουθεί.  

 
∆ιάγραµµα 2.2.5. Average Annualized Monthly Return vs Beta for Value Weight 

Portfolios Formed on B/M, 1963 - 2003 
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Το σχήµα δείχνει τις µέσες αποδόσεις και τα βήτα (υπολογισµένα µε βάση το 

σταθµισµένο χαρτοφυλάκιο του CRSP που περιλαµβάνει µετοχές που 

διαπραγµατεύονται στις αγορές του NYSE, του AMEX και του NASDAQ) για το 

χρονικό διάστηµα Ιουλίου 1963 – ∆εκεµβρίου 2003 για δέκα χαρτοφυλάκια µετοχών 

εταιρειών των Ηνωµένων Πολιτειών που διαµορφώνονται ετησίως µε βάση την 

κατάταξη τους σύµφωνα µε το ύψος του επενδυτικού αριθµοδείκτη της λογιστικής 

αξίας του χαρτοφυλακίου προς τη χρηµατιστηριακή του αξία (κεφαλαιοποίηση) στην 

αγορά. Οι µέσες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων αυξάνονται σχεδόν µονοτονικά από 

10,1% ετησίως για το χαρτοφυλάκιο µε το χαµηλότερο λόγο B/M (το πρώτο 

χαρτοφυλάκιο) στο εντυπωσιακό 16,7% για το χαρτοφυλάκιο µε τον υψηλότερο λόγο 

(το δέκατο χαρτοφυλάκιο). Παρόλα αυτά η θετική σχέση µεταξύ βήτα και µέσης 

απόδοσης που προβλέπεται από το CAPM απλά δεν υφίσταται. Για παράδειγµα το 

χαρτοφυλάκιο µε το χαµηλότερο λόγο Β/Μ διαθέτει την υψηλότερη τιµή βήτα αλλά 

ταυτόχρονα εµφανίζει τη χαµηλότερη µέση απόδοση. Η εκτιµηµένη τιµή του βήτα του 

χαρτοφυλακίου µε τον υψηλότερο λόγο Β/Μ και την υψηλότερη µέση απόδοση 

ανέρχεται µόλις σε 0,98. Με το ύψος του επιτοκίου µηδενικού κινδύνου fR  να 

διαµορφώνεται σε ετήσια βάση σε 5,8% και το µέσο ασφάλιστρο του κινδύνου της 

αγοράς, M fR R− , σε 11,3% για το ίδιο χρονικό διάστηµα, το CAPM στην εκδοχή των 

Sharpe – Lintner προβλέπει µια µέση απόδοση της τάξης του 11,8% για το 

χαρτοφυλάκιο µε το χαµηλότερο λόγο Β/Μ και 11,2% για το χαρτοφυλάκιο µε τον 
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υψηλότερο λόγο Β/Μ, τιµές που απέχουν αισθητά από τις παρατηρούµενες, 10,1% και 

16,7% αντίστοιχα. Για να αποδειχθούν έγκυρες, µε βάση το υπόδειγµα των Sharpe – 

Lintner, οι προβλέψεις των µέσων αποδόσεων των συγκεκριµένων χαρτοφυλακίων, 

απαιτείται να µεταβληθούν δραµατικά οι τιµές των βήτα της αγοράς, από 1,09 σε 0,78 

για το χαρτοφυλάκιο µε το χαµηλότερο λόγο Β/Μ και από 0,98 σε 1,98 για το 

χαρτοφυλάκιο µε τον υψηλότερο λόγο. Οι Fama και French ειδικά θεωρούν απίθανο 

εναλλακτικές προσεγγιστικές µεταβλητές του χαρτοφυλακίου της αγοράς να παρέχουν 

ασφάλιστρο (premium) αγοράς και βήτα που να εξηγούν ικανοποιητικά τις µέσες 

αποδόσεις των συγκεκριµένων χαρτοφυλακίων. ∆εν παύει βέβαια να υφίσταται το 

ενδεχόµενο οι ερευνητές να τροποποιήσουν το CAPM µε την εύρεση µιας αξιόπιστης 

προσεγγιστικής µεταβλητής για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, µιας µεταβλητής δηλαδή 

που γραφικά θα κινείται επί του συνόρου ελάχιστης διακύµανσης. Ωστόσο 

επισηµαίνουν ότι η πιθανότητα πραγµατοποίησης ενός τέτοιου ενδεχοµένου δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ως επιχείρηµα που να δικαιολογεί τον τρόπο που το CAPM εφαρµόζεται 

σήµερα. Το πρόβληµα είναι ότι στις εφαρµογές του CAPM σήµερα χρησιµοποιούνται 

κατά βάση οι ίδιες προσεγγιστικές µεταβλητές της αγοράς (για παράδειγµα το 

σταθµισµένο χαρτοφυλάκιο των αµερικανικών µετοχών που συγκροτήθηκε από το 

Center for Research in Security Prices (CRSP) του Πανεπιστηµίου του Chicago), 

γεγονός όµως που οδηγεί στην απόρριψη του υποδείγµατος στους εµπειρικούς 

ελέγχους. Οι αντιφάσεις του CAPM παρατηρούνται όταν χρησιµοποιούνται τέτοιες 

προσεγγιστικές µεταβλητές στους ελέγχους του υποδείγµατος µε συνέπεια να 

αποδεικνύονται εσφαλµένες οι εκτιµήσεις των αναµενόµενων αποδόσεων στις 

εφαρµογές του υποδείγµατος. Οδηγούν για παράδειγµα σε υποεκτίµηση του κόστους 

των ιδίων κεφαλαίων (σε σχέση µε τον ιστορικό µέσο όρο των αποδόσεων) για µετοχές 

εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης και για µετοχές µε υψηλό λόγο Β/Μ. Εν ολίγοις, 

εάν µια προσεγγιστική µεταβλητή της αγοράς δεν λειτουργεί ικανοποιητικά στους 

ελέγχους του CAPM, δεν λειτουργεί ικανοποιητικά εν γένει στις εφαρµογές. 

 
2.2.7 Συνοπτική Παράθεση Επιλεγµένων Μελετών 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι εµπειρικές µελέτες της µεταγενέστερης  

περιόδου ελέγχων του CAPM που επίσης προκάλεσαν το ενδιαφέρον και βρίθουν 

αναφορών µεταξύ των ερευνητών. 
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Economics 
(1981) 

Εµπειρική εξέταση της  
επίδρασης του 

εταιρικού µεγέθους και 
του λόγου 

τιµής προς κέρδη (P/E) 
στις αποδόσεις 

Πραγµατοποίηση 
πέντε 

διαφορετικών 
εµπειρικών 

ελέγχου 

∆εδοµένα 566 
µετοχών του 

NYSE 
και του American 
Stock Exchange 

(AMEX) 

Παραβίαση των 
υποθέσεων του 

CAPM. Επίδραση του 
µεγέθους και 

του λόγου τιµή / 
κέρδη. 

Επίδραση του 
µεγέθους στην 

απόδοση ακόµη και 
όταν 

έχει αφαιρεθεί η 
επίδραση του λόγου 

τιµή 
/ κέρδη. 

M. R. Gibbons 

«Multivariate 
Tests 

of Financial 
Models: A New 

Approach», 
Journal 

of Financial 
Economics 

(1982) 

Έλεγχος του CAPM µε 
τη χρήση µη 
γραµµικού 

πολυµεταβλητού 
µοντέλου 

παλινδρόµησης 
(MVRM). 

∆ιαµόρφωση 40 
ισοσταθµισµένων 
χαρτοφυλακίων 

Μηνιαίες 
αποδόσεις 

µετοχών για την 
περίοδο  

1926 - 1975, µε 
υποδιαιρέσεις σε 
10 υποπεριόδους. 

Απόρριψη του CAPM 
σε 

5 από τις 10 
υποπεριόδους. 

R.F. 
Stambaugh 

«On the 
Exclusion 

of assets from 
tests 

of the two – 
parameter 

model», Journal 
of 

Financial 
Economics 

(1982) 

Εµπειρικός έλεγχος 
του CAPM 

∆ιαµόρφωση 40 
ισοσταθµισµένων 
χαρτοφυλακίων 
(Εφαρµογή της 

ίδιας µεθοδολογίας 
µε τον Gibbons). 

Αποδόσεις 
Μετοχών 

Με βάση τα ευρήµατα 
επιβεβαιώνεται η 

εκδοχή του zero beta 
CAPM και 

απορρίπτεται το 
κλασσικό CAPM 

Hawawini, 
Michel & 

Viallet 

«An Assessment 
of 

the Risk and 
Return of French 

Common 
Stocks», 

Journal of 
Business, 
Finance, 

and Accounting 
(1983) 

Εµπειρικός έλεγχος 
του CAPM των κοινών 

µετοχών που 
διαπραγµατεύοταν στη 

Γαλλική 
Κεφαλαιαγορά 

∆ιαµόρφωση 18 
χαρτοφυλακίων µε 

βάση την 
κατάταξη 

των εκτιµώµενων 
βήτα των κοινών 

µετοχών. 

Εβδοµαδιαίες 
αποδόσεις 144 

κοινών µετοχών 
για 

την περίοδο 1969 
-  

1979 

Μη απόρριψη του 
CAPM ("The Behavior 

of French Common 
Stocks Conforms to 

the CAPM") 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

J. Shanken 

«Multivariate of 
the zero – Beta 

CAPM», Journal 
of 

Financial 
Economics 

(March 
1985) 

∆ιαστρωµατική 
παλινδρόµηση για τον 
έλεγχο της υπόθεσης 

ότι 
η 

αναποτελεσµατικότητα 
του υποδείγµατος 

οφείλεται 
στο φαινόµενο του 

µεγέθους των 
εταιριών. 

∆ιαµόρφωση 20 
ισοσταθµισµένων 
χαρτοφυλακίων 
ανάλογα µε την 

αγοραία αξία της 
εταιρίας 

Μηνιαίες 
αποδόσεις 

3 υποπεριόδων 
1945 - 1959,  
1959 - 1965, 
1965 - 1971 

Η αποτελεσµατικότητα 
του δείκτη της αγοράς 

σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα µέσης τιµής  

- διακύµανσης δεν 
επιβεβαιώνεται 
στατιστικά. Η 
υπόθεση ότι το 
φαινόµενο του 

µεγέθους 
εξηγεί την 

αναποτελεσµατικότητα 
αποδεικνύεται 

στατιστικά σηµαντική. 

A.C. 
MacKinlay 

«On Multivariate 
Tests of the 

CAPM»,  
Journal of 
Financial 

Economics  
(June 1987) 

Εµπειρικός έλεγχος 
του CAPM 

Χρήση Μη 
Γραµµικού 

Πολυπαραγοντικού 
Υποδείγµατος 

Εβδοµαδιαίες 
αποδόσεις 
περιόδου  

1963 - 1985 

∆εν παραβιάζονται σε 
γενικές γραµµές οι 

υποθέσεις του CAPM. 

J. Shanken 

«Multivariate 
Proxies and Asset 

Pricing 
Relations: 

Living With The 
Roll Critique», 

Journal of 
Financial 

Economics 
(1987) 

Εµπειρικός έλεγχος 
των 

υποθέσεων του CAPM 
µε 

βάση τη συσχέτιση του 
προσεγγιστικού 

χαρτοφυλακίου και 
του 

πραγµατικού 
χαρτοφυλακίου της 

αγοράς 

∆ιαµόρφωση 20 
ισοσταθµισµένων 
χαρτοφυλακίων 
ανάλογα µε την 

αγοραία αξία της 
εταιρίας 

Μηνιαίες 
αποδόσεις 

αξιογράφων από 
το CRSP 

5 υποπεριόδων 
στη διάρκεια των 
ετών 1953 - 1963 

Απόρριψη του CAPM. 

J. Rubio 

«An Empirical 
Evaluation of the 

Intertemporal 
Capital Asset 

Pricing Model: 
The Stock 

Market 
in Spain» (1989) 

Εµπειρικός έλεγχος 
των 

υποθέσεων του CAPM 
στην Ισπανική 
Κεφαλαιαγορά 

Ταξινόµηση των 
αξιογράφων σε 
ισοσταθµισµένα 
χαρτοφυλάκια µε 
βάση την αγοραία 

αξία και 
εφαρµογή της 

µεθόδου MVRM 
σε 

3 υποπεριόδους 
των 

6 χρόνων έκαστη 

Μηνιαίες 
αποδόσεις 

µετοχών περιόδου 
1967 - 1984 

Απόρριψη και του 
Κλασσικού και του 

∆ιαχρονικού CAPM. 

Fama, Eugene 
F. και Kenneth 

R. French 

«The Cross-
Section of 

Expected Stock 
Returns» Journal 

of Financial 
Studies, (1992) 

Εµπειρικός έλεγχος 
του CAPM 

Ταξινόµηση των 
µετοχών σε 10 

χαρτοφυλάκια µε 
βάση το  Price / 

Book Ratio 

Μηνιαίες 
αποδόσεις 

µετοχών περιόδου 
Ιουλίου 1963 - 

∆εκεµβρίου 1990 

∆ιαφορετικά 
αποτελέσµατα από 

τους 
Fama & MacBeth 

(1973). Το 
χαρτοφυλάκιο µε το 
χαµηλότερο Price / 

Book Ratio εµφάνιζε 
µέση µηνιαία απόδοση 

1,65% ενώ το 
χαρτοφυλάκιο µε το 
υψηλότερο 0,72% 



 102

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

R. 
Jagannathan 
και Z. Wang 

«The conditional 
CAPM and the 
cross- section 

expected returns» 
(1993) 

Απλοποίηση της 
εµπειρικής ανάλυσης 

του 
υποδείγµατος 

Συγκρότηση 
χαρτοφυλακίων µε 

βάση τη 
χρηµατιστηριακή 
αξία κάθε µετοχής 

και µε βάση το 
ανθρώπινο 
δυναµικό 

ως µέτρο του 
συναθροιστικού 

πλούτου της 
οικονοµίας 

Μηνιαίες 
αποδόσεις 

µετοχών περιόδου 
Ιουλίου 1963 - 

∆εκεµβρίου 1990 

Ανάπτυξη ενός 
εναλλακτικού 
υποδείγµατος 
αποτίµησης. 

 
 

Πίνακας 2.2.4: Συνοπτική Παράθεση Επιλεγµένων Μεταγενέστερων Εµπειρικών 
Μελετών του CAPM 

 
2.2.8 Συµπεράσµατα 
 

Μελετώντας κανείς τα εµπειρικά ευρήµατα της εφαρµογής της εκδοχής του  CAPM των 

Sharpe (1965) και Lintner (1965) διαπιστώνει ότι πόρρω απέχει από το να θεωρηθεί ως 

αδιαµφισβήτητα έγκυρο υπόδειγµα εκτίµησης της σχέσης απόδοσης - κινδύνου και 

αποτίµησης της αξίας του υποκείµενου κεφαλαιακού στοιχείου (asset valuation). Από 

τη µελέτη της πληθώρας των εµπειρικών ερευνών που δηµοσιεύτηκαν και συνεχίζουν 

να δηµοσιεύονται µε καταιγιστικούς ρυθµούς τα συµπεράσµατα που συνάγονται σε 

γενικές γραµµές είναι ότι 1) η σχέση ανταλλαγής µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και 

κινδύνου είναι στην πλειονότητα των µελετών γραµµική και κατά το µάλλον ή ήττον 

αύξουσα, 2) Ο σταθερός όρος της εξίσωσης που αντιπροσωπεύει το επιτόκιο του 

αξιογράφου µηδενικού κινδύνου εκτιµάται στην πλειονότητα των περιπτώσεων να 

κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε το ύψος του επιτοκίου του αξιογράφου 

µηδενικού κινδύνου που ισχύει στην πραγµατικότητα, 3) µε δεδοµένο ότι οι επενδυτές 

αποστρέφονται τον κίνδυνο η αναµενόµενη απόδοση της µετοχής i  σε ισορροπία, που 

αποτυπώνεται διαγραµµατικά στην κλίση της Γραµµής Αγοράς Αξιογράφων (SML) ως 

γραµµική αύξουσα συνάρτηση του συστηµατικού κινδύνου (βήτα), είναι πιο επίπεδη 

στην πραγµατικότητα από την κλίση που προβλέπεται από τη θεωρία, 4) Αν και τα 

ευρήµατα είναι συγκεχυµένα στην πλειονότητα τους κατατείνουν στη συναγωγή του 

συµπεράσµατος ότι τιµολογείται αποκλειστικά και µόνο ο συστηµατικός κίνδυνος, ήτοι 

οι επενδυτές αποζηµιώνονται µόνο για το συστηµατικό κίνδυνο που αναλαµβάνουν 5) 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα ανακύπτει αν αναλογιστεί κανείς ότι µε δεδοµένο ότι οι ex 

ante (οι εκ των προτέρων) αποδόσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντικείµενο 

εµπειρικής µελέτης οι ερευνητές στηρίζονται στις πραγµατοποιηµένες αποδόσεις. Έτσι 

το εµπειρικό ερώτηµα που ανακύπτει είναι: Οι προηγούµενες αποδόσεις των 
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αξιογράφων (εν προκειµένω µετοχών) προσαρµόζονται στο CAPM? Οι υποστηρικτές 

του υποδείγµατος βέβαια προβάλλουν δύο επιχειρήµατα: οι πραγµατικές τιµές µπορούν 

να θεωρηθούν ως µια προσεγγιστική µεταβλητή των προσδοκιών (proxy) και το 

αναµενόµενο risk premium µιας µετοχής συνδέεται γραµµικά µε το συντελεστή βήτα 

της µετοχής και το risk premium της αγοράς. 

Στην αρχική περίοδο ελέγχων του υποδείγµατος η εκδοχή του Black (1972), 

εκδοχή που επιτρέπει την εκτίµηση µιας πιο επίπεδης σχέσης ανταλλαγής µέσης 

απόδοσης και συστηµατικού κινδύνου (που αποτυπώνεται στο συντελεστή βήτα) 

έδειχνε να επιβεβαιώνεται. Από τα τέλη όµως της δεκαετίας του 1970 τεκµηριώθηκε 

και εµπειρικά σε ερευνητικό επίπεδο ότι µια σειρά από µεταβλητές, για παράδειγµα 

επενδυτικοί αριθµοδείκτες, το µέγεθος ή φαινόµενα που καταγράφησαν, για 

παράδειγµα η διατήρηση της ορµής (momentum) και αντιθετικές στρατηγικές 

(contrarian), συµβάλλουν στην εξήγηση των µέσων αποδόσεων που παρέχουν τα βήτα. 

Ο προβληµατισµός που κυριάρχησε έκτοτε κατέστησε ανενεργές τις περισσότερες από 

τις αµιγείς εφαρµογές του CAPM.  

Για παράδειγµα, στα χρηµατοοικονοµικά εγχειρίδια προτείνεται συχνά η χρήση 

του CAPM για την εκτίµηση της σχέσης κινδύνου απόδοσης και τον υπολογισµό του 

κόστους των ιδίων κεφαλαίων48. Τα ευρήµατα όµως των εµπειρικών εφαρµογών του 

υποδείγµατος συντείνουν στη διαπίστωση ότι η σχέση µεταξύ βήτα και µέσης 

απόδοσης είναι στην πραγµατικότητα πιο επίπεδη από τη σχέση που προβλέπεται από 

την εκδοχή του CAPM των Sharpe - Lintner. Κατά συνέπεια οι εκτιµήσεις που γίνονται 

µε βάση το CAPM για το κόστος των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών που οι µετοχές 

τους εµφανίζουν υψηλούς συντελεστές βήτα κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα (σε 

σχέση µε τις ιστορικές µέσες αποδόσεις), τη στιγµή που οι εκτιµήσεις για το κόστος 

των ιδίων κεφαλαίων των µετοχών µε χαµηλά βήτα κινούνται σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα49. Πανοµοιότυπα, αν οι υψηλές µέσες αποδόσεις των µετοχών αξίας (µετοχών 

µε υψηλό λόγο λογιστικής προς χρηµατιστηριακή αξία, Book – to - Market Ratio, B/M) 

συνεπάγονται υψηλές αναµενόµενες αποδόσεις, οι εκτιµήσεις µε βάση το CAPM για το 

κόστος κεφαλαίων των εταιρειών που οι µετοχές τους εµφανίζουν υψηλό λόγο 

λογιστικής προς χρηµατιστηριακή αξία είναι πολύ χαµηλές. 

                                                 
48 Σύµφωνα µε το CAPM, στον υπολογισµό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων ο συντελεστής βήτα 
(«equity beta») αντιστοιχεί στην απόδοση που απαιτεί η αγορά στο συγκεκριµένο τοµέα που 
δραστηριοποιείται η εξεταζόµενη επιχείρηση και υπολογίζεται από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων των 
επιχειρήσεων του τοµέα µε τις χρηµατιστηριακές τους αξίες (κεφαλαιοποιήσεις), λαµβανοµένης υπόψη 
της δοµής της χρηµατοδότησης («gearing») της υπό εξέτασης επιχείρησης. Ας σηµειωθεί ότι το µέσο 
σταθµισµένο κόστος κεφαλαίου που προσδιορίζεται µε τη µέθοδο αυτή δεν λαµβάνει υπόψη τον 
ειδικότερο κίνδυνο που παρουσιάζει η κάθε επιχείρηση. 
49 Η διαπίστωση έγινε αρχικά από τους Friend και Blume το 1970. 
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Το CAPM χρησιµοποιείται συχνά επίσης για τη µέτρηση της απόδοσης των 

αµοιβαίων κεφαλαίων και γενικότερα των διαχειριστών κεφαλαίου. Με τη διεξαγωγή 

χρονολογικών παλινδροµήσεων εκτιµάται η τεταγµένη (το γνωστό Jensen’s alpha) και 

µε βάση την τιµή της τεταγµένης (του alpha δηλαδή) αξιολογείται αν επιτεύχθησαν 

υπερκανονικές αποδόσεις. Το πρόβληµα έγκειται στο ότι εξαιτίας ακριβώς των 

αστοχιών του CAPM ακόµη και η παθητική διαχείριση κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων 

εµφανίζεται να  αποφέρει υπερκανονικές αποδόσεις (Elton, Gruber, Das και Hlavka, 

1993). Για παράδειγµα τα αµοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε µετοχές που 

εµφανίζουν χαµηλά βήτα, σε µετοχές µε χαµηλό λόγο λογιστικής προς 

χρηµατιστηριακή αξία ή σε µετοχές αξίας τείνουν να αποφέρουν θετικές υπερκανονικές 

αποδόσεις σε σχέση µε τις αποδόσεις που προβλέπονται από το υπόδειγµα των Sharpe – 

Lintner, έστω και αν οι διαχειριστές κεφαλαίων δεν διακρίνονται για την ευφυΐα τους 

στις επενδυτικές τους επιλογές.   

Το CAPM, όπως άλλωστε και το υπόδειγµα χαρτοφυλακίου του Markowitz 

(1952, 1959) στο οποίο στηρίζεται είναι όπως και οι Fama και French αναφέρουν ένα 

θεωρητικό κατασκεύασµα που επιτρέπει µε τη σειρά του τη δόµηση πιο πολύπλοκων 

υποδειγµάτων. Αν και γοητευτικά απλό στη σύλληψη και στην εφαρµογή του δεν παύει 

όµως να προκαλεί σκεπτικισµό και αµφιβολίες για την αξιοπιστία του… 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ CAPM ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 

ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ 

 
2.3.1 Εισαγωγή 
 
Εξετάσαµε ενδελεχώς τις εµπειρικές µελέτες – ορόσηµα των Black, Jensen και Scholes 

(1972) και των Fama και MacBeth (1973) για τον µονοµεταβλητό (univariate) έλεγχο 

της ισχύος του  CAPM µε τη διαδικασία εκτίµησης των δύο σταδίων (two steps 

procedure estimation). Στην πορεία του χρόνου σηµειώθηκε ραγδαία πρόοδος στον 

έλεγχο της ισχύος του υποδείγµατος µε την εφαρµογή κυρίως των πολυµεταβλητών 

(multivariate) µεθόδων ελέγχου (αναφέρουµε ενδεικτικά τις µελέτες των Gibbons το 

1982, του Shanken το 1985 και των Gibbons, Ross και Shanken το 1989) που 

περιόρισαν αισθητά την έκταση του προβλήµατος του σφάλµατος των µεταβλητών 

(errors – in – the variables problem) και αύξησαν σηµαντικά την ακρίβεια των 

εκτιµηθέντων ασφάλιστρων κινδύνου (risk premiums). 
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Ο Gibbons (1982) µε τη χρήση µη γραµµικών πολυµεταβλητών υποδειγµάτων 

παλινδρόµησης σηµατοδότησε τη νέα εποχή στον έλεγχο των υποθέσεων που 

διεξάγονται για την εκτίµηση της εγκυρότητας των υποδειγµάτων τιµολόγησης (εν 

προκειµένω του CAPM). Συγκεκριµένα στη µελέτη του εξέτασε τις µηνιαίες αποδόσεις 

των αµερικανικών µετοχών50 (monthly U.S. returns) σε µια περίοδο 50 ετών (1926 – 

1975), περίοδο επιµεριζόµενη σε 10 µη επικαλυπτόµενες υποπεριόδους. Η µελέτη του 

Gibbons επικεντρώθηκε στην ανάλυση των  αποδόσεων 40 χαρτοφυλακίων που 

διαµορφώθηκαν µε βάση την κατάταξη των µετοχών σύµφωνα µε τα βήτα (beta) τους 

στη διάρκεια των 10 µη επικαλυπτόµενων υποπεριόδων διάρκειας 5 ετών έκαστη. 

Συνήγαγε τα συµπεράσµατα της µελέτης του από τον έλεγχο του λόγου µεγίστης 

πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, LRT) στους περιορισµούς που τίθενται από το 

zero – beta CAPM σε ένα σύστηµα εξισώσεων παλινδρόµησης του τυπικού 

υποδείγµατος της αγοράς (standard market model). ∆ιαπίστωσε ότι σε µόλις 2 εκ των 

10 υποπεριόδων επαληθεύτηκαν οι περιορισµοί του CAPM. Επιπροσθέτως, στο σύνολο 

της περιόδου µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας το 

CAPM απορρίπτεται κατηγορηµατικά. 

Σύµφωνα µε τη στατιστική θεωρία ο έλεγχος του λόγου πιθανοφάνειας 

ακολουθεί ασυµπτωτικά (large sample properties) την κατανοµή 2
1NX −  (chi – square µε 

N - 1 βαθµούς ελευθερίας). Επειδή όµως στην εµπειρική µελέτη µας τα δείγµατα που 

χρησιµοποιούµε είναι πεπερασµένα προτείνουµε µια διαφορετική προσέγγιση στην 

εκτίµηση του λόγου πιθανοφάνειας. Συγκεκριµένα αντί να υπολογίσουµε την ορίζουσα 

της µήτρας διακύµανσης – συνδιακύµανσης των λαθών (των καταλοίπων) του 

συστήµατος των εξισώσεων χρησιµοποιούµε τη µήτρα διακύµανσης – συνδιακύµανσης 

που προκύπτει πριν από τη σύγκλιση του αλγορίθµου. Η µήτρα εποµένως διακύµανσης 

– συνδιακύµανσης που προκύπτει πριν από τη σύγκλιση του αλγορίθµου συνιστά µια 

προσέγγιση της µήτρας διακύµανσης – συνδιακύµανσης των λαθών (των καταλοίπων). 

Εάν οι περιορισµοί υποστηρίζονται από τα δεδοµένα µας τότε δεν θα ανακύπτει 

ουσιαστική διαφορά µεταξύ της µήτρας διακύµανσης – συνδιακύµανσης του 

υποδείγµατος που δεν υπόκειται σε περιορισµούς µε τη µήτρα διακύµανσης – 

συνδιακύµανσης του υποδείγµατος που υπόκειται σε περιορισµούς. Θα ξεκινήσουµε τη 

διαδικασία ελέγχου επεξηγώντας συνοπτικά τη µεθοδολογία. 

 
2.3.2 Η Πολυµεταβλητή Μεθοδολογία Ελέγχου 
 
                                                 
50 Τα δεδοµένα των µετοχών προήλθαν από τη βάση του Center for Research in Security Prices (CRSP) 
του Πανεπιστηµίου του Chicago. 



 106

Η πολυµεταβλητή µεθοδολογία ελέγχου του Gibbons προϋποθέτει τις παραδοχές της 

στατικότητας και της πολυµεταβλητής κανονικής κατανοµής των αποδόσεων51 που 

προκύπτουν µε βάση το υπόδειγµα της αγοράς (Fama, 1973). Το υπόδειγµα της αγοράς 

µε βάση το οποίο προκύπτουν οι αποδόσεις δεν υπόκειται αρχικά σε περιορισµούς 

(unrestricted market model). Με αλγεβρικούς όρους: 

 

it i i mt itR a R eβ =  +  +  ( 1,..., ,  1,...,i N t T= = ) 
 
µε τα itR  και mtR  να καταδεικνύουν την απόδοση  της µετοχής i  και του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς αντίστοιχα την περίοδο t . 

 Αν λάβουµε υπόψη τις αναµενόµενες αποδόσεις (και εποµένως τα itR  και mtR  

καταδεικνύουν την αναµενόµενη απόδοση  της µετοχής i  και του χαρτοφυλακίου της 

αγοράς αντίστοιχα την περίοδο t ) και συγκρίνουµε το unrestricted market model µε το 

zero – beta CAPM, προκύπτει ένας µη γραµµικός περιορισµός των συντελεστών του 

υποδείγµατος της αγοράς52, ήτοι η µηδενική υπόθεση που εξετάζεται είναι η: 

0 : ( )Niα γ βΗ = −    

έναντι της εναλλακτικής  : ( )A Niα γ βΗ ≠ −  

µε το 

1 2( , ,..., )Nα α α α′ ≡  (1 N×  ∆ιάνυσµα) 

(1,1,...,1)ι′ ≡  (1 N×  ∆ιάνυσµα των Μονάδων) 

1 2( , ,..., )Nβ β β β′ ≡  (1 N×  ∆ιάνυσµα) 

και το γ  να συµβολίζει την αναµενόµενη απόδοση (το ˆ
ZR ) του “zero – beta” 

χαρτοφυλακίου53. Το CAPM θέτει ένα µη γραµµικό περιορισµό στο σύστηµα των N  

εξισώσεων παλινδρόµησης. Αν η µηδενική υπόθεση υποστηρίζεται από τα δεδοµένα 

τότε επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του zero – beta CAPM.  

                                                 
51 Τεκµαίρεται εποµένως ότι οι έλεγχοι που θα διεξάγουµε συνιστούν από κοινού ελέγχους (joint tests) 
της αποτελεσµατικότητας µέσου – διακύµανσης και της υπόθεσης της πολυµεταβλητής κανονικής 
κατανοµής των αποδόσεων.  
52 Cuthbertson, K. (1996), Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange, 1st 
edition, John Wiley, New York, ISBN 0-471-95359-8, p. 69. 
53 Ο περιορισµός που προκύπτει από τη σχέση (1 )i iα γ β= − µπορεί να γραµµικοποιηθεί µέσω της 

επέκτασης µιας σειράς Taylor γύρω από τους συνεπείς εκτιµητές των γ  και iβ  που όταν 

υποκαταστήσουν τους αρχικούς εκτιµητές στο υπόδειγµα it i i mt itR a R eβ =  +  +  διαµορφώνουν µια 

περιοριστική (restricted) εκδοχή του υποδείγµατος. 
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Η πολυµεταβλητή στατιστική ανάλυση του Gibbons εδράζεται στις 

υπολογισµένες τιµές της στατιστικής ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας που 

προκύπτουν βάσει του τύπου: 

[ln(det( )) ln(det( ))]r uLRT T
∧ ∧

= Σ − Σ  

όπου µε det( )r
∧
Σ συµβολίζεται η ορίζουσα της µήτρας διακύµανσης – συνδιακύµανσης 

που εκτιµάται από τα κατάλοιπα της περιοριστικής εκδοχής του υποδείγµατος και µε 

det( )u
∧
Σ η ορίζουσα που εκτιµάται από τα κατάλοιπα της µη  περιοριστικής εκδοχής του 

υποδείγµατος. 

Η στατιστική ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας κατανέµεται ασυµπτωτικά ως 

µια κατανοµή chi – square µε ( 1N − ) βαθµούς ελευθερίας. Τα συµπεράσµατα του 

Gibbons συνάγονται αποκλειστικά από τα αποτελέσµατα του ελέγχου του λόγου 

πιθανοφάνειας που συγκρίνει τη στατιστική «προσαρµογή» του υποδείγµατος που δεν 

υπόκειται σε περιορισµούς µε τη στατιστική «προσαρµογή» του υποδείγµατος που 

υπόκειται σε περιορισµούς (Gibbons, 1982, p. 10).  

 
2.3.3 Η Εξέταση Μικρών ∆ειγµάτων ως Εναλλακτική Επιλογή  
 
Η εγκυρότητα των υπολογισµένων τιµών της στατιστικής ελέγχου του λόγου 

πιθανοφάνειας µε την εφαρµογή του τύπου [ln(det( )) ln(det( ))]r uLRT T
∧ ∧

= Σ − Σ  

εξαρτάται από το µέγεθος του δείγµατος. Στις περιπτώσεις όπου ο αριθµός των 

περιόδων T  δεν είναι επαρκώς µεγάλος θα ήταν χρήσιµο να διαθέτουµε τη δυνατότητα 

κάποιας στατιστικής ή κάποιων στατιστικών ελέγχου που λειτουργούν πιο 

αποτελεσµατικά όταν το µέγεθος του δείγµατος που διαθέτουµε είναι περιορισµένο. 

∆ύο τέτοιες στατιστικές ελέγχου προτάθηκαν από τους Jobson και Korkie (1982) και 

από τον Shanken (1985). 

 Οι Jobson και Korkie (1982) πρότειναν µια τροποποιηµένη στατιστική ελέγχου 

του λόγου πιθανοφάνειας (adjusted LRT statistic) που πολλαπλασιάζει απλά το LRT µε 

ένα διορθωτικό παράγοντα µικρού δείγµατος (small sample correction factor). 

Συµβολίζοντας την τροποποιηµένη εκδοχή του LRT ως Jobson και Korkie LRT η 

τροποποιηµένη µορφή ελέγχου των Jobson και Korkie προκύπτει από τη σχέση: 

 
Jobson και Korkie LRT = [(Τ – 1.5 – Ν/2)/Τ] LRT 

 
Ο Shanken (1985) πρότεινε µε τη σειρά του έναν διαστρωµατικό έλεγχο παλινδρόµησης 

του CAPM και διερεύνησε τη συνάφεια του µε τον Hotelling T  square έλεγχο της 
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πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Συγκεκριµένα, εκµεταλλευόµενος το γεγονός 

ότι µια κατάλληλα ορισµένη στατιστική Wald (Q) οριοθετείται πάνω (“bounded above”) 

από µια Hotelling T  square κατανοµή πρότεινε µια τροποποιηµένη εκδοχή ελέγχου που 

παρουσιάζει καλύτερες στατιστικές ιδιότητες (better statistical properties) από τον 

αρχικό έλεγχο του λόγου πιθανοφάνειας στην περίπτωση µικρών δειγµάτων ή όταν ο 

αριθµός των µετοχών ή των χαρτοφυλακίων (το Ν) είναι µεγάλος σε σχέση µε τον 

αριθµό των περιόδων (το Τ). Αν υποτεθεί ότι (i) η στατιστική Wald έχει µια απλή σχέση 

µε τη στατιστική LRT και (ii) µια στατιστική κατανεµηµένη ως µια T  square τυχαία 

µεταβλητή έχει µια επακριβώς καθορισµένη κατανοµή F, ο έλεγχος του λόγου 

πιθανοφάνειας µπορεί να µετατραπεί σε µια στατιστική ελέγχου που οριοθετείται πάνω 

από µια συγκεκριµένη κατανοµή F. Ειδικότερα η στατιστική ελέγχου F* ορίζεται ως: 

* [exp( / ) 1][ ]
1

T N
F LRT T

N
−

= −
−

 

και οριοθετείται γραφικά (διαγραµµατικά) πάνω από µια κατανοµή F µε (Ν - 1) και (Τ - 

N) βαθµούς ελευθερίας. 

  
2.3.4 Συµπεράσµατα από τη ∆ιεξαγωγή Προσοµοιωµένων Στατιστικών Ελέγχου 
 
Η συµπεριφορά των µικρών δειγµάτων στους πολυµεταβλητούς ασυµπτωτικούς 

ελέγχους προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών. Υποθετικές προσοµοιώσεις ή 

πειράµατα προσοµοίωσης Monte Carlo παρέχουν έναν χρήσιµο τρόπο εξέτασης ενός 

µεγάλου αριθµού ελεγχόµενων επιβεβαιωτικών επαναλήψεων των πειραµάτων που οι 

ερευνητές διεξάγουν. Ενδεικτικά προσοµοιώσεις έχουν διεξαχθεί από τους Gibbons 

(1982), Stambaugh (1982), Jobson και Korkie (1982), Amsler και Schmidt (1985), 

MacKinlay (1987), Gibbons και Shanken (1987). Θα προχωρήσουµε παρακάτω σε µια 

σύντοµη επισκόπηση τους. 

Οι Stambaugh (1982) και οι Jobson και Korkie (1982) διαπίστωσαν ότι ο 

έλεγχος του λόγου πιθανοφάνειας τείνει να απορρίπτει τη µηδενική υπόθεση πολύ 

συχνά, ιδιαίτερα όταν ο αριθµός των µετοχών Ν είναι µεγάλος σε σχέση µε τον αριθµό 

των περιόδων Τ. Οι Amsler και Schmidt συµπεραίνουν επίσης ότι οι τροποποιηµένες µε 

βάση τα µικρά δείγµατα εκδοχές του ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας (LRT* και F) 

είναι απολύτως αξιόπιστες σε όλες τις περιστάσεις που εξετάστηκαν (“…are quite 

reliable under all circumstances we consider”, Amsler και Schmidt,1985, p. 374). 

Ο MacKinlay (1987) εξέτασε την ισχύ των πολυµεταβλητών ελέγχων για µια 

απλή υποπερίοδο στο πλαίσιο τόσο µιας συγκεκριµένης όσο και µιας µη συγκεκριµένης 

εναλλακτικής υπόθεσης. ∆ιαπίστωσε ότι προσδίδεται σηµαντική ισχύς στον έλεγχο 
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όταν οι αποκλίσεις από το υπόδειγµα είναι τυχαίες µεταξύ των αξιογράφων. Η 

διαπίστωση αυτή συνάδει µε τα αποτελέσµατα άλλων προσοµοιώσεων. Ωστόσο η 

ανάλυση του MacKinlay κατέδειξε ότι οι πολυµεταβλητοί έλεγχοι διαθέτουν 

περιορισµένη ισχύ στις περιπτώσεις όπου οι αποκλίσεις των εκτιµήσεων των 

αποδόσεων των αξιογράφων από τις αναµενόµενες από το υπόδειγµα αποδόσεις είναι 

συστηµατικές, δηλαδή οφείλονται σε ελλείποντες παράγοντες που δεν λαµβάνονται 

υπόψη όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις των ανταγωνιστικών υποδειγµάτων 

(competing models). Συνεπώς, θεωρείται ότι αξιοσηµείωτη δυνητική ενδυνάµωση της 

ισχύος του ελέγχου µπορεί να επιτευχθεί όταν τίθεται µια συγκεκριµένη εναλλακτική 

υπόθεση54.  

Σε αντίθεση µε τον MacKinlay που εστίασε την ανάλυση του σε µια περίοδο 5 

χρόνων, οι Gibbons και Shanken παρείχαν µια πιο ρεαλιστική αποτίµηση της ισχύος 

των πολυµεταβλητών ελέγχων (για τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς) εξετάζοντας τα αποτελέσµατα των συναθροιστικών 

ελέγχων στη διάρκεια υποπεριόδων (“…provides a more realistic assessment of the 

power of these studies that aggregate across subperiods”, Gibbons και Shanken, 1987, 

p. 390). ∆ιαπίστωσαν συγκεκριµένα ότι η ισχύς των συναθροιστικών ελέγχων στη 

διάρκεια υποπεριόδων αποδεικνυόταν αξιοσηµείωτα υψηλή σε σχέση µε τον έλεγχο σε 

µια απλή υποπερίοδο. Συµπέραναν ωστόσο ότι η αναζήτηση της ισορροπίας µεταξύ 

σφάλµατος τύπου Ι και σφάλµατος τύπου ΙΙ ενδεχοµένως να οδηγεί τους ερευνητές 

στην επιλογή διαστήµατος εµπιστοσύνης 10% (και όχι 5%) όταν διεξάγουν 

συναθροιστικούς ελέγχους στη διάρκεια υποπεριόδων (“…that a researcher desiring 

“balance” between type I and type II errors might prefer the 10% level to the 5% level 

when performing aggregate tests”, Gibbons και Shanken, 1987, p. 390).  

Συνοψίζοντας διαπιστώνουµε ότι υφίστανται µια σειρά από τροποποιηµένες 

εκδοχές του ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή 

προσπάθεια που καταβάλλεται προκειµένου να εξευρεθεί ο έλεγχος που θα πληροί τις 

προϋποθέσεις (τις επιθυµητές ιδιότητες) για την αµερόληπτη, συνεπή και ακριβή  

εκτίµηση της εγκυρότητας των υποδειγµάτων τιµολόγησης. Στην προσπάθεια µας να 

συνεισφέρουµε στην ακαδηµαϊκή έρευνα που διεξάγεται θα συγκρίνουµε τους ελέγχους 

που εξετάσαµε µε την προτεινόµενη από πλευράς µας τροποποιηµένη εκδοχή του 

ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας. 

 
                                                 
54 Ο MacKinlay βέβαια αναγνώρισε το γεγονός ότι η ενδυνάµωση της ισχύος του ελέγχου εξαρτάται από 
τη δυνατότητα διατύπωσης µιας λογικής, συγκεκριµένης εναλλακτικής υπόθεσης. Στο βαθµό που κάτι 
τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί, η ενδυνάµωση της ισχύος του ελέγχου είναι απατηλή. 
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2.3.5 Εφαρµογή των Ελέγχων στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο  
 

Στα πλαίσια του συγκριτικού εµπειρικού ελέγχου των υποδειγµάτων θα  εφαρµόσουµε 

σε πρώτη φάση τους πολυµεταβλητούς ελέγχους αποτελεσµατικότητας µέσου – 

διακύµανσης στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο. Ο σκοπός της έρευνας είναι διπλός: 1) Να 

ελεγχθεί η ισχύς του CAPM στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο και 2) Να συγκριθεί η 

επίδοση (performance) της τροποποιηµένης εκδοχής του LRT που προτείνουµε σε 

σχέση µε την επίδοση των ελέγχων που προαναφέραµε. 

Η διαδικασία του ελέγχου διεξάγεται σε ετήσια βάση. Στην πρώτη περίπτωση οι 

100 µετοχές του δείγµατος ταξινοµήθηκαν κατά φθίνουσα σειρά µε βάση το ύψος της 

κεφαλαιοποίησης τους την 30η / 11 / 2010.  ∆ιαµορφώθηκαν 10 χαρτοφυλάκια (που 

περιλαµβάνουν εποµένως 10 µετοχές έκαστο), µε το πρώτο χαρτοφυλάκιο να 

περιλαµβάνει τις δέκα µεγαλύτερες βάσει κεφαλαιοποίησης µετοχές. Η συνολική 

περίοδος ελέγχου επιµερίζεται σε 10 υποπεριόδους και εποµένως ο λόγος Τ/Ν που 

ισούται µε τη µονάδα κρίνεται αρκούντως υψηλός.  

Στη δεύτερη περίπτωση θα διεξάγουµε για τη χρονική περίοδο 2001 – 2009 και 

σε δείγµα 160 µετοχών το στατιστικό έλεγχο σε ετήσια βάση του λόγου πιθανοφάνειας 

(Likelihood Ratio Test, LRT)  µε βάση τις εβδοµαδιαίες αποδόσεις 40 ισοσταθµισµένων 

(equally weighted) χαρτοφυλακίων που περιλαµβάνουν 4 µετοχές έκαστο. Σε κάθε µια 

από τις εννέα συνολικά υποπεριόδους το σύνολο των µετοχών του δείγµατος, ήτοι οι 

160 (40 x 4 = 160) κοινές55 µετοχές που πληρούν στο ακέραιο όλα τα κριτήρια που 

παρατίθενται παρακάτω κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά µε κριτήριο το ύψος της 

τιµής του εκτιµηθέντος βήτα τους που προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου των 

ελαχίστων τετραγώνων. Παραθέτουµε στη συνέχεια τα κριτήρια επιλογής των 

δεδοµένων, την επιλογή της συχνότητας καταγραφής τους, τον τρόπο υπολογισµού των 

αποδόσεων και τη µεθοδολογία διαµόρφωσης των χαρτοφυλακίων. 

 
2.3.6 Μεθοδολογία & ∆εδοµένα 
 

2.3.6.1 Κριτήρια Επιλογής ∆εδοµένων & Συχνότητας Καταγραφής  
 

Οι µετοχές του δείγµατος επιλέχθηκαν µε βάση τα κριτήρια της συµµετοχής τους στη 

σύνθεση των χρηµατιστηριακών δεικτών FTSE / ASE 2056, FTSE / ASE 4057 και FTSE 

                                                 
55 Οι προνοµιούχες µετοχές δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν στο δείγµα. 
56 Ο δείκτης FTSE/ASE 20 είναι ο δείκτης των µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue chips), ο δείκτης 
που συντίθεται από τις µετοχές των είκοσι µεγαλύτερων εισηγµένων εταιρειών της αγοράς (“Big Cap”) 
µε βάση τα κριτήρια της κεφαλαιοποίησης, της εµπορευσιµότητας και του ποσοστού ευρείας διασποράς 
τους. Ο ∆είκτης σχεδιάστηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) σε συνεργασία µε το 
Χρηµατιστήριο Αξιών του Λονδίνου (LSE) και την FTSE International Limited και τέθηκε σε ισχύ από 
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/ ASE Small Cap 8058, της απόλυτης συγκρισιµότητας τους59, του ύψους της 

κεφαλαιοποίησης τους την 30η Νοεµβρίου 2010, της εµπορευσιµότητας τους, του  

εύρους διασποράς60 και του  αδιάλειπτου της παρουσίας τους στο tambleau για το 

χρονικό διάστηµα 16 / 06 / 2000 – 18 / 06 / 2010 (για τις 100 πρώτες µετοχές που 

ταξινοµήθηκαν βάσει ύψους κεφαλαιοποίησης) και 01 / 01 / 2001 - 31 / 12 / 2009 (για 

τις 160 µετοχές που ταξινοµήθηκαν βάσει του ύψους της τιµής των εκτιµηθέντων βήτα 

τους)61.  

Οι µετοχές της µελέτης µας εποµένως πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας 

που ορίζονται από τους βασικούς κανόνες διαχείρισης και υπολογισµού των δεικτών 

FTSE / ASE. Πιο συγκεκριµένα πληρούνται οι προϋποθέσεις της κεφαλαιοποίησης, της 

ευρείας διασποράς (να µην υφίσταται cross – holding και γενικότερα να µην τίθενται 

περιορισµοί λόγω συγκέντρωσης των µετοχών), της ρευστότητας και της 

εµπορευσιµότητας (συγκεκριµένα, για να πληρείται το κριτήριο της εµπορευσιµότητας 

τίθεται ως προϋπόθεση όλες οι αξίες να διαπραγµατεύονται κατ’ ελάχιστον για χρονικό 

διάστηµα 30 ηµερών συνεδρίασης από την έναρξη της επίσηµης άνευ όρων 

διαπραγµάτευσης τους και κατά τουλάχιστον το ήµισυ των εργάσιµων ηµερών έκαστου 

ηµερολογιακού εξαµήνου κατά την εξεταζόµενη περίοδο ενώ ο όγκος των συναλλαγών 

επιβάλλεται να υπερβαίνει κατ’ ελάχιστον το 20% του συνόλου των υπό 

διαπραγµάτευση µετοχών). Αποφεύγουµε έτσι µια σειρά από προβλήµατα, για 

παράδειγµα το πρόβληµα της µειωµένης εµπορευσιµότητας των µετοχών (thin trading) 

που παρουσιάζεται κυρίως σε περιφερειακές κεφαλαιαγορές µε περιορισµένο όγκο 

συναλλαγών ορισµένων, κυρίως µικρής κεφαλαιοποίησης εταιρειών, που οι 

                                                                                                                                               
το Σεπτέµβριο του 1997. Μαθηµατικός τύπος υπολογισµού: στάθµιση ως προς την κεφαλαιοποίηση. 
Συχνότητα Τακτικών Αναθεωρήσεων: ∆ύο φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο).  
57 ∆είκτης µεσαίας κεφαλαιοποίησης που περιλαµβάνει τις αµέσως επόµενες 40 µετοχές (µετά την 
επιλογή των 20 µεγαλύτερων για τον δείκτη FTSE/XA 20) των εταιρειών της κατηγορίας 
διαπραγµάτευσης Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.Α. Στα κριτήρια συµµετοχής στο δείκτη 
περιλαµβάνονται η κεφαλαιοποίηση, η εµπορευσιµότητα και διασπορά των µετοχών. Μαθηµατικός τύπος 
υπολογισµού: στάθµιση ως προς την κεφαλαιοποίηση. Συχνότητα Τακτικών Αναθεωρήσεων: ∆ύο φορές 
το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο). 
58 ∆είκτης που παρακολουθεί τη δραστηριότητα των 80 µεγαλύτερων εταιρειών που συµµετέχουν στη 
κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης (“Mid & Small Cap”) του Χ.Α.Α. Στα κριτήρια 
συµµετοχής στον δείκτη περιλαµβάνονται η κεφαλαιοποίηση, η εµπορευσιµότητα και η διασπορά των 
µετοχών. Μαθηµατικός τύπος υπολογισµού: στάθµιση ως προς την κεφαλαιοποίηση. Συχνότητα 
Τακτικών Αναθεωρήσεων: ∆ύο φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο). 
59 ∆εδοµένου ότι για την κατάρτιση και σύνταξη των λογιστικών εκθέσεων και καταστάσεων των 
εισηγµένων εταιρειών ακολουθούνται οι ίδιες θεµελιώδεις, γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές 
(generally accepted accounting principles). 
60 Για αυτό δεν περιλαµβάνονται στο δείγµα µετοχές που διαπραγµατεύονται στην κατηγορία χαµηλής 
διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών π.χ. η MARFIN EGNATIA BANK ή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
61 Σε όλες τις µελέτες των πολυµεταβλητών ελέγχων (ενδεικτικά Gibbons, 1982 και Faff, 1991) τίθεται 
ως εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση η ύπαρξη αδιάλειπτης χρονοσειράς των τιµών των µετοχών σε όλες 
τις υποπεριόδους ελέγχου. 
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αγοραπωλησίες των µετοχών τους γίνονται σποραδικά και σε αραιά χρονικά 

διαστήµατα62. Εκ των ων ουκ άνευ εποµένως κριτήριο επιλογής µετοχών για τον 

υπολογισµό των εβδοµαδιαίων αποδόσεων, είναι η ύπαρξη πλήρους σειράς63 

εβδοµαδιαίων στοιχείων προσαρµοσµένων τιµών κατά την εξεταζόµενη περίοδο.  

Η επιλογή του εβδοµαδιαίου χρονικού διαστήµατος για τον υπολογισµό των 

αποδόσεων έγινε στην προσπάθεια λήψης των πιο αξιόπιστων κατά το µάλλον ή ήττον 

εκτιµήσεων του συντελεστή βήτα. Αν οι υπολογισµοί των αποδόσεων γινόταν σε πρώτη 

φάση σε ένα µακρύτερο χρονικό διάστηµα (π.χ. µηνιαίο) θα µπορούσαν να οδηγήσουν 

σε διαφοροποιήσεις των τιµών των εκτιµητών των βήτα κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόµενης περιόδου επιφέροντας κατά συνέπεια µεροληψία στις εκτιµήσεις των 

βήτα. Επιπλέον, υψηλής συχνότητας παρατηρήσεις και πιο συγκεκριµένα οι 

παρατηρήσεις σε ηµερήσια βάση, σε µια σχετικά σύντοµη και καθορισµένη χρονική 

περίοδο µπορεί να προκαλέσουν θόρυβο στα δεδοµένα και να οδηγήσουν κατ’ 

επέκταση σε εσφαλµένες εκτιµήσεις. Συγκεκριµένα η πραγµατοποιηθείσα διακύµανση 

αποδεικνύεται συχνά µεροληπτική γιατί οι παρατηρήσεις υψηλής συχνότητας 

επηρεάζονται από το θόρυβο της µικροδοµής της αγοράς (Hansen και Lunde, 2004). 

Αν πάλι θεωρηθεί ότι η χρήση των εβδοµαδιαίων αποδόσεων ενδέχεται να 

δηµιουργήσει προβλήµατα λόγω του µικρού όγκου συναλλαγών, επειδή η ανάλυση θα 

πραγµατοποιηθεί µε χαρτοφυλάκια το πρόβληµα θεωρείται αµελητέο (Hawawini, 

Michel και Viallet, 1983). Προκειµένου να αυξήσει την ισχύ των αποτελεσµάτων του 

και ο MacKinley (1987), µε το σκεπτικό που αναφέρθηκε, χρησιµοποίησε µε τη σειρά 

του επίσης εβδοµαδιαία στοιχεία. 

 
2.3.6.2 Τρόπος Υπολογισµού Αποδόσεων 
 

Με δεδοµένο ότι οι τιµές είναι (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το CAPM) 

προσαρµοσµένες σε διασπάσεις (splits), συµπτύξεις (reverse stock splits), στη διάθεση 

µερισµάτων ανά µετοχή και σε ενδεχόµενες αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου 

προχωρήσαµε στον υπολογισµό των αποδόσεων των µετοχών µε τη χρήση  του τύπου 

1

1

it it
it

it

P P
R

P
−

−

−
=  µε το itP  να αντιπροσωπεύει την τιµή της µετοχής i  στο τέλος της 

                                                 
62 Γενικότερα πάντως η ανάλυση µε τη χρήση χαρτοφυλακίων µετοχών περιορίζει την έκταση του 
προβλήµατος (Hawawini και Michel, 1983). Εναλλακτικά, στη διεθνή βιβλιογραφία παρατίθενται 
κατάλληλες µεθοδολογικές προσεγγίσεις µε γνωστότερες αυτές των Scholes και Williams (1977), 
Dimson (1979) και Fowler και Porke (1983)  για την ελαχιστοποίηση του προβλήµατος. 
63 Μετοχές που παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία είτε γιατί είναι νεοεισηγµένες είτε γιατί γίνεται αναστολή 
της διαπραγµάτευσης ή διαγράφονται δεν συµπεριλαµβάνονται στο δείγµα. 
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χρονικής περιόδου t  και το 1itP −  την τιµή της µετοχής i  στο τέλος της χρονικής 

περιόδου 1t − .  

Η απόδοση του κάθε χαρτοφυλακίου είναι ο σταθµισµένος µέσος των επιµέρους 

αποδόσεων των µετοχών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο: 

1

N

p i i
i

R w R
=

=∑  

Για τη στάθµιση του µέσου χρησιµοποιούµε ως βάρη (weights, wi) το ποσοστό 

του χαρτοφυλακίου που επενδύεται στη µετοχή i. Συµβολίζουµε εποµένως µε wi το 

βάρος της i µετοχής και µε Ν το πλήθος των µετοχών. Η απόδοση της µετοχής i 

συµβολίζεται µε Ri. Σε όλα τα χαρτοφυλάκια (που περιλαµβάνουν 10 και 4 µετοχές 

αντίστοιχα σε κάθε εξεταζόµενη περίπτωση), τα σταθµισµένα βάρη των επιµέρους 

µετοχών είναι ίσα (και άρα οι µετοχές είναι ισοσταθµισµένες ως προς τη συµµετοχή 

τους σε κάθε χαρτοφυλάκιο). 

Ως χαρτοφυλάκιο της Αγοράς είθισται να χρησιµοποιείται για την Ελλάδα ο 

Γενικός ∆είκτης64 του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών που θεωρείται η πιο 

αντιπροσωπευτική προσεγγιστική µεταβλητή (proxy) του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Η 

απόδοση εποµένως του χαρτοφυλακίου της αγοράς mtR  υπολογίστηκε µε βάση τον 

τύπο: , , 1

, 1

m t m t
mt

m t

P P
R

P
−
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−
=  όπου το ,m tP  και το , 1m tP −  αντιπροσωπεύουν την τιµή του 

Γενικού ∆είκτη στο τέλος της χρονικής περιόδου t  και 1t −  αντίστοιχα. Ως 

προσεγγιστική µεταβλητή της απόδοσης του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου 

λήφθηκαν υπόψη οι εβδοµαδιαίες αποδόσεις65 των βραχυπρόθεσµων τίτλων του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και συγκεκριµένα του τρίµηνου έντοκου γραµµατίου (3 – Month 

Treasury Bill Yield).   

 
2.3.6.3 ∆ιαµόρφωση Χαρτοφυλακίων 

 

                                                 
64 Για την κατάρτιση της κατ' αρχήν σύνθεσης του Γενικού ∆είκτη επιλέγονται οι εξήντα (60) «πρώτες» 
µετοχές σύµφωνα µε το τελικό κριτήριο κατάταξης αρχής γενοµένης από τις µετοχές που ανήκουν στην 
Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ. Από την παραπάνω κατ' αρχήν σύνθεση του Γενικού 
∆είκτη εξαιρούνται οι µετοχές που ανήκουν σε ένα κλάδο ο οποίος εκπροσωπείται από πέντε (5) εταιρίες 
που έχουν ήδη λάβει υψηλότερη θέση στην κατάταξη των εξήντα (60) εταιριών. Ο Γενικός ∆είκτης 
καταγράφει τις τάσεις όλων των µετοχών εισηγµένων εταιριών που διαπραγµατεύονται στην Αγορά 
Μετοχών του Χ.Α. 
O ∆είκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού ∆είκτη υπολογίζει τη συνολική απόδοση στον Γενικό ∆είκτη 
υποθέτοντας την επανεπένδυση του µερίσµατος των µετοχών που συµµετέχουν σε αυτόν κατά την 
ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος. 
65 Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσµων τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπολογίζονται στην Ηλεκτρονική 
∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η∆ΑΤ), που λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Λαµβάνοντας τις εκτιµήσεις των iβ  των µετοχών (εκτιµήσεις που προκύπτουν από την 

εκτέλεση της χρονολογικής παλινδρόµησης, µια για κάθε µετοχή, ˆˆit i i mt itr a r eβ =  +  +  

όπου it it ftr R R= −  και mt mt ftr R R= − ) ταξινοµούµε στην πρώτη περίπτωση τις 100 

µετοχές του δείγµατος κατά φθίνουσα σειρά µε κριτήριο το ύψος της κεφαλαιοποίησης 

και στη δεύτερη περίπτωση τις 160 µετοχές του δείγµατος κατά αύξουσα σειρά µε 

κριτήριο το ύψος του συντελεστή βήτα τους.  

Η κατάταξη των µετοχών  και η συγκρότηση τους σε χαρτοφυλάκια, πάγια 

πρακτική των ερευνητών από την εποχή των αρχικών ελέγχων για την εγκυρότητα του 

υποδείγµατος, µειώνει την απώλεια πληροφοριών από το σφάλµα των µεταβλητών 

(errors – in – the variables problem) που αναλύσαµε εκτενώς, µε δεδοµένο ότι τα 

δειγµατικά σφάλµατα, θετικά και αρνητικά, οµαδοποιούνται εντός των χαρτοφυλακίων. 

Η πολυµεταβλητή προσέγγιση του Gibbons αποσκοπεί στην περαιτέρω µείωση ή και 

εξάλειψη του σφάλµατος των µεταβλητών. Ο στόχος έγκειται στο να θεωρηθούν οι 

εκτιµήσεις των ' sβ  των χαρτοφυλακίων κατά το µάλλον ή ήττον αµερόληπτες. Λόγω 

του καθορισµένου δείγµατος ο προσδιορισµός του αριθµού των µετοχών που 

περιλαµβάνονται στα χαρτοφυλάκια προκύπτει αυτόµατα ( /10n  αρχικά και / 40n  στη 

συνέχεια).    

 
2.3.7 Αποτελέσµατα Εµπειρικού Ελέγχου 
 
Το τελευταίο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης είναι αυτό του εµπειρικού ελέγχου.  

 
2.3.7.1 ∆ιαµόρφωση Χαρτοφυλακίων Βάσει Κεφαλαιοποίησης 
 

Εξετάζουµε αρχικά την ισχύ του CAPM στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο (µε βάση τις 

εβδοµαδιαίες αποδόσεις των 10 ισοσταθµισµένων χαρτοφυλακίων που διαµορφώθηκαν 

µε κριτήριο το ύψος της κεφαλαιοποίησης των µετοχών τους και τις αποδόσεις του 

Γενικού ∆είκτη ως προσεγγιστικής µεταβλητής της αγοράς) και συγκρίνουµε την 

επίδοση (performance) της τροποποιηµένης εκδοχής του LRT που προτείνουµε (και 

συµβολίζουµε µε LRT*) σε σχέση µε την επίδοση των καθιερωµένων πολυµεταβλητών 

ελέγχων.  

Στον πίνακα (2.3.1) που ακολουθεί καταγράφονται τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων του λόγου πιθανοφάνειας (LRT, LRT*, Jobson - Korkie και F) των ετήσιων 

υποπεριόδων από το 2000 έως το 2010 για τους παραµετρικούς περιορισµούς του 

υποδείγµατος της αγοράς που προκύπτουν από το CAPM. 
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Year LRTa LRT*b JOBSON & KORKIEc Fd (Suggested by Shanken) 
6 / 2000 – 6 / 2001 12,781 12,844 11,184 1,308 

 (0,173)e (0,170)e (0,263)e (0,262)e 
6 / 2001 – 6 / 2002 9,193 9,409 8,044 0,926 

 (0,420) (0,400) (0,530) (0,513) 
6 / 2002 – 6 / 2003 4,883 4,883 4,272 0,459 

 (0,844) (0,844) (0,893) (0,893) 
6 / 2003 – 6 / 2004 9,235 9,410 8,080 0,926 

 (0,416) (0,400) (0,526) (0,513) 
6 / 2004 – 6 / 2005 13,368 13,442 11,697 1,377 

 (0,147) (0,144) (0,231) (0,229) 
6 / 2005 – 6 / 2006 10,617 10,851 9,290 1,083 

 (0,303) (0,286) (0,411) (0,395) 
6 / 2006 – 6 / 2007 13,950 14,095 12,206 1,453 

 (0,124) (0,119) (0,202) (0,197) 
6 / 2007 – 6 / 2008 5,570 5,644 4,874 0,535 

 (0,782) (0,775) (0,845) (0,841) 
6 / 2008 – 6 / 2009 9,755 10,164 8,536 1,007 

 (0,371) (0,337) (0,481) (0,449) 
6 / 2009 – 6 / 2010 15,472 15,853 13,538 1,663 

 (0,079) (0,070) (0,140) (0,129) 
Overall Test Statistics 104,823f 106,596f 91,720f 0,347g 

 (0,136) (0,112) (0,430) (0,364) 
 

a. Με LRT συµβολίζεται η στατιστική ελέγχου του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, 

LRT) που πρότεινε ο Gibbons (1982), στατιστική ελέγχου που κατανέµεται ασυµπτωτικά ως µια 2X  

κατανοµή µε Ν – 1 βαθµούς ελευθερίας. 

b. Με LRT* συµβολίζεται η τροποποιηµένη στατιστική ελέγχου του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας 

(Likelihood Ratio Test, LRT) που προτείνουµε, στατιστική ελέγχου που κατανέµεται ασυµπτωτικά ως µια 

2X  κατανοµή µε Ν – 1 βαθµούς ελευθερίας. 

c. Η τροποποιηµένη στατιστική ελέγχου του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, LRT) 

που προτάθηκε από τους Jobson - Korkie, στατιστική ελέγχου που κατανέµεται ασυµπτωτικά ως µια 2X  

κατανοµή µε Ν – 1 βαθµούς ελευθερίας. 

d. Με F συµβολίζεται η προσαρµοσµένη σε µικρού µεγέθους δείγµατα στατιστική ελέγχου του λόγου 

πιθανοφάνειας που προτάθηκε από τον Shanken. Οριοθετείται πάνω από µια συγκεκριµένη κατανοµή F 

µε Ν – 1 και Τ – Ν βαθµούς ελευθερίας αντίστοιχα. 

e. Η p – value (η πιθανότητα να προκύψει µια τιµή τόσο ή και περισσότερο ακραία από το 

προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας της κάθε στατιστικής ελέγχου σύµφωνα µε τη µηδενική 

υπόθεση) δίνεται στις παρενθέσεις.  

f. Η συνολική τιµή της στατιστικής ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας είναι το άθροισµα των τιµών των 

υποπεριόδων δεδοµένου ότι οι στατιστικοί έλεγχοι του λόγου πιθανοφάνειας είναι ανεξάρτητοι µεταξύ 

των υποπεριόδων. Επειδή η συνολική στατιστική ελέγχου προκύπτει από το άθροισµα των στατιστικών 

ελέγχων των υποπεριόδων που ακολουθούν ασυµπτωτικά την 2X  κατανοµή µε Ν – 1 βαθµούς, η 

συνολική στατιστική ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας ακολουθεί µια 2X  κατανοµή µε Ν – 1 ×  T 

βαθµούς ελευθερίας. 

g. Για τον τρόπο υπολογισµού βλέπε Shanken (1985, pp. 339 - 340). 
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Πίνακας 2.3.1: Αποτελέσµατα των Ελέγχων των Λόγων Πιθανοφάνειας για τους 
Παραµετρικούς Περιορισµούς του Υποδείγµατος της Αγοράς που Προκύπτουν από το 
CAPM (Με Βάση τα ∆εδοµένα των Ταξινοµηµένων Σύµφωνα µε την Κεφαλαιοποίηση 
τους Χαρτοφυλακίων Στη ∆ιάρκεια των Ετήσιων Υποπεριόδων από τον 6 / 2000 ως τον 
6 / 2010). 
 

Από τον έλεγχο του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, LRT) 

και του προσαρµοσµένου µε βάση τη διόρθωση του Bartlett ελέγχου του λόγου 

µεγίστης πιθανοφάνειας των Jobson και Korkie επιβεβαιώνεται η αποτελεσµατικότητα 

µέσου – διακύµανσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 

0,05, σε όλες τις υποπεριόδους και για τη συνολική περίοδο των δέκα ετών. Η 

τροποποιηµένη µορφή ελέγχου του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας που προτείνουµε 

επιβεβαιώνει µε τη σειρά της τη µηδενική υπόθεση, ήτοι τον παραµετρικό περιορισµό 

που συνεπάγεται  το CAPM. Σύµφωνα και µε τη στατιστική F του Shanken που 

προτάθηκε ως ο αντίστοιχος έλεγχος του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας για τα µικρά σε 

µέγεθος δείγµατα, επιβεβαιώνεται η αποτελεσµατικότητα µέσου – διακύµανσης του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 0,05, σε όλες τις 

υποπεριόδους και για τη συνολική περίοδο των δέκα ετών. Η στατιστική F του Shanken 

οριοθετείται πάνω από µια κατανοµή F µε Ν – 1 και Τ – Ν βαθµούς ελευθερίας (9 και 

42 αντίστοιχα δεδοµένου ότι το Ν ισούται µε 10 και το Τ µε 52). Κατά συνέπεια οι p – 

values που καταγράφονται αντιπροσωπεύουν τα χαµηλότερα όρια των πραγµατικών p – 

values. ∆εχόµενοι την υπόδειξη των Gibbons και Shanken (1987) για επίπεδο 

σηµαντικότητας στα όρια του 10% διαπιστώνουµε ότι έστω και µε βάση αυτό το 

αυξηµένο επίπεδο σηµαντικότητας δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας έρχονται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα 

των περισσότερων σχετικών ερευνών που διεξήχθησαν και διεξάγονται ιδιαίτερα στις 

αναπτυγµένες κεφαλαιαγορές. Το συµπέρασµα που συνάγεται είναι ότι µε βάση τις 

υπολογισθείσες στατιστικές ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας, δεν απορρίπτεται η 

εκδοχή του CAPM. (Βλέπε Shanken p. 339 – 340 for size – effect). Η µη απόρριψη της 

υπόθεσης ότι ο σταθµισµένος βάσει της χρηµατιστηριακής αξίας (κεφαλαιοποίησης) 

των µετοχών που τον συνθέτουν Γενικός ∆είκτης είναι ex ante αποτελεσµατικός µε 

βάση το υπόδειγµα µέσου – διακύµανσης συνάδει µε τα ευρήµατα του Faff (1991) και 

του Wood (1991) στην αυστραλιανή χρηµατιστηριακή αγορά.  

 
2.3.7.2 ∆ιαµόρφωση Χαρτοφυλακίων Βάσει Εκτιµηθέντων Βήτα 
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Προχωρούµε στη συνέχεια στον έλεγχο της ισχύος του CAPM µε βάση τις 

εβδοµαδιαίες αποδόσεις των 40 ισοσταθµισµένων χαρτοφυλακίων στη διάρκεια των 10 

µη επικαλυπτόµενων ετήσιων υποπεριόδων. Τα χαρτοφυλάκια (που περιλαµβάνουν 4 

µετοχές έκαστο) ταξινοµήθηκαν σε αύξουσα σειρά µε βάση το ύψος του συντελεστή 

βήτα τους66 σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσµατα των πολυµεταβλητών ελέγχων που 

διεξαγάγαµε στο συγκεκριµένο δείγµα καταγράφονται στον πίνακα (2.3.2) που 

ακολουθεί: 

 
Year LRTa LRT* b JOBSON & KORKIEc Fd (Suggested by Shanken) 
2001 66,769 67,563 39,162 0,821 
 (0,004)e (0,003)e (0,463)e (0,711)e 

2002 69,696 71,203 40,879 0,902 
 (0,002) (0,001) (0,388) (0,651) 

2003 109,203 109,731 64,052 2,231 
 (0,000) (0,000) (0,007) (0,071) 

2004 69,420 70,324 40,718 0,882 
 (0,002) (0,002) (0,395) (0,656) 

2005 59,547 59,547 34,927 0,659 
 (0,019) (0,019) (0,656) (0,840) 

2006 81,568 85,730 47,843 1,292 
 (0,000) (0,000) (0,157) (0,404) 

2007 65,144 66,968 38,209 0,808 
 (0,005) (0,004) (0,506) (0,742) 

2008 86,082 86,663 50,490 1,321 
 (0,000) (0,000) (0,103) (0,321) 

2009 47,647 47,647 27,947 0,462 
 (0,161) (0,161) (0,906) (0,966) 

Overall Test Statistics 655,076f 665,377f 384,227f -0,878g 

 (0,000) (0,000) (0,107) (0,810) 
 

a. Με LRT συµβολίζεται η στατιστική ελέγχου του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, 

LRT) που πρότεινε ο Gibbons (1982), στατιστική ελέγχου που κατανέµεται ασυµπτωτικά ως µια 2X  

κατανοµή µε Ν – 1 βαθµούς ελευθερίας. 

b. Με LRT* συµβολίζεται η τροποποιηµένη στατιστική ελέγχου του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας 

(Likelihood Ratio Test, LRT) που προτείνουµε, στατιστική ελέγχου που κατανέµεται ασυµπτωτικά ως µια 

2X  κατανοµή µε Ν – 1 βαθµούς ελευθερίας. 

c. Η τροποποιηµένη στατιστική ελέγχου του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, LRT) 

που προτάθηκε από τους Jobson - Korkie, στατιστική ελέγχου που κατανέµεται ασυµπτωτικά ως µια 2X  

κατανοµή µε Ν – 1 βαθµούς ελευθερίας. 

d. Με F συµβολίζεται η προσαρµοσµένη σε µικρού µεγέθους δείγµατα στατιστική ελέγχου του λόγου 

πιθανοφάνειας που προτάθηκε από τον Shanken. Οριοθετείται πάνω από µια συγκεκριµένη κατανοµή F 

µε Ν – 1 και Τ – Ν βαθµούς ελευθερίας αντίστοιχα. 

                                                 
66 Αναφέραµε ήδη ότι ο συντελεστής βήτα ενός χαρτοφυλακίου αξιογράφων υπολογίζεται ως ο 
σταθµισµένος µέσος όρος των επιµέρους βήτα των αξιογράφων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 
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e. Η p – value (η πιθανότητα να προκύψει µια τιµή τόσο ή και περισσότερο ακραία από το 

προκαθορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας της κάθε στατιστικής ελέγχου σύµφωνα µε τη µηδενική 

υπόθεση) δίνεται στις παρενθέσεις.  

f. Η συνολική τιµή της στατιστικής ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας είναι το άθροισµα των τιµών των 

υποπεριόδων δεδοµένου ότι οι στατιστικοί έλεγχοι του λόγου πιθανοφάνειας είναι ανεξάρτητοι µεταξύ 

των υποπεριόδων. Επειδή η συνολική στατιστική ελέγχου προκύπτει από το άθροισµα των στατιστικών 

ελέγχων των υποπεριόδων που ακολουθούν ασυµπτωτικά την 2X  κατανοµή µε Ν – 1 βαθµούς, η 

συνολική στατιστική ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας ακολουθεί µια 2X  κατανοµή µε Ν – 1 ×  T 

βαθµούς ελευθερίας. 

g. Για τον τρόπο υπολογισµού βλέπε Shanken (1985, pp. 339 - 340) 

 
Πίνακας 2.3.2: Αποτελέσµατα των Ελέγχων των Λόγων Πιθανοφάνειας για τους 
Παραµετρικούς Περιορισµούς του Υποδείγµατος της Αγοράς που Προκύπτουν από το 
CAPM (Με Βάση τα ∆εδοµένα των Ταξινοµηµένων Σύµφωνα µε τα Εκτιµηθέντα Βήτα 
τους Χαρτοφυλακίων Στη ∆ιάρκεια των Ετήσιων Υποπεριόδων από το 2001 ως το 
2009). 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα (και της πρωτότυπης και της προτεινόµενης από 

πλευράς µας τροποποιηµένης µορφής) των ελέγχων του λόγου πιθανοφάνειας και σε 

αντίθεση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των ταξινοµηµένων βάσει κεφαλαιοποίησης 

χαρτοφυλακίων, η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται κατηγορηµατικά σε όλες τις 

υποπεριόδους εκτός από την τελευταία (δηλαδή το 2009). Απορρίπτεται επίσης η 

µηδενική υπόθεση, ήτοι η ισχύς του CAPM και για το σύνολο της περιόδου. Χωρίς 

εποµένως επιπρόσθετη µεταβλητή πέρα από το βήτα (beta) τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου δείχνουν ότι το CAPM απορρίπτεται για την περίοδο 2000 - 2009 σε επίπεδο 

σηµαντικότητας  µικρότερο του 0,001, αποτέλεσµα που συνάδει µε τα αποτελέσµατα 

της πλειονότητας των πολυµεταβλητών ελέγχων (για παράδειγµα Gibbons, 1982; Faff, 

1991). Στο βαθµό που µπορεί να θεωρηθεί ότι ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α.Α. συνιστά 

την κατάλληλη προσεγγιστική µεταβλητή του χαρτοφυλακίου της αγοράς, η απόρριψη 

της µηδενικής υπόθεσης που συνάγεται από τα αποτελέσµατα του ελέγχου συνιστά 

στην πραγµατικότητα απόρριψη µιας εκδοχής του υποδείγµατος των Sharpe – Lintner 

(σύµφωνα µε την οποία το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου είναι 

σταθερό), του υποδείγµατος του Black και διάφορων εκδοχών του που εικάζουν ότι το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι αποτελεσµατικό.  Επιπροσθέτως, η απόρριψη της 

µηδενικής υπόθεσης θέτει προβληµατισµούς και για ορισµένες εκδοχές της Θεωρίας 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Gibbons, p. 12) που θα εξετάσουµε σε επόµενο 

κεφάλαιο. Σύµφωνα όµως µε τα αποτελέσµατα του προσαρµοσµένου µε βάση τη 

διόρθωση του Bartlett ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας των Jobson και Korkie η 



 119

µηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή. Η αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης γίνεται µε 

βάση τα αποτελέσµατα του F – test ιδιαίτερα, αποτελέσµατα που παρέχουν ισχυρή 

υποστήριξη στη µηδενική υπόθεση και επιβεβαιώνουν περίτρανα την ισχύ του 

υποδείγµατος σε όλες τις υποπεριόδους (εκτός του 2003) και στο σύνολο της περιόδου. 

Τα συµπεράσµατα εποµένως διαφοροποιούνται άρδην, γεγονός που οφείλεται στις 

στατιστικές ιδιότητες των ελέγχων. Παρατηρείται συγκεκριµένα ότι οι προσαρµοσµένες 

σε µικρά δείγµατα στατιστικές ελέγχου τείνουν να επιδεικνύουν µια µεγαλύτερη 

«διάθεση» αποδοχής της µηδενικής υπόθεσης, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις 

µελέτες των Gibbons (1982) και Faff (1991) στην αµερικανική και την αυστραλιανή 

κεφαλαιαγορά αντίστοιχα. Μπορεί να συναχθεί εποµένως το συµπέρασµα ότι 

καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή ή µη της µηδενικής υπόθεσης διαδραµατίζει η 

προσαρµογή της στατιστικής ελέγχου στο µέγεθος του δείγµατος.   
 

2.3.8 Συµπεράσµατα 
 

Στα πλαίσια της εµπειρικής διερεύνησης της ισχύος του CAPM στο Ελληνικό 

Χρηµατιστήριο εφαρµόσαµε την πολυµεταβλητή µεθοδολογία ελέγχου του Gibbons. 

Συγκρίναµε δύο συστήµατα παλινδρόµησης πολυµεταβλητών υποδειγµάτων της 

αγοράς: το πρώτο καταγράφει τους περιορισµούς που προκύπτουν από το zero – beta 

CAPM και το δεύτερο µπορεί να θεωρηθεί ως ένα εναλλακτικό υπόδειγµα που δεν 

υπόκειται σε περιορισµούς. Υπολογίσαµε στη συνέχεια µια στατιστική ελέγχου του 

λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας ως µια συνάρτηση των καταλοίπων των πινάκων 

διακύµανσης – συνδιακύµανσης των συστηµάτων στην περιοριστική και µη 

περιοριστική τους µορφή. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη στατιστική 

ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας στηρίζονται στην ασυµπτωτική θεωρία που ορίζει ότι 

η στατιστική ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας ακολουθεί µια Χ2 κατανοµή. Η ισχύς 

του CAPM εξετάστηκε επίσης µε βάση τις προσαρµοσµένες σε µικρού µεγέθους 

δείγµατα πολυµεταβλητές µεθοδολογίες στατιστικού ελέγχου των Jobson και Korkie 

(LRT* ) και του Shanken (F). 

Συγκρίναµε τέλος τα αποτελέσµατα των καθιερωµένων πολυµεταβλητών 

µεθοδολογιών στατιστικού ελέγχου µε τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης από 

πλευράς µας τροποποιηµένης εκδοχής του ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας. 

Συγκεκριµένα από όλους τους ελέγχους που διεξαγάγαµε αρχικά µε βάση τα δεδοµένα 

των δέκα χαρτοφυλακίων (που ταξινοµήθηκαν σε φθίνουσα σειρά µε κριτήριο την 

κεφαλαιοποίηση τους), η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται. Εξετάζοντας όµως τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων LRT (και της πρωτότυπης και της προτεινόµενης από 
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πλευράς µας τροποποιηµένης µορφής) που διεξήχθησαν µε βάση τα δεδοµένα των 

σαράντα χαρτοφυλακίων (που ταξινοµήθηκαν σε αύξουσα σειρά µε κριτήριο το ύψος 

του συντελεστή βήτα τους), η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται κατηγορηµατικά σε όλες 

τις υποπεριόδους – εκτός από την τελευταία υποπερίοδο – και στο σύνολο της 

περιόδου. Η αδιαµφισβήτητη όµως αυτή απόρριψη κλονίζεται από τα αποτελέσµατα 

των προσαρµοσµένων σε µικρού µεγέθους δείγµατα πολυµεταβλητών µεθοδολογιών  

στατιστικού ελέγχου (Jobson – Korkie και F – test) που παρέχουν ισχυρή (ειδικά το F – 

test) υποστήριξη στην ορθότητα των περιορισµών του zero – beta CAPM έναντι ενός 

εναλλακτικού υποδείγµατος της αγοράς που δεν υπόκειται σε περιορισµούς. Η 

διαφοροποίηση εποµένως που παρατηρείται µεταξύ των αποτελεσµάτων των 

πολυµεταβλητών µεθοδολογιών ελέγχου εγείρει ερωτηµατικά για τις επιπτώσεις στα 

αποτελέσµατα αφενός µεν της επιλογής του κριτηρίου συγκρότησης των 

χαρτοφυλακίων, αφετέρου του αριθµού των χαρτοφυλακίων του δείγµατος και (σε 

σχέση µε αντίστοιχες έρευνες στο εξωτερικό) της συχνότητας των παρατηρήσεων. Για 

να δοθεί εποµένως απάντηση στα ερωτηµατικά που ανακύπτουν από τη διαφοροποίηση 

των αποτελεσµάτων προτείνεται ως αντικείµενο µελλοντικής έρευνας η διεξαγωγή 

προσοµοιώσεων (simulation evidence) για την αποτίµηση της ισχύος των 

πολυµεταβλητών ελέγχων. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ∆ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 
3.1.1 Ορισµός Παραγοντικών Υποδειγµάτων  
 
Το γεγονός ότι οι καταγεγραµµένες σειρές των µετοχικών αποδόσεων επιδεικνύουν 

συχνά πανοµοιότυπα χαρακτηριστικά οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ενδεχοµένως οι 

αποδόσεις να προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από την επίδραση κοινών 

παραγόντων67. Η κατασκευή των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων αποσκοπεί  στην 

αποτίµηση της επίδρασης µιας σειράς κοινών παραγόντων (για παράδειγµα του 

πληθωρισµού, της ανεργίας, του ρυθµού αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος) στη διαµόρφωση των αποδόσεων αξιογράφων και χαρτοφυλακίων. Με τα 

πολυπαραγοντικά υποδείγµατα εποµένως επιδιώκεται η καταγραφή των «ευαισθησιών» 
                                                 
67 Με τον όρο «παράγοντα» εννοούµε µια τυχαία µεταβλητή που σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή µπορεί 
να εξηγήσει τη διαφοροποίηση στην απόδοση ενός αξιογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου αξιογράφων 
ανάλογα µε την ευαισθησία του αξιογράφου ή του χαρτοφυλακίου στην επίδραση του παράγοντα.   
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των αποδόσεων, η καταγραφή του βαθµού που επηρεάζονται από τις µεταβολές των 

παραγόντων.   

Τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα των αποδόσεων προτάθηκαν αρχικά ως 

φειδωλοί (parsimonious) τρόποι πρόβλεψης των συνδιακυµάνσεων των αποδόσεων και 

απλοποίησης των διαδικασιών βελτιστοποίησης των χαρτοφυλακίων (portfolio 

optimization). Συνεχίζουν να διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο στην ανάλυση 

χαρτοφυλακίων και γνωρίζουν ευρεία εφαρµογή στη µοντελοποίηση των 

αναµενόµενων αποδόσεων (Chan, Karceski και Lakonishok, 1998). Για τη µελέτη των 

προσδιοριστικών παραγόντων και την ανάλυση των προτύπων (patterns) των 

αποδόσεων, καθώς επίσης και για την απλούστευση της ανάλυσης χαρτοφυλακίων 

πληθώρα πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων προτάθηκαν στη βιβλιογραφία.  

Αναφέραµε ήδη ότι χρονολογικά οι βάσεις της σύγχρονης θεωρίας για την 

επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων (Modern Portfolio Theory) τέθηκαν από τον 

Harry Markowitz (1952), ο οποίος ανέπτυξε το γνωστό υπόδειγµα βελτιστοποίησης 

µέσης τιµής - διακύµανσης. Σύµφωνα µε τον Ekeland (1993), το πρόβληµα της 

επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων σύµφωνα µε το υπόδειγµα µέσου - 

διακύµανσης είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβληµα µε το σκεπτικό ότι ο επενδυτής 

προσπαθεί ταυτόχρονα να µεγιστοποιήσει την απόδοση και να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο. Η µεγιστοποίηση όµως της απόδοσης για ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου στο 

υπόδειγµα του Markowitz είναι ένα κλασικό µονοπαραγοντικό πρόβληµα. Μετά τη 

χρησιµοποίηση αυτών των δύο κριτηρίων [κυρίως ύστερα από τη χρήση της 

µονοπαραγοντικής προσέγγισης (υπόδειγµα αγοράς, CAPM) στην επιλογή και 

διαχείριση χαρτοφυλακίων] και τη διατύπωση από τους Fama (1965) και Samuelson 

(1965) της Υπόθεσης των Αποτελεσµατικών Αγορών (Efficient Market Hypothesis), 

ξεκίνησε η ανάπτυξη πολυδιάστατων υποδειγµάτων τα οποία λαµβάνουν υπόψη 

περισσότερους από έναν τύπους κινδύνου και όχι µόνο τον κίνδυνο της αγοράς (Ross, 

1976). Έτσι, το πρόβληµα της επιλογής χαρτοφυλακίου γίνεται πολυδιάστατο.  

Η αναγκαιότητα πολυδιάστατων µεθοδολογικών προσεγγίσεων (στατιστικής και 

οικονοµετρίας) για την επιλογή των µετοχών επισηµάνθηκε από διαπρεπείς 

επιστήµονες (Jacquillat, 1972). Η πολυδιάστατη φύση του κινδύνου στην επιλογή και 

διαχείριση χαρτοφυλακίων µετοχών τονίστηκε επίσης και από ειδικούς ερευνητές της 

πολυπαραγοντικής ανάλυσης. Η πολυπαραγοντική φύση του προβλήµατος της επιλογής 

χαρτοφυλακίου παρουσιάζεται στο άρθρο των Khoury et al. (1993). Οι συγγραφείς 

διερεύνησαν το πρόβληµα της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων σε διεθνές 

επίπεδο χρησιµοποιώντας τις µεθόδους ELECTRE IS [Roy and Skala (1985)] και 
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ELECTRE III [Roy (1978)] για την αξιολόγηση διεθνών χαρτοφυλακίων µετοχών 16 

χωρών. Τα κριτήρια, στα οποία βασίσθηκε η αξιολόγηση, ήταν η απόδοση και η τυπική 

της απόκλιση, το κόστος συναλλαγών, ο κίνδυνος και η δανειοληπτική ικανότητα της 

κάθε χώρας. 

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, το κλασικό υπόδειγµα βελτιστοποίησης είναι 

πιθανό να αποδειχθεί υπο-βέλτιστο στην περίπτωση της διεθνούς διαφοροποίησης. 

Ουσιαστικά, σε διεθνές περιβάλλον, το υπόδειγµα µέσης τιµής - διακύµανσης δεν είναι 

πάντα η κατάλληλη µέθοδος, διότι δεν περιλαµβάνει όλα τα κριτήρια που οι 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων και οι επενδυτές χρησιµοποιούν στις επενδυτικές τους 

αποφάσεις. Για τέτοιου είδους αποφάσεις, οι συγγραφείς πρότειναν νέα κριτήρια όπως 

την απόδοση των τελευταίων πέντε χρόνων σε µηνιαία βάση, την τυπική απόκλιση της 

απόδοσης υπολογισµένη στα τελευταία πέντε χρόνια, το συνολικό κόστος συναλλαγών, 

τον κίνδυνο χώρας (ή τον πολιτικό κίνδυνο), την άµεση κάλυψη των ξένων νοµισµάτων 

και το συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η πολυπαραγοντική µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 

έχει το πλεονέκτηµα ότι προσφέρει στο διαχειριστή χαρτοφυλακίων ευρύ πεδίο 

επενδυτικών ευκαιριών, δίνοντας του παράλληλα τη δυνατότητα να επιλέξει τη σχετική 

σπουδαιότητα των διαφορετικών κριτηρίων κατά τη διάρκεια της επιλογής και 

διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Τέλος, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η χρήση του 

υποδείγµατος βελτιστοποίησης κάτω από περιορισµούς αλλάζει τη φύση του 

προβλήµατος της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων, διότι ένας περιορισµός δεν 

παίζει τον ίδιο ρόλο όπως ένα κριτήριο στα προβλήµατα αποφάσεων. 

Σήµερα, για την επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων µετοχών εφαρµόζονται 

µε επιτυχία πλήθος πολυδιάστατων και πολυπαραγοντικών προσεγγίσεων [Hurson και 

Zopounidis, (1997), Gestion de Portefeuille et Analyse Multicritère, Economica, Paris, 

Steuer και Na, (2003)]. Οι Steuer και Na (2003) παραθέτουν µια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 265 άρθρων µε εφαρµογές της πολυπαραγοντικής ανάλυσης στο χώρο της 

χρηµατοοικονοµικής επιστήµης.  

Τα περισσότερα χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα µελετήθηκαν στο παρελθόν µε τη 

χρήση κυρίως της τεχνικής πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης (παραγοντική 

ανάλυση, διακριτική ανάλυση, γραµµική διακριτική ανάλυση, τετραγωνική διακριτική 

ανάλυση, λογιστικό και κανονικό υπόδειγµα πιθανότητας, κ.τ.λ.). Αν και οι στατιστικές 

τεχνικές αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολλαπλών παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη 

χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων, δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσδοκίες των 

επενδυτών, ενώ συχνά δεν εδράζονται σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο (σε µερικά 

υποδείγµατα, αναζητείται η φυσική ή η οικονοµική σηµασία των παραµέτρων). Το 
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γεγονός αυτό οδήγησε τους χρηµατοοικονοµικούς και επιχειρησιακούς ερευνητές στην 

εκµετάλλευση των δυνατοτήτων εναλλακτικών µεθοδολογικών προσεγγίσεων. Μεταξύ 

των εναλλακτικών προσεγγίσεων, η πολυπαραγοντική ανάλυση διακρίνεται για το 

πλήθος των εφαρµογών της [Steuer και Na (2003)].  

 
3.1.2 Προϋποθέσεις Συγκρότησης Πολυπαραγοντικών Υποδειγµάτων 

 
Στη γενική µορφή της εξίσωσης των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων για τον 

καθορισµό των προσδιοριστικών παραγόντων των αποδόσεων 

1 1 ...it i i t im mt itr f fα β β ε = +  +  +  +       

το itr   αντιπροσωπεύει την πραγµατική ή υπερβάλλουσα απόδοση ( 1,2,...,i k=  και 

1, 2,...t T= ), το iα  την τεταγµένη (το σηµείο τοµής µε τον κάθετο άξονα των 

αποδόσεων), το { 1, 2,..., }jtf j m=  τους m  κοινούς παράγοντες κινδύνου στη χρονική 

περίοδο t , το ijβ  το παραγοντικό φορτίο του αξιογράφου i  σε σχέση µε τον j - οστό 

παράγοντα και το itε  τον ειδικό παράγοντα κινδύνου του αξιογράφου i  την περίοδο t . 

 Για τις αποδόσεις των αξιογράφων ο παράγοντας 1( ,..., )t t mtf f f ′=  υποτίθεται 

ότι συνιστά µια m – διαστάσεων στατική διαδικασία στην οποία ισχύει ότι: 

1. Οι πρώτες δύο ροπές περί την αρχή παραµένουν σταθερές ήτοι 

 
( )

( ) [( )( ) ]
t f

t t f t f f

E f

var f E f f

µ

µ µ

=

′= − − = Ω
   

και cov( )t ff = Σ , µια µήτρα διαστάσεων m m×  

2. Ο ειδικός κίνδυνος isε  έκαστου αξιογράφου δεν σχετίζεται µε εις έκαστο των 

παραγόντων κινδύνου jtf  ήτοι cov , 0is jte f   =        για όλα τα , ,j i t  και s . (Σε 

κάποια παραγοντικά υποδείγµατα ωστόσο οι κοινοί παράγοντες µεταξύ τους δεν 

επιβάλλεται να είναι ασυσχέτιστοι). 

3. ∆εν υφίσταται συστηµατική σχέση µεταξύ των καταλοίπων ήτοι: 

2    και 
cov ,  

0   διαφορετικά
i

it js
i j t s σ αν = =  ε ε =   

  
 

Σε µορφή πίνακα: 
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Η υπόθεση αυτή, που ονοµάζεται και υπόθεση της ανεξαρτησίας των καταλοίπων, 

δηλώνει ότι δεν υφίσταται συστηµατική σχέση (θετική ή αρνητική) µεταξύ των 

καταλοίπων. Τεχνικά δηλώνει την υπόθεση της απουσίας αυτοσυσχέτισης. Θα 

αναφερθούµε εκτενέστερα σχετικά στη µελέτη των υποθέσεων της Θεωρίας 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory – APT).  

 Αν όντως ισχύουν οι προϋποθέσεις που περιγράφηκαν τότε οι αποδόσεις των 

µετοχών θα καθορίζονται από τις επιδράσεις των κοινών παραγόντων. Η διακύµανση 

και η συνδιακύµανση των αποδόσεων θα προκύπτει µε βάση τους τύπους: 

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2

2 2 2
1 1 1 2 2 2

( ) ( ) ( ) ... ( ) ( )

cov( , ) ( ) ( ) ... ( )
it i t i t ki kt it

it jt i j t i j t ki kj kt

r f f f

r r f f f

σ β σ β σ β σ σ ε

β β σ β β σ β β σ

= + + + +

= + + +
 

µε το 2 ( )itrσ  να συµβολίζει τη διακύµανση του αξιογράφου 1,2,...i N=  τη χρονική 

περίοδο 1, 2,...t T=  και το 2 2 ( )ki ktfβ σ  την επίδραση της διακύµανσης του παράγοντα k  

( 1,2,...k K= ) στο αξιόγραφο i  τη χρονική περίοδο t . 

 
3.1.3 Κατηγοριοποίηση των Παραγόντων 
 
Η ακαδηµαϊκή έρευνα για τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα τιµολόγησης 

περιουσιακών στοιχείων (multifactor asset pricing models) και της σχέσης απόδοσης - 

κινδύνου (risk - return relationship) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, έχει 

οδηγήσει σύµφωνα µε τον Connor (1995) και τους Campbell, Lo και MacKinlay (1997) 

σε τρεις κύριες πολυπαραγοντικές κατηγορίες υποδειγµάτων:  

§ Σε πολυπαραγοντικά µακροοικονοµικά υποδείγµατα (macroeconomic multifactor 

models) που βασίζονται σε εξωγενείς µακροοικονοµικούς παράγοντες. [π.χ., Roll 

and Ross (1980, 2003), Chen (1983), Chen, Roll and Ross (1986), Connor and 

Korajczyk (1989), Pesaran and Timmermann (1995), Campbell (1996), Jagannathan 

and Wang (1996), Antoniou, Garret and Priestley (1998), Lettau and Ludvigson 

(2001), Vassalou (2002), Chiu and Xu (2003), Rapach, Wohar and Rangvid (2005)].  

§ Σε πολυπαραγοντικά υποδείγµατα που βασίζονται σε θεµελιώδεις 

µικροοικονοµικούς παράγοντες (fundamental multifactor models), σε παράγοντες 

δηλαδή που σχετίζονται µε τα θεµελιώδη εταιρικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και 
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µεγέθη [π.χ., Fama and French (1993), Daniel and Titman (1997), Grinblatt and 

Titman (1998), Connor, Korajczyk and Uhlaner (2002), Connor, Korajczyk and 

Linton (2006)].  

§ Τέλος, σε πολυπαραγοντικά υποδείγµατα που ορίζονται συχνά ως "σύνθετα", 

δεδοµένου ότι στηρίζονται και σε µακροοικονοµικούς και σε µικροοικονοµικούς 

παράγοντες που συνδυάζονται µε τη χρήση µιας ευρείας γκάµας στατιστικών 

τεχνικών (statistical multifactor models) [π.χ., Kho (1996), Lewellen (1999), Linch 

(2001), Robertson, Firer και Bradfield (2001), Merville και Xu (2002), Cauchie και 

Hoesli (2004), Monch (2004), Xu (2007)]. Με τα στατιστικά υποδείγµατα η 

προσπάθεια στρέφεται στην ποσοτική αποτίµηση του ρόλου των παραγόντων 

κινδύνου (για παράδειγµα τον κίνδυνο από τη µεταβολή των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών ή από τη µεταβολή των ταµειακών ροών) στη διαµόρφωση των 

αποδόσεων µιας επένδυσης. 

    
3.1.3.1 Πολυπαραγοντικά Υποδείγµατα µε τη Χρήση Εξωγενών 
Μακροοικονοµικών Παραγόντων  
    

Με τα µακροοικονοµικά υποδείγµατα εξετάζεται ο ρόλος των µακροοικονοµικών 

παραγόντων (ήτοι των παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµία στο σύνολο της, για 

παράδειγµα µεταβολές στα επιτόκια ή στο επίπεδο του πληθωρισµού) στη διαµόρφωση 

των αποδόσεων. Με βάση την εµπειρική παρατήρηση που πιστοποιεί µε σαφήνεια τη 

συσχέτιση των προσδοκώµενων αποδόσεων των επιχειρήσεων µε τη φάση του 

επιχειρηµατικού κύκλου που διέρχονται, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών οι 

προσπάθειες περιστράφηκαν στην κατανόηση της σχέσης µεταξύ των κεφαλαιαγορών 

και των µακροοικονοµικών δεικτών.  

Τα εµπειρικά υποδείγµατα που αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στοχεύουν στον 

εντοπισµό των µακροοικονοµικών παραγόντων που επιδρούν στις αποδόσεις των τιµών 

των µετοχών ή στον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας της Arbitrage Pricing Theory 

(APT) σε σύγκριση µε το Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

Οι Roll και Ross (1980) διαπίστωσαν ότι 3 ή 4 παράγοντες συστηµατικού 

κινδύνου εξηγούν, σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, τις χρηµατιστηριακές αποδόσεις 

ενώ ο Chen το 1983 κατέληξε σε 5 παράγοντες µε βάση τις παρατηρήσεις των 

διακυµάνσεων των αποδόσεων των τιµών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (New 

York Stock Exhange, NYSE) και στο Αµερικανικό Χρηµατιστήριο (American Stock 

Exchange, AMEX) για το ίδιο περίπου χρονικό διάστηµα.  Οι Dhrymes et.al (1985) 

απέδωσαν σε ένα µεταβαλλόµενο (ανάλογα µε τη διάρκεια της περιόδου  και το 
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µέγεθος του δείγµατος που εξετάζεται) αριθµό παραγόντων τη διακύµανση των 

αποδόσεων των µετοχών. Ο Chen (1983) συνέκρινε επιπροσθέτως το υπόδειγµα APT 

µε το CAPM, µελέτησε την προβλεπτική ικανότητα των ανεξάρτητων παραγόντων, 

καλούµενων παλινδροµητών (regressors) που χρησιµοποιήθηκαν στο υπόδειγµα APT 

και  κατέληξε ότι το συγκεκριµένο υπόδειγµα επιδεικνύει µεγαλύτερη προβλεπτική 

ικανότητα σε σύγκριση µε το CAPM. 

Οι Fama και French (1989) επέλεξαν ως παλινδροµητές (regressors), λόγω της 

αποδεδειγµένης ικανότητας πρόβλεψής τους, το term spread (την απόδοση των 

δεκαετών οµολόγων του ∆ηµοσίου µείον την απόδοση των µονοετών οµολόγων του 

∆ηµοσίου) και το default spread68 ( τη διαφορά µεταξύ των BAA και ΑΑΑ επιτοκίων 

των εταιρικών οµολόγων) ενώ οι Campbell (1991) και Hodrick (1992) διαπίστωσαν ότι 

το σχετικό επιτόκιο του Έντοκου γραµµάτιου69 (Treasury Bill, T-Bill) (το επιτόκιο των 

30 ηµερών του  T - Bill µείον τον κινούµενο µέσο όρο των δώδεκα µηνών) µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µακροοικονοµική µεταβλητή σε ένα πολυπαραγοντικό υπόδειγµα 

που στοχεύει στην πρόβλεψη των χρηµατιστηριακών αποδόσεων. 

Οι Pesaran και Timmermann (1994) και οι Elton, Gruber και Mei (1994) έδειξαν 

ότι πέντε µεταβλητές θεωρείται πιθανότερο να επηρεάζουν τις τιµές των µετοχών:   

i. Η ποσοστιαία απόδοση του µονοετούς οµολόγου µηδενικού κινδύνου 

(βραχυπρόθεσµη απόδοση)  

ii. Η ποσοστιαία απόδοση του δεκαετούς οµολόγου µηδενικού κινδύνου 

(µακροπρόθεσµη απόδοση)  

iii. Συναλλαγµατική ισοτιµία €uro / $ 

iv. Συναλλαγµατική ισοτιµία €uro / ¥ 

v. Οι τιµές των συµβολαίων του πετρελαίου West Texas Intermediate στην 

προθεσµιακή αγορά. 

Σειρά εµπειρικών µελετών επίσης  [Fama και French (1988,1989), Gibbons και Ferson 

(1985),Campbell (1987)] πιστοποίησαν ότι οι µακροοικονοµικοί παράγοντες κινδύνου 

που ενσωµατώνονται στα υποδείγµατα τιµολόγησης των αξιογράφων και οι βήτα 

συντελεστές70 τους (Beta Coefficient) µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του χρόνου µε 

                                                 
68 Το default spread είναι το ασφάλιστρο που αντισταθµίζει τον κίνδυνο πτώχευσης της εταιρείας, τον 
κίνδυνο δηλαδή που ελλοχεύει πάντα και αφορά λάθη εταιρικής διακυβέρνησης ασχέτως 
µακροοικονοµικών δεδοµένων. 
69 Τίτλοι µικρής διάρκειας, οι οποίοι πωλούνται στους επενδυτές σε τιµή χαµηλότερη από την τελική 
ονοµαστική τους αξία. Έχουµε εκδόσεις διάρκειας 13, 26 και 52 εβδοµάδων. 
70 O πιο απλός τρόπος προσέγγισης του κινδύνου της αγοράς (market risk) µέσα σε µια εγχώρια 
χρηµατιστηριακή αγορά, είναι η χρήση του συντελεστή βήτα. Ο συντελεστής αυτός, είναι ένα µέτρο της 
ευαισθησίας των µεταβολών της απόδοσης της µετοχής, ως προς τις µεταβολές του Γενικού ∆είκτη του 
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έναν προβλέψιµο τρόπο. Η µελέτη των Campbell, Lettau, Malkiel και Xu (2001) 

παρακολουθεί την ιστορική διαδροµή των διακυµάνσεων της περιόδου 1962 – 1997 στο 

NYSE (New York Stock Exhange) και στο AMEX (American Exchange) σε  επίπεδο 

αγοράς, κλάδου, εταιρείας και κατατείνει στο συµπέρασµα ότι η διάρθρωση της 

µεταβλητότητας µεταλλάσσεται τις τελευταίες δεκαετίες και ως εκ τούτου είναι λογικό 

επακόλουθο η ίδια η δοµή των παραγόντων που επηρεάζουν τις χρηµατιστηριακές 

αποδόσεις ενδεχοµένως να µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου.  

Οι µελέτες αποδεικνύουν  ότι από τη στιγµή που οι συντελεστές βήτα και τα 

ασφάλιστρα κινδύνου (risk premiums) δεν χαρακτηρίζονται από στατικότητα, τα άνευ 

όρων (unconditional) υποδείγµατα τιµολόγησης των αξιογράφων δεν διακρίνονται για 

τις στατιστικά σηµαντικές προβλέψεις σε µεταβαλλόµενες στο χρόνο διαστρωµατικές 

αποδόσεις. 

Οι Lettau και Ludvigson (2001), µεταξύ άλλων, εξέτασαν το ρόλο των 

διακυµάνσεων της αναλογίας κατανάλωσης / πλούτου για την πρόβλεψη των 

χρηµατιστηριακών αποδόσεων. Χρησιµοποίησαν την κατανάλωση, το εισόδηµα από 

την εργασία και τον υλικό πλούτο (αξία των περιουσιακών στοιχείων) ως συν - 

ολοκληρωµένους  µακροοικονοµικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση των 

χρηµατιστηριακών αποδόσεων. Τα συµπεράσµατά τους κατατείνουν στο ότι οι 

διακυµάνσεις της αναλογίας κατανάλωσης / πλούτου και οι συν – ολοκληρωµένοι (co-

integrated) µακροοικονοµικοί παράγοντες παρέχουν πιο αξιόπιστες βραχυπρόθεσµες 

και µεσοπρόθεσµες προβλέψεις για τις µελλοντικές χρηµατιστηριακές αποδόσεις σε 

σχέση µε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες - επενδυτικούς αριθµοδείκτες  που συσχετίζουν 

την τρέχουσα τιµή των µετοχών µιας εταιρείας µε τα κατά µετοχή µεγέθη του 

ισολογισµού και της καταστάσεως αποτελεσµάτων χρήσεως [το κατά µετοχή µέρισµα 

(Dividends per share), η µερισµατική απόδοση (Dividend yield), o λόγος τιµής προς 

κέρδη κατά µετοχή (Price to Earnings Ratio), το ποσοστό διανεµόµενων κερδών (Pay 

out ratio)]. Οι χρηµατοοικονοµικοί όµως δείκτες παρέχουν πιο αξιόπιστες  προβλέψεις 

µακροπρόθεσµα.  

Τέλος, ένα σύγχρονο ρεύµα σκέψης [Timmermann (2001), Ang και Beckeart 

(2002), Hartmann et.al (2006)], προτείνει την αξιοποίηση της δηµοσιευθείσας 

οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τη διαπίστωση τυχόν ρήξης 

της σχέσης που συνδέει τις χρηµατιστηριακές αποδόσεις µε συγκεκριµένες 

µακροοικονοµικές µεταβλητές, σχέσης που επιτρέπει την πρόβλεψη των µελλοντικών 
                                                                                                                                               
Χρηµατιστηρίου Αξιών. Για παράδειγµα, µια µετοχή µε συντελεστή βήτα 0,5 τείνει να µεταβάλλεται 
κατά µέσο όρο κατά 5% σε µια αντίστοιχη µεταβολή του δείκτη του χρηµατιστηρίου κατά 10%.  
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διακυµάνσεων των τιµών. Ειδικότερα, προτείνεται η καταγραφή - αποτύπωση των 

διαρθρωτικών breaks που προκαλούνται από τις οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές 

κρίσεις µε τη χρήση των παλινδροµήσεων πρόβλεψης (forecasting regressions). Η 

«προσαρµογή» των forecasting regressions παρέχει δυνητικά τη δυνατότητα 

περισσότερο αξιόπιστης out – of – sample πρόβλεψης των χρηµατιστηριακών 

αποδόσεων.  

 
3.1.3.2 Πολυπαραγοντικά Υποδείγµατα µε τη Χρήση Εξωγενών 
Μικροοικονοµικών Παραγόντων (Θεµελιωδών Μεγεθών) 

    
Η δεύτερη κατηγορία ελέγχων ερευνά τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα που 

εδράζονται σε  µικροοικονοµικούς παράγοντες, ήτοι στα θεµελιώδη µεγέθη εξ ου και η 

ονοµασία θεµελιώδη υποδείγµατα. Με τα θεµελιώδη υποδείγµατα η προσπάθεια 

στρέφεται στην ποσοτική αποτίµηση του ρόλου των θεµελιωδών µεγεθών (που 

αποτυπώνονται σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, για παράδειγµα στο δείκτη 

κεφαλαιοποίησης ή στο δείκτη λογιστικής / χρηµατιστηριακής αξίας) στη διαµόρφωση 

των αποδόσεων µιας επένδυσης. Τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα πρόβλεψης των 

αποδόσεων των µετοχών µε τη χρήση µικροοικονοµικών παραγόντων περιλαµβάνουν 

λοιπόν (ως ερµηνευτικούς συντελεστές) µια σειρά από θεµελιώδη εταιρικά µεγέθη και 

επενδυτικούς αριθµοδείκτες –  για παράδειγµα το µέγεθος71 (Size effect), το λόγο της 

χρηµατιστηριακής τιµής προς την εσωτερική αξία της µετοχής (Price to Book Value 

Ratio), το λόγο κέρδη προς τιµή (Earnings to Price Ratio) – που θεωρούνται 

προσεγγιστικές µεταβλητές (proxies) του µη συστηµατικού κινδύνου και συνδέονται 

έντονα µε τις αποδόσεις των µετοχών.  

Σειρά εµπειρικών µελετών τεκµηριώνουν ότι οι διαστρωµατικοί σχηµατισµοί 

(patterns) των αποδόσεων των µετοχών δύναται να εξηγηθούν µε τη χρήση πλήθους 

µικροοικονοµικών παραγόντων (παραδείγµατος χάριν το µέγεθος, τη µόχλευση, τις 

παρελθούσες αποδόσεις, την αύξηση των προσδοκώµενων αποδόσεων, τη µερισµατική 

απόδοση, το λόγο της τιµής προς τα κέρδη ανά µετοχή, το λόγο της χρηµατιστηριακής 

τιµής προς την  εσωτερική αξία της µετοχής). Ενδεικτικά η επίπτωση του µεγέθους 

εξετάστηκε από τους Banz (1981) και Keim (1983), η επίδραση της 

χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης συζητήθηκε από τον Bhandari (1988) και η επενέργεια 

των παρελθουσών αποδόσεων καταγράφηκε από τους DeBondt και Thaler (1985) και 

από τους Jagadeesh και Titman (1993). Την επίδραση του λόγου  κέρδη προς τιµή ανά 

                                                 
71 Με τον όρο µέγεθος εννοούµε την αξία της εταιρείας στη χρηµατιστηριακή αγορά: τον αριθµό των 
µετοχών σε κυκλοφορία επί την τιµή της µετοχής. Από το γινόµενο του πολλαπλασιασµού ως γνωστόν 
προκύπτει η χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση, ή το µέγεθος της  κεφαλαιοποίησης της εταιρείας. 
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µετοχή µελέτησε ο Basu (1977) και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι µετοχές µε υψηλό 

λόγο κερδών προς τιµή ανά µετοχή (Earnings Price Ratio, E/P) σηµειώνουν υψηλότερες 

µέσες αποδόσεις προσαρµοσµένες στον κίνδυνο από ότι οι µετοχές µε χαµηλό 

αντίστοιχο λόγο. 

Σηµαντικές µικροοικονοµικές παράµετροι που επηρεάζουν τις αποδόσεις 

εντοπίστηκαν από τον Reinganum (1981) που συνέδεσε το “Size Effect” µε το 

“Εarnings / Price Εffect” (E/P). Συγκέντρωσε δεδοµένα για τα τριµηνιαία κέρδη 566 

εταιριών εισηγµένων στο NYSE (New York Stock Exchange) ή στο AMEX (American 

Exchange) για τα έτη 1976 και 1977. Έπειτα συνέθεσε χαρτοφυλάκια µε υψηλό E/P που 

σηµείωναν συστηµατικά καλύτερη απόδοση από τα χαρτοφυλάκια µε χαµηλό E/P. Στη 

συνέχεια, αναλύοντας τα δεδοµένα για τα E/P των εταιριών επισήµανε ότι οι µετοχές 

των εταιριών µικρής κεφαλαιοποίησης συστηµατικά παρουσίαζαν µεγαλύτερα ποσοστά 

απόδοσης από τις µετοχές εταιριών  µεγάλης κεφαλαιοποίησης (Small Firm Effect) µε 

ίδιο συντελεστή βήτα. Κατέληξε τελικά ότι το “Size Effect” επικαλύπτει κατά κάποιον 

τρόπο το “E/P Effect”.  

Ο Basu (1983) επανεξέτασε τα αποτελέσµατα του Reinganum (1981) για τη 

σχέση µεταξύ του δείκτη κερδοφορίας, του µεγέθους της εταιρείας και των αποδόσεων 

των κοινών µετοχών των εισηγµένων εταιρειών στο NYSE. Ακολουθώντας διαφορετική 

προσέγγιση [µε δεδοµένα που εκτείνονταν σε διαφορετική χρονική περίοδο (1963-

1980) και διαφορετική διαδικασία καθορισµού της σύνθεσης των χαρτοφυλακίων 

µετοχών που κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση το µέγεθος και το λόγο κέρδη προς τιµή 

(E/P) συγχρόνως] ανέδειξε την κρισιµότητα του λόγου κέρδη ανά µετοχή προς τιµή 

µετοχής (Earnings to Price Ratio). Τα αποτελέσµατα της µελέτης του επιβεβαιώνουν το 

γεγονός ότι οι κοινές µετοχές µε υψηλό λόγο Ε/Ρ σηµειώνουν υψηλότερες αποδόσεις 

από ότι οι αντίστοιχες µε χαµηλό Ε/Ρ. Το αποτέλεσµα αυτό παραµένει στατιστικά 

σηµαντικό ανεξάρτητα από το µέγεθος των εταιρειών. Από την άλλη πλευρά, ενώ οι 

κοινές µετοχές των µικρών εταιρειών στο NYSE σηµειώνουν σηµαντικά υψηλότερες 

αποδόσεις από τις αντίστοιχες των µεγάλων εταιρειών, η επίδραση του «αποτελέσµατος 

µεγέθους» πρακτικά εξαφανίζεται όταν οι αποδόσεις συνεκτιµώνται σε σχέση µε τον 

κίνδυνο και το λόγο E/P.  

Οι Badrinath και Kini (1994) εξέτασαν τη σχέση του E/P και Size Effect 

εισάγοντας παράλληλα το συντελεστή Tobin’s q σαν µια µεταβλητή που ενδέχεται να 

έχει κάποια συµµετοχή και στα δύο φαινόµενα. Χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία 

διαφοροποίησης (randomization) του Basu (1983) συµπέραναν ότι κανένα από τα δύο 

φαινόµενα δεν υποσκελίζει το άλλο και ότι υφίστανται αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µε 
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τρόπο ώστε τις µεγαλύτερες (σταθµισµένες στον κίνδυνο) αποδόσεις να τις εµφανίζει το 

χαρτοφυλάκιο των µετοχών µε το µικρότερο µέγεθος και το µεγαλύτερο E/P. Τα 

αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε αυτά του Reinganum (1981) και του Basu 

(1983). 

Οι Rosenberg, Reid, και Lanstein (1985) µε τη σειρά τους έλεγξαν την 

προβλεπτική ισχύ του λόγου της χρηµατιστηριακής τιµής προς την εσωτερική αξία της 

µετοχής (Price to Book Value Ratio, P/BV). Ανέλυσαν την απόδοση που απέφερε µια 

στρατηγική αγοράς µετοχών µε χαµηλό λόγο χρηµατιστηριακής τιµής προς την 

εσωτερική αξία της µετοχής. Άντλησαν τα δεδοµένα τους κατά κύριο λόγο από µετοχές 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και την κίνηση τους στο διάστηµα 

Ιανουαρίου 1973 -  Μαρτίου 1980. Η µελέτη δοµήθηκε στη λογική της hedge study 

όπερ σηµαίνει ότι οι µετοχές µε χαµηλό λόγο χρηµατιστηριακής τιµής προς την 

εσωτερική τους αξία αγοράστηκαν και οι µετοχές µε υψηλό λόγο πωλήθηκαν short. Η 

µελέτη έδειξε ότι η συγκεκριµένη στρατηγική απέφερε κέρδη  ύψους 0,32% µηνιαίως. 

Στην εκτενή µελέτη τους, οι Haugen και Baker (1996) ανέλυσαν τα στοιχεία για πέντε 

χώρες από το 1985 ως το 1993. ∆ιαπίστωσαν ότι οι µετοχές µε χαµηλό λόγο 

χρηµατιστηριακής τιµής προς τη λογιστική αξία της µετοχής απέφεραν κέρδη, σε 

στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, στις ΗΠΑ, τη Γερµανία, τη Γαλλία, το Ηνωµένο 

Βασίλειο και την Ιαπωνία.  

Οι Capula, Rowley, και Sharpe (1993) ανέλυσαν την απόδοση των µετοχών µε 

χαµηλό λόγο χρηµατιστηριακής τιµής προς τη λογιστική τους αξία (καλούµενες value 

stocks) και την απόδοση των µετοχών µε υψηλό λόγο χρηµατιστηριακής τιµής προς τη 

λογιστική αξία (καλούµενες growth stocks) από τον Ιανουάριο του 1981 µέχρι τον 

Ιούνιο  του 1992   στη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελβετία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την 

Ιαπωνία, και τις ΗΠΑ. ∆ιαπίστωσαν ότι οι value stocks στη διάρκεια της υπό µελέτης 

περιόδου υπερκέρασαν σε αποδόσεις τις growth stocks σε όλες τις χώρες που 

µελετήθηκαν, δεδοµένου ότι κατέγραψαν υψηλότερο µέσο όρο αποδόσεων 

προσαρµοσµένων στον κίνδυνο. Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Bala 

Arshanapalli, T. Daniel Coggin και John Doukas (1997) µε τις value stocks στη 

διάρκεια της περιόδου 1975 – 1995 να υπερτερούνε σε αποδόσεις σε 17 από 18 εθνικές 

αγορές κεφαλαίου (κατά µέσο όρο 12,94% στις χώρες της Βόρειας Αµερικής, 10,42% 

στην Ευρώπη, 17,26% στις χώρες του Ειρηνικού). 

Οι Fama και French (1992,1996) εξέτασαν πλήθος θεµελιωδών µεγεθών 

ταυτόχρονα και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η διαστρωµατική διακύµανση των 

προσδοκώµενων αποδόσεων των µετοχών εξηγείται καλύτερα µε το υπόδειγµα των 
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τριών παραγόντων (three-factor model), µε την προσθήκη δηλαδή στο Υπόδειγµα 

Αποτίµησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM) του µεγέθους που αντικατοπτρίζεται στη 

χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) και στο λόγο της λογιστικής αξίας της 

εταιρείας προς τη χρηµατιστηριακή της αξία στην αγορά (Book-to-Market Ratio, B/M).  

Πιο συγκεκριµένα οι Fama and French (που θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στην 

προσέγγιση τους στην οµώνυµη παράγραφο) προτείνουν τους παρακάτω παράγοντες: 

§ Την πλεονάζουσα αγοραία απόδοση, −Mk RFk  

§ Την απόδοση του χαρτοφυλακίου, S  , που συντίθεται από µετοχές εταιρειών 

µικρής κεφαλαιοποίησης µείον την απόδοση του χαρτοφυλακίου B , που συντίθεται 

από µετοχές εταιρειών µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η απόδοση αυτή συµβολίζεται 

ως SMBk , για S µείον B . 

§ Την απόδοση του χαρτοφυλακίου H , που συντίθεται από µετοχές εταιρειών µε 

υψηλό λόγο B/M (µε βάση το Market Equity και το Book Equity) µείον την 

απόδοση του χαρτοφυλακίου L , που συντίθεται από µετοχές εταιρειών µε χαµηλό 

λόγο B/M. Αυτή η απόδοση καλείται HMLk , για H  µείον L . 

Το κλασσικό CAPM [ iRFMRFi bkkkk )( −+= ] κρίνεται ανεπαρκές από τους Fama 

και French στην εξήγηση της διακύµανσης των προσδοκώµενων αποδόσεων ευθύς ως 

ληφθεί υπόψη το µέγεθος (capitalization). Υποστηρίζουν ότι το µέγεθος 

(κεφαλαιοποίηση) και ο λόγος της λογιστικής αξίας της εταιρείας προς την 

κεφαλαιοποίηση της στην αγορά λειτουργούν ως proxies του µη συστηµατικού 

κινδύνου. Οι απόψεις τους επιβεβαιώθηκαν σε γενικές γραµµές και από τη µελέτη του 

Jagadeesh (1992). 

Μια επίµονη θετική συσχέτιση µεταξύ του λόγου της λογιστικής αξίας προς τη 

χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) στην αγορά (Book-to-Market Ratio) και των 

αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων παρατηρήθηκε από την αρχή τουλάχιστον της 

δεκαετίας του 1970. [Financial World (1970), Fortune (1983), Rosenberg and Marathe 

(1975 & 1976), Goldman Sachs (1990), Drexel Burnham Lambert (1990)]. Τα 

συµπεράσµατα των Fama και French για την επιτυχία των δεικτών του µεγέθους και 

του λόγου B/M - σε συνδυασµό µε το συντελεστή βήτα του CAPM - στις προβλέψεις 

των αποδόσεων προκάλεσαν το ενδιαφέρον για τη µελέτη του ρόλου που διαδραµατίζει 

η εσωτερική (λογιστική) αξία των µετοχών στη σχέση του λόγου B/M και των 

αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων [Lev and Sougiannis (1993 & 1996), Lakonishok, 

Shleifer and Vishny (1994), Beaver και Ryan (1995), Kothari, Shanken και Sloan 

(1995), Frankel και Lee (1996)]. 
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Τα συµπεράσµατα των Fama και French επιβεβαιώθηκαν και από τη µελέτη των 

Dennis, Perfect, Snow, και Wiles (1995) που κατέδειξαν πως το υπόδειγµα των τριών 

παραγόντων (three-factor model) υπερτερούσε και µετά τη συνεκτίµηση του 

ενδεχόµενου κόστους συναλλαγών και την πιθανότητα περιοδικής προσαρµογής του 

ίδιου του υποδείγµατος. 

Οι απόψεις όµως των ερευνητών εν γένει, απόψεις που εδράζονται στα 

αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών, διίστανται. Οι Daniel και Titman (1997) εξέτασαν 

εµπειρικά το υπόδειγµα των τριών παραγόντων που προτάθηκε από τους Fama και 

French (1993) και επίσης υποδείγµατα των Chan, Chen, και Hsieh (1985), Chen, Roll 

και Ross (1986) και Jagannathan και Wang (1996) που ενσωµάτωναν διαφορετικά 

σύνολα µακροοικονοµικών και µικροοικονοµικών παραγόντων. ∆ιαπίστωσαν ότι όλα 

τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούν την ανάλυση ευαισθησίας είτε των 

µακροοικονοµικών είτε των µικροοικονοµικών παραγόντων αποτυγχάνουν να 

εξηγήσουν τις αποδόσεις των µετοχών: περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των επιχειρήσεων, παρά η δοµή της συνδιακύµανσης των αποδόσεων, 

εµφανίζονται να εξηγούν καλύτερα τη διαστρωµάτωση των αποδόσεων των µετοχών.  

Οι Kothari, Shanken και Sloan (1995) διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσµατα των 

Fama - French επηρεάστηκαν αποφασιστικά από το πλαίσιο του συγκεκριµένου 

χρονικού διαστήµατος ελέγχου που επιλέχτηκε και δεν θα µπορούσαν να κριθούν 

στατιστικά σηµαντικά σε έναν ευρύτερο χρονικό ορίζοντα.  

Τέλος, οι Goyal και Welch (2005), Campbell and Thompson (2006), Goyal and 

Welch (2007)  κατέδειξαν την «κακή» ποιότητα των out-of-sample προβλέψεων που 

βασίζονται στη µερισµατική απόδοση και σε σειρά επενδυτικών αριθµοδεικτών. 
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3.1.3.3 Πολυπαραγοντικά Υποδείγµατα µε τη Χρήση Στατιστικών Τεχνικών 
για την Εξαγωγή  Σύνθετων Ενδογενών Παραγόντων 
 

Η τρίτη κατηγορία πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων (στην οποία και θα γίνει η 

εκτενέστερη αναφορά) υιοθετεί στατιστικές τεχνικές (statistical factor models τύπου 

cluster analysis, factor analysis, principal component analysis και ποικίλες επεκτάσεις 

αυτών των τεχνικών) για την επισήµανση των παραγόντων που συµβάλλουν 

καθοριστικά στην πρόβλεψη των διαστρωµατικών αποδόσεων µετοχών και 

χαρτοφυλακίων. Αυτοί οι παράγοντες εδράζονται και σε µακροοικονοµικές και σε 

µικροοικονοµικές µεταβλητές. Κατά συνέπεια, αυτά τα υποδείγµατα µπορούν να 

θεωρηθούν ως σύνθεση των µίκρο και µάκρο πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων.  

Τα συγκεκριµένα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα υποθέτουν ότι η διάρθρωση 

των  συντελεστών βήτα (betas) και των ασφάλιστρων κινδύνου (risk premium) 

µεταβάλλεται στη διάρκεια του χρόνου και ως εκ τούτου έκαστο επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κινδύνου· συνελόντι ειπείν, ανάλογα µε 

τη χρονική συγκυρία διαφορετικοί παράγοντες κινδύνου προσιδιάζουν ενδεχοµένως σε 

έκαστο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. 

Οι Connor και Korajczyk (1986), ανέπτυξαν µια οικονοµετρική µέθοδο 

µέτρησης της απόδοσης των χαρτοφυλακίων σε µηνιαία βάση χρησιµοποιώντας µια 

εκδοχή της Arbitrage Pricing Theory. Έδειξαν  ότι ο συντελεστής Jensen και ο δείκτης 

αξιολόγησης72 ( Appraisal
e

a
Ratio

σ
= ) των Treynor και Black είναι θεωρητικά 

συµβατοί µε την APT. Επέλεξαν ως µέθοδο κατασκευής βέλτιστων εκτιµητών για τα 

δύο µέτρα απόδοσης τη χρήση της τεχνικής κύριων συνιστωσών και περιέγραψαν τις 

ασυµπτωτικές κατανοµές τους (asymptotic principal components technique, APC). 

Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αν και η  APT και το CAPM πόρρω απέχουν από το να 

θεωρηθούν τέλεια υποδείγµατα τιµολόγησης αξιογράφων, το υπόδειγµα της  APT που 

περιλαµβάνει περισσότερους από έναν παράγοντες κρίνεται πιο αξιόπιστο σε σχέση µε 

το CAPM στην αξιολόγηση των αποδόσεων (στη µελέτη τους σε µηνιαία βάση) των 

χαρτοφυλακίων κινητών αξιών. Πρότειναν επίσης µια τεχνική ελέγχου για την επιλογή 

του κατάλληλου αριθµού παραγόντων.   

                                                 
72 Κατάλληλος στην περίπτωση που ο διαχειριστής επιλέγει συγκεκριµένες µετοχές (stock picking), αντί 
να επενδύσει σε ένα πλήρως διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο. Ο αριθµητής αντιστοιχεί στο όφελος από 
την επιλογή συγκεκριµένων µετοχών και ο παρονοµαστής στο µη συστηµατικό κίνδυνο (που θα 
µπορούσε να µηδενιστεί σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο). Επιτυχηµένη επιλογή µετοχών (όσον 
αφορά το λόγο της απόδοσης προς το µη συστηµατικό κίνδυνο) έχει ως συνέπεια µεγάλη τιµή του δείκτη. 
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Οι Shukla και Trzcinka (1990) συνέκριναν πολυµεταβλητές µεθόδους και 

συγκεκριµένα την ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Components Analysis, PCA) 

σε σύγκριση µε την ανάλυση παραγόντων (factor analysis) και κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι οι κύριες συνιστώσες συµβάλλουν εξίσου ικανοποιητικά µε την 

ανάλυση παραγόντων στη µελέτη των αποδόσεων των µετοχών. 

Ο Mei (1993) πρότεινε µια νέα µέθοδο καταγραφής του αριθµού των 

παραγόντων που συµβάλλουν στην πρόβλεψη των αποδόσεων των τιµών των µετοχών, 

δείχνοντας ότι ένα K-παραγόντων (K-factor) υπόδειγµα µπορεί να µετασχηµατιστεί σε 

ένα αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα Κ-υστερήσεων (K-lag autoregressive model). 

Εποµένως, αν οι K-lagged αποδόσεις κριθούν επαρκείς για την εξήγηση των 

διαστρωµατικών αποδόσεων των τιµών των µετοχών, µπορεί να συναχθεί το 

συµπέρασµα ότι το υπόδειγµα απαρτίζεται από Κ-παράγοντες.  

Οι Robertson, Firer και Bradfield (2001) εκτίµησαν σε ένα δείγµα δεδοµένων 

που άντλησαν από το χρηµατιστήριο της Νότιας Αφρικής ένα σύνθετο APT υπόδειγµα. 

Ξεκινώντας από το τυποποιηµένο BARRA υπόδειγµα παραγόντων73 και 

εµπλουτίζοντας το µε πρόσθετους παράγοντες κατέληξαν τελικά σε ένα πολύ - 

παραγοντικό  υπόδειγµα που ενσωµατώνει 11 συντελεστές / παράγοντες (factors) 

(µεταβλητότητα της αγοράς, µέγεθος, επιτυχία, τη µεταβλητότητα των κερδών, τις 

αποδόσεις, την ευαισθησία της αγοράς, αξία, χρηµατοοικονοµική µόχλευση, 

συναλλαγµατικός κίνδυνος, ένταση εργασίας, ρευστότητα).  

Ο Xu (2007), προκειµένου να διαχειριστεί το πρόβληµα που ανακύπτει από το 

πλήθος των παραγόντων που χρησιµοποιούνται ως ανεξάρτητες µεταβλητές, ανέπτυξε  

µια µεθοδολογία επιλογής των παραγόντων µε τη µέγιστη επεξηγηµατική ισχύ 

(Maximum Explanatory Component Methodology). Η εφαρµογή της µεθοδολογίας 

είναι βασισµένη κατά ένα µεγάλο µέρος στην ανάλυση των κύριων συνιστωσών 

(Principal Components Analysis, PCA) σε µια διάρθρωση συσχετισµού των αποδόσεων 

των αξιογράφων. Επιπλέον, ρίχνει φως στο ζήτηµα της επιλογής του ενδεδειγµένου 

αριθµού παραγόντων.  

Οι Merville και Xu (2002) έδειξαν ότι για διαφοροποιηµένα ως προς το πλήθος 

των µετοχών που περιλαµβάνουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια, η δοµή των παραγόντων 

που συµβάλλουν στην πρόβλεψη των αποδόσεων των τιµών των µετοχών µεταβάλλεται 

κατά τη διάρκεια του χρόνου. Καθώς ο αριθµός των µετοχών του χαρτοφυλακίου 

αυξάνεται οι παράγοντες τείνουν να αντισταθµίζονται µεταξύ τους ως προς τη 

βαρύτητα τους στον καθορισµό των αποδόσεων. Κατά συνέπεια η έννοια του 

                                                 
73 Θα αναφερθούµε εκτενέστερα στο παραγοντικό υπόδειγµα BARRA στην οµώνυµη παράγραφο. 
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αυτόµατου «παράγοντα αντιστάθµισης» («factor hedging»), δηλαδή ο αριθµός των 

"πρακτικών" παραγόντων µε συντελεστή  βήτα διαφορετικό από το µηδέν συναρτάται 

άµεσα µε τον αριθµό των τίτλων του χαρτοφυλακίου και οδηγεί σε έναν ενιαίο 

«πρακτικό» παράγοντα κινδύνου που µπορεί να προσεγγιστεί µε τη χρήση ενός 

ισοµερώς σταθµισµένου χρηµατιστηριακού δείκτη. ∆εν καταλήγουν στο συµπέρασµα 

ότι ένας θεµελιώδης παράγοντας (ο αυτόµατος «παράγοντας αντιστάθµισης») καθορίζει 

τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου. Ισχυρίζονται απλά ότι ο ρόλος έκαστου θεµελιώδους 

παράγοντα µειώνεται καθώς διευρύνεται ο αριθµός των µετοχών που συνθέτουν το 

χαρτοφυλάκιο. 

Οι Cauchie, Hoesli και Isakov (2003) εξέτασαν τους καθοριστικούς παράγοντες 

των αποδόσεων των τιµών των µετοχών σε µια µικρή ανοικτή οικονοµία 

κατασκευάζοντας ένα υπόδειγµα που κινείται στο πλαίσιο της APT. Η ανάλυση τους 

[µε βάση την Maximum Explanatory Component Analysis και την Τυποποιηµένη 

Ανάλυση Οµαδοποίησης (Standard Cluster Analysis)] διεξήχθη στο ελβετικό 

χρηµατιστήριο που φέρει την ιδιαιτερότητα να διαπραγµατεύονται στις αγορές του 

πλήθος πολυεθνικών εταιριών που εκτίθενται στο διεθνή ανταγωνισµό. Τα δεδοµένα για 

τη στατιστική και τη µακροοικονοµική εφαρµογή του υποδείγµατος αντλήθηκαν από τις 

µηνιαίες αποδόσεις των δεικτών του βιοµηχανικού τοµέα για την περίοδο 1986 - 2002. 

Τα αποτελέσµατα τους δείχνουν ότι οι στατιστικά καθορισµένοι παράγοντες 

ερµηνεύουν περισσότερο ικανοποιητικά από τις µακροοικονοµικές µεταβλητές τις 

αποδόσεις των µετοχών, αποδόσεις που επηρεάζονται και από τις εγχώριες και από τις 

διεθνείς οικονοµικές συνθήκες. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το ελβετικό 

χρηµατιστήριο είναι µια ατελώς ολοκληρωµένη κεφαλαιαγορά74.  

Οι Stock και Watson (1998), Vassalou (2002) και Monch (2004) επιχείρησαν 

µια προσέγγιση µέσω ενός δυναµικού υποδείγµατος παραγόντων βασισµένου στην 

τεχνική των κύριων συνιστωσών, προκειµένου να εντοπιστούν οι µακροοικονοµικοί 

παράγοντες που εξηγούν ικανοποιητικά τη διαστρωµατικότητα των προσδοκώµενων 

αποδόσεων. 

Τέλος, στη µελέτη τους οι Connor, Korajczyk και Linton (2006) εφάρµοσαν ένα 

υπόδειγµα GARCH σε ένα µικτό σύνολο µικροοικονοµικών και µακροοικονοµικών 

παραγόντων, διαπιστώνοντας ότι η µεταβλητότητα (volatility) των τιµών των 

                                                 
74 Ο όρος ολοκληρωµένη κεφαλαιαγορά αναφέρεται στην ανυπαρξία των παραγόντων εκείνων, άµεσων ή 
έµµεσων που εµποδίζουν την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων µεταξύ των εθνικών αγορών. Η 
ολοκληρωµένη ή κατακερµατισµένη αγορά υπαγορεύει διαφορές στην εκτίµηση του κινδύνου, της 
απόδοσης αλλά και της τιµής των χρεογράφων. 
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χρεογράφων φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα κυρίως από τα επιτόκια και τη φάση 

του επιχειρηµατικού κύκλου. 

Τέλος, σύµφωνα µε τους Chan, Karceski και Lakonishok (1998) οι παράγοντες 

κινδύνου ταξινοµούνται σε στατιστικούς, µακροοικονοµικούς, θεµελιώδεις, τεχνικούς 

και σε παράγοντες που αποτυπώνονται στους δείκτες της  αγοράς. Σχηµατικά:  

 

Γνωρίζουµε ότι ο καθορισµός και η ποσοτικοποίηση της επίδρασης των παραγόντων 

κινδύνου στις αποδόσεις των µετοχών συνιστά και το σκοπό της κατασκευής των 

παραγοντικών υποδειγµάτων. Για παράδειγµα οι γενικότεροι κίνδυνοι που ενυπάρχουν 

στις αγορές θεωρείται ότι αποτυπώνονται στις διακυµάνσεις συγκεκριµένων δεικτών 

της αγοράς. Είπαµε πως τα υποδείγµατα των µακροοικονοµικών παραγόντων 

καταγράφουν τις ευαισθησίες χαρτοφυλακίων και µετοχών στις µεταβολές 

συγκεκριµένων µεταβλητών του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος. Οι τεχνικοί 

παράγοντες αποτυπώνουν την επίδραση των ιστορικών στοιχείων των µετοχών 

(κλείσιµο, όγκος, high, low, προηγούµενες αποδόσεις κλπ.) στις τρέχουσες αποδόσεις 

των µετοχών. Συνήθως η επίδραση των τεχνικών παραγόντων στις αποδόσεις 

χαρτοφυλακίων και µετοχών εξετάζονται σε συνδυασµό µε την επίδραση 

µακροοικονοµικών, θεµελιωδών και στατιστικών παραγόντων. Αναφερθήκαµε 

αναλυτικά στα θεµελιώδη υποδείγµατα που καταγράφουν µέσω της αποτίµησης της 

επίδρασης των χρηµατοοικονοµικών δεικτών75 στις αποδόσεις µετοχών και 

χαρτοφυλακίων, τους κινδύνους που αποτυπώνονται ενδεχοµένως στις τιµές των 

συγκεκριµένων δεικτών. Τέλος, αναφερθήκαµε στα υποδείγµατα των στατιστικών 

παραγόντων (των οποίων όµως η φύση ή η ονοµασία δεν είναι προφανής και επαφίεται 

στον ερευνητή να την προσδιορίσει και να την αντιστοιχίσει για παράδειγµα µε µια ή 

περισσότερες οικονοµικές µεταβλητές, να παράσχει δηλαδή οικονοµική ερµηνεία των 

κοινών παραγόντων) που εξετάζουν µε τη σειρά τους ποιοι  παράγοντες και σε ποιο 

βαθµό καθορίζουν το ύψος των αποδόσεων χαρτοφυλακίων και µετοχών. 

                                                 
75 Για παράδειγµα την επίδραση του µεγέθους, του δείκτη λογιστικής προς χρηµατιστηριακή αξία, του 
δείκτη τιµής προς κέρδη ανά µετοχή κλπ. 
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3.1.4 Κατηγοριοποίηση Ανάλογα µε την Παρατηρησιµότητα της Αποτίµησης των 
Παραγοντικών Βαθµών Πραγµατοποίησης 
 
Με δεδοµένη την ευρεία χρήση των παραγοντικών υποδειγµάτων και την πληθώρα των 

πιθανών τρόπων ορισµού των παραγόντων, δεν προκαλεί έκπληξη η σύγχυση που 

συχνά δηµιουργεί η διαφοροποίηση των παραγοντικών υποδειγµάτων ανάλογα µε τον 

διαφορετικό τύπο και τον αριθµό των παραγόντων που περιλαµβάνονται σε κάθε 

υπόδειγµα. Για να µην προκαλείται σύγχυση είθισται στα εφαρµοσµένα παραγοντικά 

υποδείγµατα οι παράγοντες κινδύνου να κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την 

παρατηρησιµότητα (observability) η µη της αποτίµησης του βαθµού πραγµατοποίησης 

(factor scores) των. Η αποτίµηση των παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης (factor 

scores) αντικατοπτρίζει το βαθµό έκθεσης των αξιογράφων στους παράγοντες 

κινδύνου. Ανάλογα µε τη φύση των παραγόντων διαφαίνεται και η αποτίµηση του 

βαθµού πραγµατοποίησης των.  

 Η ταξινόµηση των παραγόντων σύµφωνα µε τον Zangari (2003) δίνει τις 

κατευθυντήριες γραµµές για την κατηγοριοποίηση των πολυπαραγοντικών 

υποδειγµάτων που θα αναλύσουµε:  

 
∆ιάγραµµα 3.1.1: Ταξινόµηση των Παραγόντων 
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∆ιάγραµµα 3.1.2: Ιεραρχία των Παραγόντων 

 
Πηγή: Litterman, Robert B., 2003, Modern Investment Management: An Equilibrium 

Approach, p. 342 / Bob Litterman and the Quantitative Resources Group, Goldman 

Sachs Asset Management. 

 
Το κάθε σύνολο παραγόντων, όπως βλέπουµε και στο διάγραµµα, περιλαµβάνει 

διάφορες µεταβλητές σε µια προσπάθεια καταγραφής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των αποδόσεων των µεµονωµένων µετοχών. Αναλυτικά: 

  
3.1.4.1 Μακροοικονοµικοί Παράγοντες και Παράγοντες της Αγοράς 

 
Οι αποτιµήσεις των «βαθµών πραγµατοποίησης» των µακροοικονοµικών παραγόντων 

(Α.Ε.Π, Ανεργία, Πληθωρισµός κλπ.) και των παραγόντων της αγοράς που 

αποτυπώνονται στους χρηµατιστηριακούς δείκτες τύπου Dow Jones Industrial Average 

(DJIA), FTSE/ASE 20 ή MSCI World Index, είναι άµεσα παρατηρήσιµες και 

ταυτόσηµες για όλες τις µετοχές και τα χαρτοφυλάκια που εξετάζονται σε µια δεδοµένη 

χρονική περίοδο. Από τη στιγµή εποµένως που επιλεγούν οι παράγοντες κινδύνου, το 

επόµενο βήµα έγκειται στην εκτίµηση των ευαισθησιών των αποδόσεων µετοχών και 

χαρτοφυλακίων στις αποτιµήσεις των βαθµών πραγµατοποίησης των παραγόντων µέσω 

χρονολογικών παλινδροµήσεων για κάθε αξιόγραφο ή χαρτοφυλάκιο. Το πιο γνωστό 

µακροοικονοµικό παραγοντικό υπόδειγµα θεωρείται το υπόδειγµα των Chen, Roll και 

Ross (1986) ενώ το πιο γνωστό παραγοντικό υπόδειγµα της αγοράς θεωρείται το 

µονοπαραγοντικό υπόδειγµα του Sharpe (1964).  

 
3.1.4.2 Θεµελιώδεις και Τεχνικοί Παράγοντες  

 
Σε αντίθεση µε την καθολική ισχύ των µακροοικονοµικών παραγόντων και των  

παραγόντων της αγοράς, οι συγκεκριµένοι παράγοντες αναφέρονται σε ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά που διαφέρουν από µετοχή σε µετοχή. Οι διαστρωµατικές αποτιµήσεις 

εποµένως των βαθµών πραγµατοποίησης των θεµελιωδών και τεχνικών παραγόντων 

διαφέρουν ανάµεσα στα χαρτοφυλάκια και τις µετοχές που εξετάζονται σε µια 

δεδοµένη χρονική περίοδο.  

 Έτσι, οι παράγοντες αυτοί εντάσσονται στην κατηγορία των µη παρατηρήσιµων 

αποτιµήσεων των βαθµών πραγµατοποίησης, γεγονός που επιβάλλει πρώτιστα τον 

υπολογισµό της αποτίµησης «καθολικής ισχύος» παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν 

όλες τις µετοχές. Στην πράξη καθιερώθηκαν δύο τρόποι υπολογισµού των 

παρατηρήσιµων αποτιµήσεων των βαθµών πραγµατοποίησης των γενικών παραγόντων. 

Ο ένας καθιερώθηκε από τον Barr Rosenberg76 (Rosenberg, 1974; Rosenberg / Marathe 

1976) ιδρυτή της εταιρείας BARRA (εταιρεία που παρέχει σε εµπορική βάση 

συντελεστές ευαισθησίας µετοχών στους παράγοντες κινδύνου), και ονοµάζεται 

«Προσέγγιση BARRA» και ο έτερος αναπτύχθηκε από τους Eugene Fama και Kenneth 

French και ονοµάζεται «Προσέγγιση Fama - French». 

 
3.1.4.2.1 Παραγοντικό Υπόδειγµα BARRA  

 
Σε αντίθεση µε τα µακροοικονοµικά παραγοντικά υποδείγµατα, σύµφωνα µε την 

προσέγγιση BARRA τα παρατηρηθέντα εξειδικευµένα θεµελιώδη µεγέθη των 

αξιογράφων θεωρούνται ως βήτα παράγοντες ( iβ ), ως οι δείκτες ευαισθησίας των 

µετοχών στους κοινούς παράγοντες κινδύνου. Οι µη παρατηρήσιµοι παράγοντες 

κινδύνου tf  εκτιµώνται στο χρόνο t  µέσω διαστρωµατικών παλινδροµήσεων (Tsay, 

2010). ∆ηλαδή σε κάθε χρονική περίοδο t  πραγµατοποιείται διαστρωµατική 

παλινδρόµηση των αποδόσεων των µετοχών ή των χαρτοφυλακίων επί των δεικτών 

ευαισθησίας τους (που αποτυπώνονται στους θεµελιώδεις ή τεχνικούς δείκτες). Μέσω 

της συγκεκριµένης διαδικασίας που επαναλαµβάνεται για µια σειρά περιόδων t  

συντάσσονται οι χρονοσειρές των τιµών των κοινών παραγόντων. Τα βήτα 

διατηρούνται σταθερά, αλλά οι πραγµατοποιήσεις tf  εξελίσσονται µε την πάροδο του 

χρόνου.  

 
3.1.4.2.2 Η Προσέγγιση Fama – French 

 
Η δεύτερη προσέγγιση είναι η προσέγγιση που προτάθηκε από τους Fama και French 

(1992). Σύµφωνα µε την προσέγγιση των Fama - French η πραγµατοποίηση του 

παράγοντα jtf  για έναν συγκεκριµένο, εξειδικευµένο θεµελιώδη παράγοντα 

                                                 
76 Σηµειωτέον ότι ο Rosenberg δεν συνεχίζει στη BARRA. 
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λαµβάνεται µε την κατασκευή κάποιου χαρτοφυλακίου εξασφάλισης (hedging 

portfolio) βασισµένου στα παρατηρηθέντα θεµελιώδη. Πιο συγκεκριµένα η αποτίµηση 

του βαθµού πραγµατοποίησης του κοινού παράγοντα προκύπτει από την αποτίµηση της 

απόδοσης του χαρτοφυλακίου που προσοµοιώνει τη συµπεριφορά του παράγοντα 

κινδύνου. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου εποµένως θεωρείται ότι αντιστοιχεί στο 

βαθµό  πραγµατοποίησης του παράγοντα κινδύνου. Για ένα θεµελιώδη για παράδειγµα 

δείκτη ενός αξιογράφου (e.g., ratio of book – to – market value) οι Fama και French 

προσδιόρισαν το βαθµό πραγµατοποίησης του παράγοντα ακολουθώντας τη διαδικασία 

των δύο βηµάτων (two – step procedure). Αρχικά ταξινόµησαν σε φθίνουσα σειρά τις 

µετοχές µε βάση την τιµή του συγκεκριµένου δείκτη – θεµελιώδους παράγοντα 

κινδύνου για κάθε µετοχή. ∆ιαµόρφωσαν στη συνέχεια ένα χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης 

που λάµβανε θέση αγοράς (long position) για το ένα τρίτο (το πρώτο τριτηµόριο) των 

ταξινοµηµένων αξιογράφων µε την υψηλότερη απόδοση και θέση πώλησης (short 

position) για το ένα τρίτο (το τελευταίο τριτηµόριο) των ταξινοµηµένων αξιογράφων µε 

τη χαµηλότερη απόδοση. Η παρατηρούµενη απόδοση του χαρτοφυλακίου εξασφάλισης 

στο χρόνο t  αντιστοιχεί στο βαθµό πραγµατοποίησης του θεµελιώδους παράγοντα 

κινδύνου. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε δείκτη – θεµελιώδη παράγοντα που 

εξετάζεται. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρηθείσες πραγµατοποιήσεις του 

παράγοντα { 1,...,tf t T= }, τα βήτα για κάθε δείκτη – θεµελιώδη παράγοντα κινδύνου 

εκτιµώνται µε τη χρήση χρονολογικών παλινδροµήσεων. Αναφερθήκαµε ήδη στο πιο 

αντιπροσωπευτικό υπόδειγµα της προσέγγισης των Fama και French, στο three – factor 

model που αποδίδει σε τρεις θεµελιώδεις δείκτες τα υψηλά ποσοστά µεταβλητότητας 

των υπερβαλλουσών αποδόσεων: (α) στη συνολική απόδοση της αγοράς 

(υπερβάλλουσες αποδόσεις της αγοράς), (β) στην απόδοση των µετοχών εταιρειών 

µικρής κεφαλαιοποίησης σε σχέση µε την απόδοση των µετοχών εταιρειών υψηλής 

κεφαλαιοποίησης (SMB, small minus big), και (γ) στην απόδοση των µετοχών αξίας 

(value stocks) σε σχέση µε την απόδοση των µετοχών αναπτυσσόµενων εταιρειών 

(growth stocks) (HML, high minus low).  

 Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να τονίσουµε ότι η έννοια του παράγοντα µπορεί να 

διαφέρει µεταξύ των παραγοντικών υποδειγµάτων. Οι τρεις παράγοντες που 

χρησιµοποιούνται στην προσέγγιση των Fama - French είναι τρεις θεµελιώδεις 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. Μπορεί κανείς να συνδυάσει θεµελιώδεις δείκτες για να 

προσδιορίσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των αποδόσεων των µετοχών και να 

αναφερθεί στο προκύπτον υπόδειγµα ως µονοπαραγοντικό (single – factor) υπόδειγµα. 

Η συγκεκριµένη  δυνατότητα παρέχεται γιατί το κατασκευασθέν υπόδειγµα είναι ένα 
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γραµµικό στατιστικό υπόδειγµα. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η επίδειξη οξυµένης 

προσοχής όταν γίνεται αναφορά στον αριθµό των παραγόντων σε ένα παραγοντικό 

υπόδειγµα (Tsay, 2010).  

 
3.1.4.3 Στατιστικοί Παράγοντες  

 
Η χρήση των κατάλληλων πολυµεταβλητών στατιστικών για την ανάλυση της 

συµπεριφοράς και των ιδιοτήτων των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων θεωρείται πολύ 

σηµαντική. Ωστόσο, η ανάλυση των αποδόσεων απαιτεί συχνά τη χρήση πολύπλοκων  

στατιστικών υποδειγµάτων µεγάλων διαστάσεων που παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

εφαρµογή τους. Στην προσπάθεια απλούστευσης της διαδικασίας µοντελοποίησης των 

αποδόσεων παραθέτουµε τις κυριότερες στατιστικές µεθόδους µείωσης των 

διαστάσεων των υποδειγµάτων αναζήτησης της δοµής των αποδόσεων. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά παραγοντικά υποδείγµατα οι κοινοί παράγοντες δεν 

υπόκεινται σε άµεση παρατήρηση, εξ ου και οι κοινοί παράγοντες συνιστούν τις 

λανθάνουσες µεταβλητές (latent variables) που προκύπτουν από τις ιστορικές 

αποδόσεις των µετοχών. Για την εξαγωγή των κοινών παραγόντων κινδύνου 

επιστρατεύονται κυρίως οι παρακάτω στατιστικές τεχνικές:  

 
Ø Στατιστική Ανάλυση Παραγόντων (Statistical Factor Analysis)  

Ø Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA)  

Ø Ασυµπτωτική Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Asymptotic Principal Component 

Analysis – APCA)  

 
Μετά την εξαγωγή των κοινών παραγόντων κινδύνου, υπολογίζονται µέσω 

χρονολογικών παλινδροµήσεων οι ευαισθησίες έκαστου αξιογράφου ή χαρτοφυλακίου 

σε σχέση µε τους εξαχθέντες κοινούς παράγοντες κινδύνου.  

 
3.1.4.3.1 Στατιστική Ανάλυση Παραγόντων (Statistical Factor 
Analysis)  

 
Η µέθοδος αυτή, καθώς και η αντίστοιχη µέθοδος της ανάλυσης των κύριων 

συνιστωσών, χρησιµοποιείται κυρίως όταν υπάρχει πολυσυγγραµικότητα77 µεταξύ των 

ερµηνευτικών µεταβλητών (Martikainen et al.,1991), ή όταν οι ερµηνευτικές 

µεταβλητές είναι πάρα πολλές σε σχέση µε τον αριθµό των παρατηρήσεων (Κάτος, 

2004). 

                                                 
77 Θα αναφερθούµε εκτενέστερα στο πρόβληµα της πολυσυγγραµικότητας και στη µεθοδολογία επίλυσης 
του προβλήµατος που δηµιουργείται στην παράγραφο για τους ορθογώνιους (ανεξάρτητους) παράγοντες.  
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Μια από τις κύριες δυσχέρειες της πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης είναι η 

«πληγή της διαστατικότητας» («curse of dimensionality»). Για τα σειριακά 

συσχετισµένα δεδοµένα, ο αριθµός των παραµέτρων ενός παραµετρικού υποδείγµατος 

αυξάνεται - συχνά εντυπωσιακά - όταν αυξάνεται η τάξη του υποδείγµατος  ή η 

διάσταση της χρονολογικής σειράς. Η απλοποίηση των µεθόδων επιδιώκεται συχνά για 

να υπερνικηθεί η πληγή της διαστατικότητας (curse of dimensionality). Από µια 

εµπειρική άποψη, τα πολυµεταβλητά δεδοµένα παρουσιάζουν συχνά πανοµοιότυπα 

πρότυπα (patterns), γεγονός που καταδεικνύει ότι στην πραγµατικότητα η δοµή όλων 

των δεδοµένων είναι κοινή. Η στατιστική ανάλυση παραγόντων είναι µια από τις 

διαθέσιµες στατιστικές τεχνικές που προσπαθούν να απλοποιήσουν τη δοµή µιας 

πολύπλοκης σειράς πολυµεταβλητών δεδοµένων. Συγκεκριµένα η ανάλυση παραγόντων 

ή παραγοντική ανάλυση στοχεύει στην εξήγηση της δοµής και της µεταβλητότητας – 

διακύµανσης που παρατηρείται µεταξύ των αρχικών µεταβλητών (εξαρτηµένων 

µεταβλητών) και στην κατασκευή ή  δηµιουργία νέων µεταβλητών που ονοµάζονται 

παράγοντες (factors). Ο στόχος της στατιστικής ανάλυσης παραγόντων εποµένως είναι 

να προσδιοριστούν από τα παρατηρηθέντα στοιχεία, µερικοί παράγοντες που µπορούν 

να εξηγήσουν το µεγαλύτερο ποσοστό της µεταβλητότητας της µήτρας 

συνδιακύµανσης ή συσχετισµού των δεδοµένων. Οι πολυµεταβλητές σειρές δεδοµένων 

Y1, Y2, ... , Yk που επηρεάζουν τις αποδόσεις των µετοχών για παράδειγµα µπορούν να 

µειωθούν στις µεταβλητές F1, F2, ..., Fm (m < k), µεταβλητές που ονοµάζονται 

στατιστικοί παράγοντες και µπορούν να εξηγήσουν το µεγαλύτερο ποσοστό της 

µεταβλητότητας των αποδόσεων.  

 Σε αντίθεση µε τις αρχικές µεταβλητές, οι στατιστικοί παράγοντες δεν 

επιδέχονται άµεση µέτρηση και ως εκ τούτου η ύπαρξη τους µπορεί να αµφισβητηθεί. 

Ο σκοπός της ανάλυσης παραγόντων έγκειται στο να εκφραστούν οι αρχικές 

µεταβλητές ως γραµµικοί συνδυασµοί περιορισµένου αριθµητικά πλήθους στατιστικών 

παραγόντων78. Η επισήµανση εποµένως των αλληλεξαρτήσεων των µεταβλητών 

                                                 
78 Για παράδειγµα, δύο υψηλά συσχετιζόµενες µεταβλητές Y1 και Y2 µπορούν να αποτυπωθούν σε ένα 
µοναδικό F1 στατιστικό παράγοντα, την ίδια στιγµή που τρεις υψηλά συσχετιζόµενες µεταβλητές Y3, Y4 
και Y5 (µε ασθενή όµως συσχέτιση µε τις Y1 και Y2) µπορούν να µειωθούν σε ένα δεύτερο στατιστικό 
παράγοντα F2. Με τη µορφή εξισώσεων οι γραµµικοί συνδυασµοί των πέντε αρχικών µεταβλητών που 
καταλήγουν στον  περιορισµό των στατιστικών παραγόντων σε δύο διαµορφώνονται ως εξής:  

Y1= a1 F1 + a2 F2 ~ a1 F1 
Y2 = b1 F1 + b2 F2 ~ b1 F1 
Y3 = c1 F1 + c2 F2 ~ c1 F2 
Y4 = d1 F1 + d2 F2 ~ d2 F2 
Y5 = e1 F1 + e2 F2 ~ e2 F2 
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επιτρέπει τη µείωση του αρχικού αριθµού των µεταβλητών σε ένα µικρότερο αριθµό 

παραγόντων.   

Η ανάλυση παραγόντων είναι παρόµοια µε την ανάλυση κύριων συνιστωσών, µε τη 

διαφορά ότι η µέθοδος της ανάλυσης κύριων συνιστωσών χρησιµοποιεί γραµµικούς 

συνδυασµούς των ερµηνευτικών µεταβλητών προκειµένου να ερµηνεύσει όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της συνολικής διακύµανσης τους.  

Ο αριθµός των στατιστικών παραγόντων που θα εξαχθούν από τα δεδοµένα µπορεί να 

καθοριστεί µε διάφορα κριτήρια:  

Ø Επιλογή τόσων παραγόντων όσων χρειάζεται για να ερµηνευτεί ένα 

συγκεκριµένο ποσοστό της µεταβλητότητας της µήτρας συνδιακύµανσης ή 

συσχετισµού των δεδοµένων.  

Ø Επιλογή των στατιστικών παραγόντων µε ιδιοτιµή (eigenvalue) µεγαλύτερη από 

το µέσο όρο.  

Ø Χρησιµοποίηση της µεθόδου µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood 

factoring method) που επιτρέπει τη χρήση του στατιστικού ελέγχου 2X  για την 

εκτίµηση της  στατιστικής σηµαντικότητας των παραγόντων.  

Οι παράγοντες F1, F2, … , Fp µπορούν να «περιστραφούν» σε νέους άξονες και οι 

µέθοδοι περιστροφής είναι πολλές (quartimax, varimax, equamax, quartimin, 

covarimin, oblimin, biquartimin), µέθοδοι που αποβλέπουν στην επαρκέστερη 

περιγραφή των δεδοµένων. Οι ευρύτερα διαδεδοµένες µέθοδοι είναι η varimax που 

προσπαθεί να µεγιστοποιήσει το σύνολο της µεταβλητότητας των επιβαρύνσεων 

ανάµεσα στους παράγοντες (Afifi, 1990, σελ.411), ελαχιστοποιώντας τον αριθµό των 

µεταβλητών που φέρουν µεγάλες επιβαρύνσεις για κάθε παράγοντα, η µέθοδος 

quartimax που προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον αριθµό των παραγόντων που εξηγούν µια 

µεταβλητή και η µέθοδος equamax που είναι ένας συνδυασµός των δυο προηγούµενων 

µεθόδων. Σύµφωνα µε τον Field (2005), ενδείκνυται αρχικά η χρήση της µεθόδου 

varimax, η οποία όπως προαναφέραµε προσπαθεί να τοποθετήσει λιγότερες µεταβλητές 

- µε µεγαλύτερους όµως δείκτες - σε κάθε παράγοντα, σύσταση που θα ακολουθήσουµε 

και στην εµπειρική µελέτη µας. 

 Η στατιστική ανάλυση παραγόντων εδράζεται στο ορθογώνιο παραγοντικό 

υπόδειγµα (orthogonal factor model). Θεωρούµε τις αποδόσεις 1( ,..., )t t ktr r r ′=  των k 

αξιογράφων τη χρονική περίοδο t  και υποθέτουµε ότι η σειρά των αποδόσεων tr  είναι 

ασθενώς στατική µε µέσο µ και µήτρα συνδιακύµανσης rΣ . Το στατιστικό παραγοντικό 

υπόδειγµα προϋποθέτει ότι η σειρά των αποδόσεων tr  είναι γραµµικά εξαρτηµένη από 
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ορισµένες µη παρατηρήσιµες (unobservable) τυχαίες µεταβλητές 1( ,..., )t t mtf f f ′=  και k 

επιπρόσθετους θορύβους 1( ,..., )t t ktε ε ε ′= . Εποµένως για το στατιστικό παραγοντικό 

υπόδειγµα ισχύει ότι m < k, µε το itf  να συµβολίζει τους κοινούς παράγοντες και το itε  

τα λάθη. Από µαθηµατική σκοπιά, το στατιστικό παραγοντικό υπόδειγµα συνάδει µε τη 

γενική µορφή του υποδείγµατος 1 1 ...it i i t im mt itr f fα β β ε = +  +  +  +    αν εξαιρεθεί η   

τεταγµένη α  που αντικαθίσταται από τη µέση απόδοση µ . Εποµένως ένα παραγοντικό 

στατιστικό υπόδειγµα διαµορφώνεται ως εξής: 

t t tr fµ β ε− = +  

µε το [ ]ij k mβ β ×=  να παριστάνει τη µήτρα των παραγοντικών φορτίων, το ijβ  το 

φορτίο της i – οστής µεταβλητής  για τον j – οστό παράγοντα και το itε  το 

εξειδικευµένο σφάλµα των αποδόσεων του αξιογράφου i την περίοδο t. Ένα βασικό 

χαρακτηριστικό του στατιστικού παραγοντικού υποδείγµατος είναι ότι οι m παράγοντες 

jtf  και τα παραγοντικά φορτία ijβ  δεν υπόκεινται σε παρατήρηση. Ως εκ τούτου η 

εξίσωση t t tr fµ β ε− = +  δεν συνιστά πολυµεταβλητό γραµµικό υπόδειγµα 

παλινδρόµησης καίτοι προσοµοιάζει. Η συγκεκριµένη ιδιαιτερότητα διακρίνει ένα 

στατιστικό παραγοντικό υπόδειγµα από άλλα στατιστικά υποδείγµατα.  

Για να θεωρηθεί το παραγοντικό στατιστικό υπόδειγµα t t tr fµ β ε− = +  ορθογώνιο 

στατιστικό υπόδειγµα απαιτείται να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 
1. ( ) 0tE f =  και cov( )t mf I= , mI  η m m×  µοναδιαία µήτρα (identity matrix). 

2. ( ) 0tE ε =  και { }2 2
1cov( ) ,...,t kD diagε σ σ= =  (το D συµβολίζει µια k k×  

διαγώνια µήτρα). 

3. cov , ( 0it jt it jt m kf E fε ε ×  ′  = ) =   . Υποτίθεται δηλαδή ότι τα κατάλοιπα itε  (που 

αντιπροσωπεύουν την επίδραση όλων των παραγόντων που δεν 

περιλαµβάνονται στο υπόδειγµα) δεν συσχετίζονται µε το βαθµό 

πραγµατοποίησης των παραγόντων jtf  (αν συσχετιζόταν θα συνιστούσαν έναν 

επιπρόσθετο συστηµατικό παράγοντα στο υπόδειγµα και επιπροσθέτως δεν θα 

διακρινόταν η προέλευση της επίδρασης). 

 
Αν υποτεθεί ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε 
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cov( ) [( (

[( (
r t t t

t t t t

r E r r

E f f

D

µ µ

β ε β ε

ββ

′Σ =  = − ) − ) ]

′     = + ) + ) ]

′     = +

 

και cov( , ) [( ) ] ( ) ( )t t t t t t t tr f E r f E f f E fµ β ε β′ ′ ′= − = + =  

Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις τότε η διακύµανση και οι συνδιακυµάνσεις του 

ορθογώνιου παραγοντικού υποδείγµατος των αποδόσεων t t tr fµ β ε− = +  

διαµορφώνονται ως εξής: 

2 2 2
1

1 1

var( ) ... ,

cov( , ) ... ,

cov( , )

it i im i

it jt i j im jm

it jt ij

r

r r

r f

β β σ
β β β β

β

= + + +

= + +

=

 

Η ποσότητα 2 2
1 ...i imβ β+ +  που αντιπροσωπεύει το τµήµα της διακύµανσης των 

αποδόσεων itr  που συνεισφέρουν οι m κοινοί παράγοντες καλείται συµµετοχικότητα ή 

εταιρικότητα (communality). Το εναποµείναν τµήµα της διακύµανσης 2
iσ  των 

αποδόσεων itr  καλείται µοναδικότητα (uniqueness) ή ιδιάζουσα διακύµανση (specific 

variance). Θέτουµε ως 2 2 2
1 ...i i imc β β= + +  τη συµµετοχικότητα, ήτοι το άθροισµα των 

τετραγώνων των φορτίων της i – οστής µεταβλητής επί των m κοινών παραγόντων. Η 

διακύµανση των αποδόσεων itr  προκύπτει από το άθροισµα 2
ic + 2

iσ  ήτοι 

2 2var( )it i ir c σ= + .  

 Στην πράξη, δεν διαθέτουν όλες οι µήτρες συνδιακύµανσης µια ορθογώνια 

απεικόνιση παράγοντα. Με άλλα λόγια, υφίσταται το ενδεχόµενο µια τυχαία µεταβλητή 

tr  να µην διαθέτει καµία ορθογώνια απεικόνιση. Επιπροσθέτως, η ορθογώνια 

απεικόνιση παράγοντα µιας τυχαίας µεταβλητής δεν µπορεί να θεωρηθεί µοναδική. 

Στην πραγµατικότητα, για κάθε m m×  ορθογώνια µήτρα P  που ικανοποιεί την 

εξίσωση PP P P I′ ′= =  αν θεωρήσουµε το * Pβ β=  και το *
t tf P f′=  τότε έχουµε 

* *
t t t t t t tr f PP f fµ β ε β ε β ε′− = + = + = +  

 Επιπροσθέτως, το *( ) 0tE f =  και *cov( ) cov( )t tf P f P P P I′ ′= = = . Έτσι, το *β  και το 

*
tf  συγκροτούν ένα διαφορετικό ορθογώνιο παραγοντικό υπόδειγµα για το tr . Αυτή η 

έλλειψη µοναδικότητας της ορθογώνιας απεικόνισης του παράγοντα συνιστά αδυναµία 

αλλά ταυτόχρονα µπορεί να θεωρηθεί και ένα πλεονέκτηµα για την παραγοντική 

ανάλυση. Συνιστά αδυναµία επειδή καθιστά την έννοια του παραγοντικού φορτίου 

αυθαίρετη. Μπορεί να θεωρηθεί όµως και πλεονέκτηµα γιατί επιτρέπει την εκτέλεση 



 146

περιστροφών για την εύρεση των κοινών παραγόντων που παρέχουν ικανοποιητικές 

ερµηνείες. Επειδή η P  είναι µία ορθογώνια µήτρα, ο µετασχηµατισµός *
t tf P f′= , 

απεικονίζει µία περιστροφή σε m - διάστατο χώρο. 

 
3.1.4.3.2 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component 
Analysis – PCA)  

 
Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών είναι ίσως η απλούστερη και πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενη στατιστική µέθοδος µείωσης των διαστάσεων των υποδειγµάτων 

διερεύνησης της δοµής των αποδόσεων. Καλείται και παραγόντιση κύριων αξόνων 

(principal axis factoring) αλλά και κοινή παραγοντική ανάλυση. Αναφέραµε ήδη ότι η 

παραγοντική ανάλυση συνιστά µια στατιστική µέθοδο που αποσκοπεί στην εξαγωγή 

λιγότερων στον αριθµό µεταβλητών, των κύριων συνιστωσών, από τον αριθµό των 

ερµηνευτικών µεταβλητών του υποδείγµατος παλινδροµήσεως, οι οποίες κύριες 

συνιστώσες δεν συσχετίζονται µεταξύ τους και επιπλέον επεξηγούν µεγαλύτερο µέρος 

της διακυµάνσεως των ερµηνευτικών µεταβλητών (Κάτος, 2004). Πρόκειται για µια 

καθαρά στατιστική µέθοδο η οποία έχει ως στόχο την αντικατάσταση των K  γραµµικά 

εξαρτηµένων παλινδροµητών 1 2, ,..., kX X X , µε K  νέες µεταβλητές - συνιστώσες, έστω 

1 2, ,..., kZ Z Z . Οι νέες µεταβλητές - συνιστώσες είναι γραµµικοί συνδυασµοί των 

αρχικών µεταβλητών και είναι ανά δύο ασυσχέτιστες. Επιπλέον επιλέγονται έτσι ώστε 

κάθε µια να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή διακύµανση από όλες τις επόµενες. 

 Όταν αναφερόµαστε σε παραγοντικά υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται για να 

επισηµάνουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες και να αποτιµήσουν το ρόλο τους στη 

διαµόρφωση των αποδόσεων των µετοχών / χαρτοφυλακίων, τότε τα δεδοµένα 

αποτελούνται από τα στοιχεία της µήτρας διακυµάνσεων - συνδιακυµάνσεων των 

µεταβλητών του υποδείγµατος. Η ανάλυση των κύριων συνιστωσών στην περίπτωση 

µας αναζητά τη «συνισταµένη» δράση των πιο αντιπροσωπευτικών µεταβλητών που 

επιδρούν στη διαµόρφωση των αποδόσεων. Συνιστά εποµένως µια διαδικασία µείωσης 

του αριθµού των υπό εξέταση µεταβλητών σε ένα µικρότερο αριθµό 

«αντιπροσωπευτικών» µεταβλητών που ονοµάζονται κύριες συνιστώσες, συνιστώσες 

που όπως αναφέρθηκε δεν συσχετίζονται  µεταξύ τους και προκύπτουν ως γραµµικοί 

συνδυασµοί των αρχικών µεταβλητών. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά, 

ούτως ώστε οι κύριες συνιστώσες, να ταξινοµηθούν σε φθίνουσα σειρά ως προς τη 

συνεισφορά τους στην εξήγηση των αποδόσεων.   

 Η διαδικασία υπολογισµών µπορεί να ερµηνευθεί είτε γεωµετρικά είτε 

αλγεβρικά. Συνοπτικά, δηµιουργείται ο πίνακας συνδιακύµανσης (ή ο πίνακας 
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συσχέτισης) µεταξύ των k  µεταβλητών από τον οποίο υπολογίζονται οι ιδιοτιµές ή 

χαρακτηριστικές ρίζες ( 1 2, ,..., kλ λ λ ) και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσµατα ή 

χαρακτηριστικά διανύσµατα. Τα ιδιοδιανύσµατα ταξινοµούνται σε φθίνουσα σειρά και 

καταγράφουν τις διακυµάνσεις των κύριων συνιστωσών (principal components). Οι 

κύριες συνιστώσες προκύπτουν από την επίλυση του συστήµατος των γραµµικών 

εξισώσεων 

1 11 1 12 2 1

2 21 1 22 2 2

1 1 2 2

...

...

                                       

...

k k

k k

k k k kk k

Z X X X

Z X X X

Z X X X

α α α
α α α

α α α

= + + +
 = + + +


 = + + +

M M M M
 

µε τα 1 2, ,..., kZ Z Z  να συµβολίζουν τις κύριες ή ορθογώνιες συνιστώσες (principal 

components), τα 1 2, ,..., kX X X  να συµβολίζουν τις ερµηνευτικές µεταβλητές και µε 

11 12, ,..., kkα α α  να συµβολίζονται τα χαρακτηριστικά διανύσµατα - συντελεστές της 

εξίσωσης που δείχνουν την κλίση του υπερεπιπέδου που δηµιουργείται στον 

πολυδιάστατο υπερχώρο.  

Για την επίλυση του συστήµατος των γραµµικών εξισώσεων τίθενται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. Η πρώτη κύρια συνιστώσα 1Z  είναι µια µεταβλητή που ορίζει µια προβολή που 

θα πρέπει να περικλείει το µέγιστο ποσοστό της διακύµανσης των δεδοµένων. 

Θα πρέπει επίσης να µην συσχετίζεται µε τις άλλες κύριες συνιστώσες. Η 

δεύτερη κύρια συνιστώσα 2Z  θα πρέπει να εξηγεί τη µέγιστη διακύµανση που 

δεν εξηγείται από την 1Z  κ.ο.κ. 

2. Για τον υπολογισµό των  χαρακτηριστικών διανυσµάτων κάθε εξίσωσης τίθεται 

ο περιορισµός 2 2 2
1 2 ... =1 ( 1,2,..., )i i ik i kα α α+ + + = που σηµαίνει ότι το άθροισµα 

των τετραγώνων των συντελεστών για κάθε γραµµική εξίσωση θα πρέπει να 

ισούται µε τη µονάδα.  

3. Θα πρέπει επίσης για τον υπολογισµό των συντελεστών των εξισώσεων να 

ισχύει 1 1 2 2 ... =0i j i j ik jkα α α α α α+ + +  για  i j∀ ≠  για να εξασφαλιστεί ότι οι 

κύριες συνιστώσες δεν συσχετίζονται µεταξύ τους ή µε γεωµετρικούς όρους ότι 

οι νέοι άξονες είναι κάθετοι µεταξύ τους. 

Οι διαστάσεις του χώρου αποτυπώνονται από τις εξεταζόµενες µεταβλητές. Από τις k  

κύριες συνιστώσες µε βάση ορισµένα κριτήρια επιλέγονται συγκεκριµένες µεταβλητές 

για να µελετηθούν. Το µαθηµατικό πρόβληµα εποµένως περιορίζεται στον υπολογισµό 
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των συντελεστών µε προαπαιτούµενη την πλήρωση των προαναφερθέντων 

προϋποθέσεων. Συγκεκριµένα η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών βασίζεται στον 

υπολογισµό των ιδιοτιµών ή χαρακτηριστικών ριζών (eigenvalues) της µήτρας 

διακυµάνσεων - συνδιακυµάνσεων των ερµηνευτικών µεταβλητών.  

1

2

2
1 2 1

2
2 1 2

2
1 2
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 cov( )                    cov( )

                                                     

 cov( )     cov( )           
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Οι ιδιοτιµές της µήτρας V  είναι οι διακυµάνσεις των κύριων συνιστωσών που µπορεί 

να είναι µηδενικές όχι όµως και αρνητικές. Μετά τον υπολογισµό τους κατατάσσονται 

σε φθίνουσα σειρά, ήτοι 1 2 ... 0kλ λ λ≥ ≥ ≥ ≥ . Η ιδιοτιµή iλ  αντιστοιχεί στην i  κύρια 

συνιστώσα,  

1 1 2 2 ...i i i ik kZ X X Xα α α= + + +  

Μια σηµαντική ιδιότητα των ιδιοτιµών είναι ότι το άθροισµα τους ισοδυναµεί µε το 

ίχνος (trace) της µήτρας συνδιακυµάνσεων των αποδόσεων δηλαδή 

1 2

2 2 2
1 2 ... ...

kp X X Xλ λ λ σ σ σ+ + + = + + +  

Ειδικά στην Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών, το ίχνος αντικατοπτρίζει τη συνολική 

µεταβλητότητα της µήτρας συνδιακυµάνσεων. Επειδή το στοιχείο 
1

2
Xσ  συµβολίζει τη 

διακύµανση της µεταβλητής iX  και η iλ  τη διακύµανση της iZ  γίνεται φανερό ότι το 

άθροισµα των διακυµάνσεων των κύριων συνιστωσών ισούται µε το άθροισµα των 

διακυµάνσεων των αρχικών µεταβλητών. Εποµένως οι κύριες συνιστώσες από κοινού 

«συλλαµβάνουν» τη συνολική έκταση της διακύµανσης και ως εκ τούτου ένα τµήµα 

των κύριων συνιστωσών θα εκφράζει ένα ποσοστό από τη συνολική διακύµανση.   

 Συχνά η τυποποίηση των αρχικών µεταβλητών κρίνεται απαραίτητη. Σε µια 

τέτοια περίπτωση όµως η µήτρα συνδιακύµανσης των αρχικών µεταβλητών µεταπίπτει 

στη µήτρα συσχέτισης αυτών, ήτοι: 

12 1

21 2

1 2

  1       

     1     

            

      1
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όπου µε ij jir r=  συµβολίζεται ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών iX  

και jX . Με άλλα λόγια οι ιδιοτιµές υπολογίζονται από τον πίνακα συσχέτισης. Σε αυτή 
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την περίπτωση, το άθροισµα των στοιχείων της κύριας διαγωνίου της µήτρας R  και 

κατά συνέπεια το άθροισµα των ιδιοτιµών ισούται µε το σύνολο των  µεταβλητών k . 

Οι ιδιοτιµές υπολογίζονται από την εξίσωση  

( ) 0k kλ ×Α − Ι Χ =  

όπου µε Α  συµβολίζεται η k k×  διαστάσεων συµµετρική µήτρα της συνδιακύµανσης ή 

της συσχέτισης, µε λ  η ιδιοτιµή ή χαρακτηριστική ρίζα, µε k k×Ι  ο µοναδιαίος πίνακας 

και µε Χ  η µήτρα ή ο πίνακας στήλη µε k  σειρές που αποτελεί τη λύση της εξίσωσης 

και ονοµάζεται ιδιοδιάνυσµα ή χαρακτηριστικό διάνυσµα (eigenvector). Σε κάθε 

ιδιοτιµή αντιστοιχεί και ένα διαφορετικό ιδιοδιάνυσµα. Εποµένως από την επίλυση της 

εξίσωσης ( ) 0k kλ ×Α − Ι Χ =  υπολογίζονται συνολικά k  ιδιοτιµές και k  ιδιοδιανύσµατα. 

Οι τιµές των ιδιοδιανύσµατων αυτών είναι οι συντελεστές του συστήµατος των 

γραµµικών εξισώσεων:    
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Με άλλα λόγια, στην κύρια συνιστώσα iZ  αντιστοιχεί µια ιδιοτιµή iλ  που εκφράζει τη 

διακύµανση της. Στην ιδιοτιµή αντιστοιχεί ένα ιδιοδιάνυσµα που περιλαµβάνει τους 

συντελεστές της γραµµικής εξίσωσης. Για παράδειγµα αν στην πρώτη κύρια 

συνιστώσα: 

1 11 1 12 2 1... k kZ X X Xα α α= + + +  

αντικαταστήσουµε στο δεξιό σκέλος της εξίσωσης τις γνωστές πλέον τιµές των 

συντελεστών και των τυποποιηµένων µεταβλητών υπολογίζεται η τιµή της πρώτης 

κύριας συνιστώσας (principal component score). 

Συνελόντι ειπείν, τα στάδια της διαδικασίας διεξαγωγής της ανάλυσης των κύριων 

συνιστωσών είναι: 

1. Αρχικά συλλέγονται τα δεδοµένα. Για k  συνιστώσες και t  περιόδους 

διαµορφώνεται η k t×  µήτρα συνδιακύµανσης (ή η µήτρα συσχέτισης) µε k  

πιθανές κύριες συνιστώσες. 

2. Αν κριθεί σκόπιµο κανονικοποιούνται οι µεταβλητές 1 2, ,..., kX X X  για να 

ακολουθούν την τυποποιηµένη κανονική κατανοµή (0,1)N . 

3. ∆ηµιουργείται η µήτρα συνδιακύµανσης V . Αν όµως έχει προηγηθεί η 

τυποποίηση των αρχικών µεταβλητών τότε η µήτρα που δηµιουργείται είναι η 

µήτρα συσχέτισης R  των µεταβλητών. 
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4. Υπολογίζονται οι ιδιοτιµές 1 2, ,..., kλ λ λ  και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσµατα 

1 2, ,..., kα α α . Ο συντελεστής της i  κύριας συνιστώσας αποτελεί το i  

ιδιοδιάνυσµα και η ιδιοτιµή iλ  είναι η διακύµανση της. 

5. Υπολογίζονται οι τιµές των κύριων συνιστωσών. Απορρίπτονται όσες 

συνιστώσες εξηγούν ένα µικρό ποσοστό της διακύµανσης στα δεδοµένα. 

6. Υπολογίζονται οι βαθµοί πραγµατοποίησης των παραγόντων. Στην πράξη οι 

πραγµατοποιήσεις των παραγόντων υπολογίζονται διαχρονικά και 

διαµορφώνονται οι χρονοσειρές που καταγράφουν τους βαθµούς των 

πραγµατοποιήσεων.        

Θα εφαρµόσουµε στην πράξη τη διαδικασία διεξαγωγής της ανάλυσης των κύριων 

συνιστωσών για την εµπειρική εκτίµηση του υποδείγµατος εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας µε τα δεδοµένα του ελληνικού χρηµατιστηρίου και των 

µακροοικονοµικών µεταβλητών της ελληνικής οικονοµίας. 

 
3.1.4.3.2.1 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών & 
Πολυσυγγραµικότητα 

 
Μια από τις βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος πολλαπλής παλινδρόµησης είναι και η 

µη ύπαρξη ακριβών γραµµικών σχέσεων ανάµεσα στις ερµηνευτικές µεταβλητές 

(Χρήστου, 2004). Η επιλογή των ερµηνευτικών µεταβλητών σε ένα γραµµικό 

υπόδειγµα µπορεί να δηµιουργήσει ένα σηµαντικό πρόβληµα. Συγκεκριµένα, πολλές 

φορές στα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα ανακύπτει το πρόβληµα της 

συγγραµµικότητας (της γραµµικής εξάρτησης) των υπό εξέταση παραγόντων. Σε µια 

τέτοια περίπτωση ποιοι παράγοντες θα έπρεπε να επιλεγούν; Οι θεωρητικές εκτιµήσεις 

είναι σηµαντικές στον καθορισµό αυτής της επιλογής, αλλά στην πράξη αναδεικνύεται 

µια αθέατη πτυχή του προβλήµατος. Όταν οι ερµηνευτικές µεταβλητές είναι ιδιαίτερα 

συγγραµικές τότε οι εκτιµήσεις των παραµέτρων του υποδείγµατος και τα 

τυποποιηµένα λάθη τους (standard errors) θα επηρεαστούν. Αν για παράδειγµα δύο ή 

περισσότερες µεταβλητές εµφανίζουν µεγάλο συντελεστή συσχέτισης, δηλαδή 

κινούνται µε την ίδια ένταση προς την ίδια (ή και την αντίθετη) κατεύθυνση 

δηµιουργείται πρόβληµα στους συντελεστές ευαισθησίας των παραγόντων αυτών, 

καθώς οι δύο ή περισσότερες µεταβλητές µπορούν να θεωρηθούν ως ένας παράγοντας. 

 Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών είναι µία από τις πλέον αποτελεσµατικές 

µεθόδους για την αντιµετώπιση της πολυσυγγραµµικότητας. Άλλες µέθοδοι, όπως η 

αλλαγή των δεδοµένων, η εξαίρεση µίας ή περισσοτέρων συγγραµµικών µεταβλητών, ή 
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η ραχοειδής παλινδρόµηση79 (ridge regression) εµφανίζουν πρόδηλα µειονεκτήµατα. 

Ωστόσο, η ορθογωνιοποίηση των µεταβλητών µε τη χρήση της Ανάλυσης Κύριων 

Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA) είναι ένας απλός τρόπος για να 

επιτευχθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο οι εκτιµήσεις των παραµέτρων για το αρχικό 

υπόδειγµα χωρίς να χρειάζεται τίποτα περισσότερο από µια εκτίµηση µε τη Μέθοδο 

των Ελαχίστων Τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS).  

 Η ιδέα είναι απλή και υλοποιείται µε την εκτέλεση µιας αλληλουχίας 

συγκεκριµένων βηµάτων. Ας θεωρήσουµε τις 1,..., kX X  ως ερµηνευτικές µεταβλητές 

του γραµµικού υποδείγµατος µε εξαρτηµένη µεταβλητή την Y . Τόσο η ερµηνευόµενη 

µεταβλητή Y  όσο και οι ερµηνευτικές µεταβλητές υποτίθεται ότι είναι στατικές 

(stationary). Τότε: 

Ø Στο πρώτο βήµα γίνεται η κανονικοποίηση των ερµηνευτικών µεταβλητών 

* * *
1 2, ,..., kX X X  ούτως ώστε να έχουν µέσο 0 και διακύµανση 1 κατά τη διάρκεια 

της περιόδου εκτίµησης. Έτσι * ( )i i
i

i

X
X

µ
σ
−

=  όπου iµ  και iσ  είναι ο µέσος και 

η τυπική απόκλιση της iX  για 1,...,i k= . 

Ø Στο δεύτερο βήµα µέσω της ανάλυσης κύριων συνιστωσών επισηµαίνονται οι 

κύριες συνιστώσες  

Ø Στο τρίτο βήµα εκτελείται η γραµµική παλινδρόµηση80 της Y  επί των 1,..., kP P  

(Y Pb eα= + + ) µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για τη λήψη της 

εκτίµησης της τεταγµένης (intercept) α  και των κλίσεων (slope coefficients) 

1( ,...., )kb b ′=b  

Ø Στο τέταρτο βήµα γίνεται χρήση των παραγοντικών φορτίων που προκύπτουν 

από την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών για τη µετατροπή των εκτιµήσεων σε 

συντελεστές για το αρχικό υπόδειγµα και την εκτίµηση της µήτρας 

συνδιακύµανσης τους. 

Για τη διατύπωση µε µαθηµατικούς όρους της αλληλουχίας των βηµάτων για την 

ορθογωνιοποίηση των µεταβλητών περιγράφουµε µε συµβολισµό µητρών τη 

                                                 
79 Η µέθοδος της ραχοειδούς παλινδρόµησης (ridge regression) συνίσταται στην αντικατάσταση της 
µήτρας ( )′Χ Χ  µε τη µήτρα ( )λ′Χ Χ + Ι  όπου λ  είναι ένας µικρός αριθµός. Με άλλα λόγια, 

προστίθεται στις διακυµάνσεις των παλινδροµητών µια σταθερά λ  µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο 

συντελεστής συσχετίσεως ανάµεσα στις ερµηνευτικές µεταβλητές, δηλαδή να µειώνεται το 2
ijr  για i j≠  

(Maddala, 1989, σ. 234). 
80 Τα 'P s  προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης 1 1 2 2 ...j j j kj kP w X w X w X= + + +  όπου ijw  

τα παραγοντικά φορτία και 1.... kX X  οι ερµηνευτικές µεταβλητές. 



 152

διαδικασία της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA). 

Συγκεκριµένα: 

*X PW ′=  

όπου µε W  συµβολίζεται η µήτρα των παραγοντικών φορτίων. Το υπόδειγµα της 

γραµµικής παλινδρόµησης που εκτελείται στο τρίτο βήµα γράφεται µε τη µορφή 

εξίσωσης ως 

y Pb e= + +�  

όπου ( , ,..., )a a a ′=�  και το διάνυσµα b  των εκτιµήσεων σύµφωνα µε τη µέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων γράφεται ως  

1 1( )b P P P y P y− −′ ′ ′= = Λ  

επειδή P P′ = Λ , η k k×  διαγώνια µήτρα των ιδιοτιµών που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασµό των µητρών * *X X′ . Η µήτρα συνδιακυµάνσεως τους είναι η 2 1σ −Λ . 

Το υπόδειγµα της «ορθογώνιας παλινδρόµησης» («orthogonal regression») προκύπτει 

υποκαθιστώντας στην εξίσωση y Pb e= + +�  το *P X W= . Εποµένως η εξίσωση της 

γραµµικής παλινδρόµησης γράφεται ως  

* *y X b e= + +�  

όπου οι συντελεστές *b Wb= . Σε όρους µη τυποποιηµένων αρχικών µεταβλητών η 

εξίσωση * *y X b e= + +�  γράφεται ως  

y c Xd e= + +  

όπου * * *
1 1( / ,...., / )k kd b b bσ σ ′= = Σ  µε Σ  να συµβολίζει µια διαγώνια µήτρα µε 

στοιχεία 1/ iσ  στην i − οστή διαγώνιο. Εποµένως οι συντελεστές παλινδρόµησης στην 

ορθογώνια εξίσωση παλινδρόµησης µπορούν να προκύψουν ως απλός 

µετασχηµατισµός των συντελεστών b  της παλινδρόµησης µε τη χρήση των 

παραγοντικών φορτίων W  (που αποτιµώνται µε τη µέθοδο των κύριων συνιστωσών) 

και της διαγώνιας µήτρας Σ : 

d Wb= Σ . 

Η σταθερά στην εξίσωση y c Xd e= + +  ισούται µε µ+�  όπου 1( ,..., )kµ µ µ ′= , το 

διάνυσµα δηλαδή των µέσων των ερµηνευτικών µεταβλητών. Η στατιστική ελέγχου t  

και εν γένει οι διαγνωστικοί έλεγχοι διεξάγονται µε βάση τα δεδοµένα της (διαγώνιας) 

µήτρας συνδιακύµανσης της d  που υπολογίζεται από τη σχέση 

2 1 2 1( ) ( )V d WV b W W Wσ σ− −′ ′= Σ Σ = Σ Λ Σ = ΣΛ Σ  
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όπου 2σ  είναι η διακύµανση της y  και Λ  είναι η διαγώνια µήτρα των ιδιοτιµών του 

* *X X′ . 

Για να συνοψίσουµε τη διαδικασία, αντί να παλινδροµήσουµε την Y  επί ενός συνόλου 

συσχετισµένων µεταβλητών X , εκτελούµε την παλινδρόµηση ανάµεσα στην Y  και 

στις ασυσχέτιστες κύριες συνιστώσες ( y Pb e= + +� ). Οι συντελεστές b  της 

παλινδρόµησης  που υπολογίζονται για τις κύριες συνιστώσες µετασχηµατίζονται απλά 

σε εκτιµήσεις των συντελεστών του αρχικού υποδείγµατος. Με µαθηµατικούς όρους 

d Wb= Σ  όπου Σ  είναι µια διαγώνια µήτρα µε τα στοιχεία της διαγωνίου να ισούνται 

µε 
1

iσ
 ( iσ  είναι η τυπική απόκλιση της i − οστής ερµηνευτικής µεταβλητής) και W  

είναι η µήτρα των παραγοντικών φορτίων (που αποτιµώνται µε τη µέθοδο των κύριων 

συνιστωσών). 

 
3.1.4.3.3 Ασυµπτωτική Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Asymptotic 
Principal Component Analysis – APCA)  

 
Οι θεµελιωτές της προσέγγισης Connor και Korajczyk (1986) έδειξαν ότι τα 

πρώτα k  ιδιοδιανύσµατα του πίνακα Ξ  διαστάσεων Τ × Τ  τείνουν ασυµπτωτικά 

( )n → ∞  σε ένα γραµµικό µετασχηµατισµό των αθροισµάτων των k  παραγοντικών 

βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores) µε τα ασφάλιστρα κινδύνου (risk premia) 

( )s
f P + . Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του πίνακα Ξ  ο ρόλος των αξιογράφων (εν 

προκειµένω µετοχών) και των χρονικών σηµείων εναλλάσσονται. (“While estimating 

Ξ , the role of securities and time points get interchanged”, Shukla, 1997, p. 7). 

Εισάγεται εποµένως και η χρονική διάσταση στην οικονοµετρική ανάλυση. Εποµένως η 

προσέγγιση των Ασυµπτωτικών Κύριων Συνιστωσών µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε 

δείγµατα που περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό µετοχών χωρίς να παραβιάζεται η 

υπόθεση της στατικότητας των παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης (factor 

scores). Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτηµα που παρέχει η προσέγγιση των Ασυµπτωτικών 

Κύριων Συνιστωσών έγκειται στην απευθείας εξαγωγή των παραγοντικών βαθµών 

πραγµατοποίησης (factor scores) εν αντιθέσει µε την προσέγγιση του χαρτοφυλακίου 

βάσης που υλοποιείται σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο υπολογίζονται µέσω της 

παλινδρόµησης οι συντελεστές ευαισθησίας και στη συνέχεια οι παραγοντικοί βαθµοί 

πραγµατοποίησης (factor scores). 

Οι Connor και Korajczyk το 1988 πρότειναν µια επαναληπτική διαδικασία που 

καταλήγει σε πιο αποτελεσµατικές εκτιµήσεις των παραγοντικών βαθµών 
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πραγµατοποίησης (factor scores). Τα στάδια της διαδικασίας διεκπεραιώνονται µε την 

ακόλουθη σειρά: 

Ø Εκτίµηση των ιδιοδιανυσµάτων του πίνακα Ξ  

Ø Θεώρηση του k × Τ  πίνακα των ιδιοδιανυσµάτων ως G . Εκτίµηση στη 

συνέχεια του πίνακα συνδιακυµάνσεων των καταλοίπων V G GΤ = Ξ − . 

Ø Υπολογισµό του πίνακα * 1/ 2 1/ 2V V− −Ξ  =  Ξ   

Ø Εκτίµηση των ιδιοδιανυσµάτων του πίνακα *Ξ . Τα συγκεκριµένα 

ιδιοδιανύσµατα θα είναι πιο αποτελεσµατικοί εκτιµητές των πραγµατικών 

παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores) από ότι τα 

ιδιοδιανύσµατα του πίνακα Ξ . 

Ο αλγόριθµος που ακολουθήθηκε βασίζεται στην παρατήρηση ότι σε µια ανάλυση 

παράγοντα,  από την κατάτµηση του πίνακα (της µήτρας) συνδιακύµανσης ο πίνακας 

της συνδιακύµανσης των καταλοίπων που προκύπτει είναι διαγώνιος ενώ καµία τέτοια 

προσπάθεια δεν καταβάλλεται στην ανάλυση κύριων συνιστωσών. Η επαναληπτική 

διαδικασία φέρνει τη λύση ένα βήµα πιο κοντά στην παραγοντική ανάλυση µέγιστης 

πιθανοφάνειας. 

 
3.1.5 Σχέση Μεταξύ Παραγόντων, ∆εδοµένων και Τεχνικών Εκτίµησης 
 
Σχηµατικά, η σχέση ανάµεσα στους παράγοντες, τα δεδοµένα και τις τεχνικές 

εκτίµησης απεικονίζεται στο διάγραµµα (3.1.3) που ακολουθεί: 

 
∆ιάγραµµα 3.1.3: Σχέση Μεταξύ Παραγόντων, ∆εδοµένων και Τεχνικών Εκτίµησης 

 
Πηγή: Fig. 15, p. 70, Hausen Florian, “Multifactor Models in hedge fund and Fund of 

Funds Management”  
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Στο σχεδιάγραµµα απεικονίζεται η µεθοδολογία που ακολουθείται στις περιπτώσεις των 

παρατηρήσιµων και µη παρατηρήσιµων παραγόντων. Έτσι, στην περίπτωση των µη 

παρατηρήσιµων παραγόντων (τεχνικοί παράγοντες, κλάδοι, θεµελιώδεις παράγοντες) η 

ανάλυση των δεδοµένων γίνεται διαστρωµατικά. Στην περίπτωση των στατιστικών 

παραγόντων (µη παρατηρήσιµοι) χρησιµοποιούνται οι µήτρες διακυµάνσεων -  

συνδιακυµάνσεων ή / και συσχετίσεων των αποδόσεων των µετοχών (ή των 

χαρτοφυλακίων). Αντίθετα, στην περίπτωση των παρατηρήσιµων παραγόντων 

(παράγοντες αγοράς, µακροοικονοµικοί παράγοντες) η ανάλυση των δεδοµένων γίνεται 

διαχρονικά, µε τη χρήση χρονοσειρών.  

 Στο δεύτερο στάδιο εφαρµόζονται οι τεχνικές εκτίµησης. Χρησιµοποιώντας την 

προσέγγιση Fama-French ή Barra για τους µη παρατηρήσιµους παράγοντες, τις 

χρονοσειρές για τους παρατηρήσιµους παράγοντες και τους στατιστικούς παράγοντες 

που εξάγονται µε την ανάλυση παραγόντων ή την ανάλυση των κύριων συνιστωσών, 

εκτελούνται οι παλινδροµήσεις των χρονοσειρών προκειµένου να καταγραφούν οι 

συντελεστές ευαισθησίας κάθε µετοχής (ή χαρτοφυλακίου) στους παράγοντες του 

υποδείγµατος.  

 Σε ορισµένες περιπτώσεις (για παράδειγµα στα υποδείγµατα τύπου APT) οι 

προσπάθειες στρέφονται στην αποτίµηση της επίδρασης του κάθε παράγοντα στις 

αποδόσεις µετοχών και χαρτοφυλακίων. Έτσι, στο τελευταίο στάδιο των µελετών 

εκτελούνται διαστρωµατικές παλινδροµήσεις των αποδόσεων των µετοχών (ή των  

χαρτοφυλακίων) επί των συντελεστών ευαισθησίας. Η διαστρωµατική αυτή 

παλινδρόµηση µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές και στη συνέχεια να γίνει µια µέση 

εκτίµηση της επίδρασης του κάθε παράγοντα στις αποδόσεις µετοχών και 

χαρτοφυλακίων. Στη συνέχεια παρατίθεται πιο αναλυτικά η διαδικασία εκτίµησης των 

παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης και των ασφάλιστρων κινδύνου. 

 
3.1.6 ∆ιαδικασία Εκτίµησης Πολυπαραγοντικών Υποδειγµάτων  
 

3.1.6.1 Εκτίµηση των Παραγοντικών Βαθµών Πραγµατοποίησης και των 
Ασφάλιστρων Κινδύνου 
 

Προς επίτευξη της βέλτιστης επιλογής των µετοχών για την εκτίµηση των 

παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores) και των ασφάλιστρων 

κινδύνου (risk premia), σε µερικά άρθρα αντί µεµονωµένων µετοχών 

χρησιµοποιήθηκαν κλαδικά χαρτοφυλάκια, ή χαρτοφυλάκια που συγκροτήθηκαν µε 

βάση το µέγεθος των εκδοτριών των µετοχών εταιρειών. Η επιλογή των κλαδικών 

χαρτοφυλακίων στόχευε στο να ελαχιστοποιήσει τον ιδιοσυγκρασιακό θόρυβο που 
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σχετίζεται µε τις αποδόσεις των µεµονωµένων µετοχών. Για παράδειγµα οι Chan, 

Hendershott και Sanders (1988) χρησιµοποίησαν χαρτοφυλάκια µετοχών που 

συγκροτήθηκαν µε κριτήριο το µέγεθος ενώ οι Chen και Jordan (1993), καθώς και οι 

Kim, Shukla και Tomas (1996) επέλεξαν κλαδικά χαρτοφυλάκια. 

Στα µακροοικονοµικά παραγοντικά υποδείγµατα οι παραγοντικοί βαθµοί 

πραγµατοποίησης (factor scores) sf  είναι άµεσα διαθέσιµοι και ως εκ τούτου δεν 

υφίσταται λόγος εκτίµησης τους. ∆εν παύει ωστόσο να υφίσταται η ανάγκη εκτίµησης 

των ασφάλιστρων κινδύνου (risk premia) sP , ή του αθροίσµατος των παραγοντικών 

βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores) και των ασφάλιστρων κινδύνου ( )s
f P + . Για 

τα στατιστικά παραγοντικά υποδείγµατα είναι απαραίτητη η εκτίµηση τόσο των 

παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores) sf  όσο και των αθροισµάτων 

των παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης και των ασφάλιστρων κινδύνου 

( )s
f P + . Στα περισσότερα άρθρα για την εκτίµηση τους χρησιµοποιείται η προσέγγιση 

του χαρτοφυλακίου βάσης (µεταξύ αυτών και τα άρθρα – ορόσηµα των Ross και Roll).  

 
3.1.6.1.1 Η Προσέγγιση του Χαρτοφυλακίου Βάσης 

 
Η προσέγγιση του χαρτοφυλακίου βάσης υλοποιείται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο 

υπολογίζονται οι συντελεστές ευαισθησίας, ήτοι οι παραγοντικοί συντελεστές (factor 

betas, ij sβ ) ή παραγοντικά φορτία (factor loadings) και η µήτρα συνδιακυµάνσεων των 

καταλοίπων των παραγόντων. Στη συνέχεια µε τη χρήση των παραγοντικών 

συντελεστών και της µήτρας συνδιακυµάνσεων των καταλοίπων εκτιµώνται οι 

παραγοντικοί βαθµοί πραγµατοποίησης (factor scores).  

Εάν   οι   παράγοντες   είναι   µακροοικονοµικοί,   αρκεί   µια απλή παλινδρόµηση των 

αποδόσεων των µετοχών επί των παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης (factor 

scores) στην εξίσωση  

1 1( ) ...it it i t ik kt itr E r f f eβ β − =  +  +  +       

για την εκτίµηση των συντελεστών ευαισθησίας81 (factor betas, ij sβ ) µε τα jtf  να 

αποτελούν το ( 1k × ) διάνυσµα της αποτίµησης του βαθµού πραγµατοποίησης (factor 

scores)  των j  ( 1, ... , )j k =     κοινών, «διαπεραστικών» παραγόντων κινδύνου του 

                                                 
81 Κάθε συντελεστής ευαισθησίας ή παραγοντικός συντελεστής ijβ  έκαστου αξιογράφου είναι 

συγκεκριµένος και συνεπώς µπορεί να υπολογιστεί µε την παλινδρόµηση των χρονοσειρών των 
πραγµατοποιηθεισών αποδόσεων των µετοχών στις τιµές (βαθµούς πραγµατοποίησης) των παραγόντων. 
Αυτή η παλινδρόµηση γίνεται µε τη χρήση της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, µε τρόπο ώστε οι 
διαταρακτικοί όροι να θεωρηθούν ασυσχέτιστοι και κανονικά κατανεµηµένοι. 
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υποδείγµατος στο τέλος της περιόδου t  ή πιο απλά τις παρατηρήσεις από τις 

χρονοσειρές των παραγόντων κινδύνου.  

Εάν οι παράγοντες εκτιµώνται στατιστικά χρησιµοποιείται η ανάλυση κύριων 

συνιστωσών (Principal Components Analysis, PCA) και η παραγοντική ανάλυση 

µεγίστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Factor Analysis, MLFA). 

 Στην περίπτωση των µακροοικονοµικών παραγόντων ο πίνακας 

συνδιακυµάνσεων των καταλοίπων Φ  εκτιµάται από τη σχέση ΤΣ − ΒΩΒ  µε το Ω  να 

αντιπροσωπεύει τον  × k k  πίνακα συνδιακυµάνσεων των παραγόντων. Για τους 

στατιστικούς παράγοντες ο πίνακας των καταλοίπων υπολογίζεται από τη σχέση 

ΤΣ − ΒΒ . Στο επόµενο βήµα εκτιµώνται οι τιµές των παραγοντικών βαθµών 

πραγµατοποίησης (factor scores) sf  ή / και των αθροισµάτων των παραγοντικών 

βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores) και των ασφάλιστρων κινδύνου (risk premia) 

( )s
f P +  «τρέχοντας» τις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις των αποδόσεων επί των 

συντελεστών ευαισθησίας82  

1 1 2 2[ )] ( ) ... ( )i i i i ik k ir t) E r t f t f t f t) e tβ β β(  − (  =  +  ( )  +  (  +     ή / και 

0 1( )i i i2 ik k k ir t P b f t) P b f t) P b f t)+ P e t)1 1 2 2 −  = ( (  + ) + ( (  + ) + ... + ( (   ) + (  . 

Πιο συγκεκριµένα για την εκτίµηση των παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης 

(factor scores) sf  στην εξίσωση 

1 1 2 2[ )] ( ) ... ( )i i i i ik k ir t) E r t f t f t f t) e tβ β β(  − (  =  +  ( )  +  (  +      

οι αποκλίσεις των αποδόσεων των µετοχών ( [ )]i ir t) E r t(  − (  ) παλινδροµούν στους 

συντελεστές ευαισθησίας  ij sβ  και προκύπτουν οι χρονολογικές σειρές των 

ασφάλιστρων κινδύνου [τα εκτιµηθέντα 'jP s , ( 1, ... , )j k =    ] που σχετίζονται µε τους 

υπό εξέταση παράγοντες. (Η εµπειρική εκτίµηση της µέσης απόδοσης της µετοχής i  

( [ )]iE r t(  )  υπολογίζεται από τη χρονοσειρά των αποδόσεων).  

Για την εκτίµηση των ( )f P s +  στην εξίσωση 

0 1( )i i i2 ik k k ir t P b f t) P b f t) P b f t)+ P e t)1 1 2 2 −  = ( (  + ) + ( (  + ) + ... + ( (   ) + (   

υποτίθεται ότι οι µεταβλητές (µετοχές) από τις οποίες προκύπτουν οι παράγοντες 

τιµολογούνται ορθά. Εποµένως, µια παλινδρόµηση των αποδόσεων των µετοχών επί 

των παραγοντικών φορτίων στο χρόνο t , παρέχει εκτιµήσεις των 0P  και των ( )s
f P + .  

                                                 
82 Που ήδη υπολογίσθηκαν από το πρώτο βήµα. 
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Η εκτίµηση των παραµέτρων των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων διεξάγεται µε τη 

µέθοδο των γενικευµένων ελαχίστων τετραγώνων (Generalized Least Squares, GLS83).  

Οι γενικευµένοι εκτιµητές (των ελαχίστων τετραγώνων GLS) των sf  στο χρόνο t  
είναι: 

1 1 1
t t) (R E[r t)] )Τ − − Τ −∆  = (Β Φ Β Β Φ  − ( l  

Η συγκεκριµένη διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τις µετοχές του δείγµατος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου t  για τη λήψη των χρονοσειρών των sf . Υποθέτοντας ως 

δεδοµένη τη στατικότητα τους, οι πίνακες Β  των παραγοντικών φορτίων (factor 

loadings) και Φ  των συνδιακυµάνσεων των καταλοίπων διατηρούνται σταθεροί στο 

διάβα του χρόνου t . Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να υπολογίσουµε τον πίνακα που 

προκύπτει από το γινόµενο του πολλαπλασιασµού των πινάκων 1 1 1)Τ − − Τ −(Β Φ Β Β Φ  

άπαξ και να τον πολλαπλασιάσουµε τη χρονική στιγµή t , µε τον πίνακα που προκύπτει 

από τη διαφορά των πινάκων των πραγµατοποιούµενων αποδόσεων µε τον πίνακα – 

αποτέλεσµα του γινοµένου των αναµενόµενων αποδόσεων επί το 1n ×  µοναδιαίο 

διάνυσµα l  ( tR E[r t)] − ( l ), για να λάβουµε τους παραγοντικούς βαθµούς 

πραγµατοποίησης (factor scores) τη συγκεκριµένη στιγµή t . Οι γραµµές του πίνακα 

που προκύπτει µπορούν να ιδωθούν ως οι συντελεστές βαρύτητας84 των 

χαρτοφυλακίων βάσης των οποίων οι αποδόσεις «µιµούνται85» τους µεµονωµένους 

παράγοντες. Εποµένως οι εκτιµήσεις GLS των χαρτοφυλακίων βάσης γίνονται µε βάση 

τη σχέση:  

T 1 1 1W )Τ − − Τ − = (Β Φ Β Β Φ   

Η εξίσωση 0 1( )i i i2 ik k k ir t P b f t) P b f t) P b f t)+ P e t)1 1 2 2 −  = ( (  + ) + ( (  + ) + ... + ( (   ) + (   

παρέχει την εκτίµηση των αθροισµάτων ( )s
f P +  και εποµένως 

1 1 1
t t) RΤ − − Τ −∆  + Γ = (Β Φ Β Β Φ  και 

0 1( ) 2 k k kP R t f t) P f t) P f t)+ Pβ β β1 1 2 2 =  − [ ( (  + ) + ( (  + ) + ... + ( (   )  

µε τα jβ  να αποτυπώνουν τη µέση ευαισθησία των µετοχών στον thj  παράγοντα. Η 

συγκεκριµένη διαδικασία αποδίδει µάλλον µια χρονοσειρά τιµών του 0tP  παρά µια 

                                                 
83 Βλέπε περισσότερα για τη συγκεκριµένη µέθοδο στον Studenmund pp. 329 – 335. 
84 Ο Shukla δείχνει τον τρόπο υπολογισµού της παραγώγου τύπου Lagrange των συντελεστών 
στάθµισης, µια παραγώγιση που δικαιολογεί τη χρήση της ονοµασίας χαρτοφυλάκια βάσης και παραθέτει 
µια εναλλακτική λύση, τα ελάχιστα ιδιοσυγκρασιακά χαρτοφυλάκια κινδύνου.  
85 Ένα χαρτοφυλάκιο βάσης που µιµείται τον thj  παράγοντα ορίζεται ως το χαρτοφυλάκιο του οποίου οι 

αποδόσεις εµφανίζουν µοναδιαία ευαισθησία στον παράγοντα thj  και µηδενική ευαισθησία στους 
άλλους παράγοντες. 
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µοναδική, σταθερή τιµή 0P  υποδηλώνοντας ότι το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου δεν 

παραµένει σταθερό στη διάρκεια του χρόνου. Εποµένως η κατάλληλη ερµηνεία που 

µπορεί να δοθεί στο 0tP  είναι πως αντικατοπτρίζει την απόδοση του µηδενικού βήτα ή 

του επιτοκίου µηδενικού κινδύνου.86 

 
3.1.6.1.2 Η Προσέγγιση των Ασυµπτωτικών Κύριων Συνιστωσών 

  
Η χρήση των χαρτοφυλακίων βάσης για την εκτίµηση των παραγοντικών βαθµών 

πραγµατοποίησης (factor scores) προϋποθέτει τη δηµιουργία του n n×  πίνακα 

συνδιακυµάνσεων Σ  βάσει των nΤ >  παρατηρήσεων. Το πρόβληµα που ανακύπτει 

στην προκειµένη περίπτωση έγκειται στο ότι για τη µελέτη ενός µεγάλου αριθµού 

µετοχών απαιτείται ένα µεγάλο δείγµα παρατηρήσεων Τ . Ένα µεγάλο όµως δείγµα 

παρατηρήσεων Τ  περιορίζει την αξιοπιστία της υπόθεσης περί στατικότητας. Για την 

παράκαµψη του προβλήµατος επιχειρείται η προσέγγιση των Ασυµπτωτικών Κύριων 

Συνιστωσών (Asymptotic Principal Components Approach) των Connor και Korajczyk 

(1986) που αναλύσαµε εκτενώς.  

 
3.1.7 Η Χρησιµότητα των Πολυπαραγοντικών Υποδειγµάτων 
  
Η χρησιµότητα των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων προκύπτει έµπρακτα από την 

κατά κόρον χρησιµοποίηση τους στις αγορές κεφαλαίου. Συγκεκριµένα οι 

επαγγελµατίες του χώρου θεωρούν ότι τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα παρέχουν πιο 

αξιόπιστες ενδείξεις και περισσότερο επιθυµητά αποτελέσµατα από άλλα υποδείγµατα 

(π.χ. CAPM) στη διαδικασία:  

 
A. Επιλογής Μετοχών  

B. Κατασκευής και ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Στην περίπτωση αυτή αναφερόµαστε 

τόσο στην ενεργητική / παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου, όσο και στον 

αποτελεσµατικότερο έλεγχο του επενδυτικού κινδύνου (risk control).  

C. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Χαρτοφυλακίου. Εδώ αναφερόµαστε, πέρα από 

τη µέτρηση της επίδοσης ενός χαρτοφυλακίου, στη συµβολή των παραγόντων τόσο 

στην απόδοση του χαρτοφυλακίου (performance attribution), όσο και στην ανάλυση 

του επενδυτικού style (του επενδυτικού χαρακτήρα) του χαρτοφυλακίου (style 

analysis).  

 

                                                 
86 Επίσης οι εκτιµήσεις των 0γ περιλαµβάνουν τα µέσα σφάλµατα τιµολόγησης που έχουν αγνοηθεί. Το 

θέµα διαπραγµατεύονται λεπτοµερώς οι Robin και Shukla (1991). 



 160

3.1.7.1 Επιλογή Μετοχών  
 
Τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα και τα υποδείγµατα της Θεωρίας Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπως το µονοπαραγοντικό υπόδειγµα και 

το Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων για την κατασκευή άριστων 

χαρτοφυλακίων µε βάση τις εκτιµήσεις για τις αποδόσεις των µετοχών.  

 Με τη χρήση των υποδειγµάτων APT µπορεί να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο 

οι µετοχές είναι υποτιµηµένες ή υπερτιµηµένες. Έτσι, τα υποδείγµατα αυτά 

χρησιµοποιούνται για την καταγραφή των ευαισθησιών των µετοχών στους παράγοντες 

επιρροής, προκειµένου να βρεθεί η απαιτούµενη απόδοση της µετοχής. Αν η εκτίµηση 

της αναµενόµενης απόδοσης είναι µεγαλύτερη / µικρότερη της απαιτούµενης απόδοσης 

που προκύπτει µε βάση τα υποδείγµατα τύπου APT, τότε η µετοχή αγοράζεται / 

πωλείται. ∆ιαπιστώνει κανείς εποµένως τις οµοιότητες µε το Υπόδειγµα Αποτίµησης 

Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (CAPM). Σηµειώνουµε ότι στα πλαίσια της ανάλυσης του 

CAPM σε ένα δισδιάστατο περιβάλλον αναµενόµενης απόδοσης – βήτα η Γραµµή 

Αγοράς Αξιογράφων καταδεικνύει τη σχέση αναµενόµενης απόδοσης και βήτα και 

συγκεκριµένα τη θετική σχέση που διαµορφώνεται µεταξύ της αναµενόµενης απόδοσης 

ενός αξιογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου και του βήτα τους. Κατ’ αναλογία το ίδιο 

συµβαίνει και µε το Υπόδειγµα Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας. Συγκεκριµένα, η 

εξίσωση του Υποδείγµατος Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας υποδηλώνει µια σχέση 

απόδοσης – κινδύνου που είναι ανάλογη  µε τη σχέση απόδοσης – κινδύνου που 

απεικονίζεται στη Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων του CAPM. Ωστόσο, αντί για µια 

γραµµή που συνδέει τον κίνδυνο µε την αναµενόµενη απόδοση, η APT υποδηλώνει ένα 

επίπεδο αγοράς αξιογράφων µε (K + 1) διαστάσεις - K παράγοντες κινδύνου και µια 

πρόσθετη διάσταση για την αναµενόµενη απόδοση του αξιογράφου. Το σχήµα που 

ακολουθεί απεικονίζει τη σχέση αυτή για δύο παράγοντες κινδύνου (π.χ., Κ = 2).  

 
∆ιάγραµµα 3.1.4: Σχέση Μεταξύ Αναµενόµενης Απόδοσης και ∆ύο Κοινών 

Παραγόντων Κινδύνου 
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Πηγή: Reilly Frank, Brown Keith, “Investment Analysis and Portfolio Management”, 

South-Western College Pub, 7 ed, 2002, p. 283.  

 
Το πλεονέκτηµα των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων είναι ότι αναλύουν σε βάθος 

τους παράγοντες κινδύνου των αξιογράφων που σύµφωνα µε το υπόδειγµα Αποτίµησης 

Κεφαλαιουχικών Στοιχείων φέρουν τον ίδιο κίνδυνο. Αν για παράδειγµα γινόταν η 

επιλογή µετοχών µε κριτήριο το CAPM, ορισµένες µετοχές θα παρουσίαζαν τον ίδιο 

κίνδυνο (ίδιο συντελεστή βήτα). Αντίθετα, µε τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα, 

καθίσταται εφικτή η αναλυτική αποτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων κινδύνου 

των µετοχών που παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία κινδύνου (διαφορετικούς 

συντελεστές ευαισθησίας στους παράγοντες κινδύνου). Έτσι, µετοχές που εµφανίζουν 

υψηλή ευαισθησία σε κοινούς ως προς την επίδραση τους παράγοντες κινδύνου που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο µονοπαραγοντικό υπόδειγµα θα εµφανίζονται συστηµατικά 

υπερτιµηµένες ή υποτιµηµένες σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Αποτίµησης 

Κεφαλαιουχικών Στοιχείων. Αντίθετα, µε τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα θεωρείται 

ότι οι µετοχές αποτιµώνται µε µεγαλύτερη ακρίβεια.  

 
3.1.7.2 Κατασκευή Χαρτοφυλακίου  

 
3.1.7.2.1 Παθητική ∆ιαχείριση  
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Η πιο απλή χρήση των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων είναι η διαµόρφωση ενός 

χαρτοφυλακίου µετοχών που παρακολουθεί τις αποδόσεις ενός δείκτη. Χαρτοφυλάκιο 

που να παρακολουθεί τις αποδόσεις του δείκτη αναφοράς µπορεί να κατασκευαστεί και 

µε το µονοπαραγοντικό υπόδειγµα, µε την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βήτα θα 

ισούται µε τη µονάδα (σε σχέση µε το δείκτη) και θα εµφανίζει το µικρότερο 

διαταρακτικό όρο (ε) για κάθε δεδοµένο µέγεθος. Όµως, η συγκεκριµένη µέθοδος δεν 

καταγράφει την επίδραση µιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν ταυτόχρονα και το 

δείκτη και το χαρτοφυλάκιο, για παράδειγµα την επίδραση µιας σειράς 

µακροοικονοµικών παραγόντων όπως ο πληθωρισµός, τα επιτόκια, ο ρυθµός αύξησης 

του ΑΕΠ κλπ.  

 Εµπειρικά παρατηρείται το φαινόµενο ότι όσο πιο περιορισµένος είναι ο 

αριθµός των µετοχών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο τόσο λιγότερο πιθανό είναι να 

παρακολουθεί πιστά τις µεταβολές του δείκτη αναφοράς και τόσο περισσότερο 

ενισχύεται η χρήση των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων έναντι του 

µονοπαραγοντικού υποδείγµατος. Σε περιπτώσεις που γίνεται συχνή αλλαγή στη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου, είναι αναγκαίο να διακρατείται µικρός αριθµός µετοχών 

(συνήθως 25 µε 50), επενδυτική στρατηγική που καθιστά απαραίτητη τη χρήση 

πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων. Ένα χαρτοφυλάκιο που κατασκευάζεται µε βάση ένα 

ορθά δοµηµένο πολυπαραγοντικό υπόδειγµα θεωρείται ότι κατά το µάλλον ή ήττον 

παρακολουθεί συστηµατικά όλες τις συστηµατικές πηγές κινδύνου που ευθύνονται για 

τις µεταβολές των αποδόσεων. Με µια διαφορετική διατύπωση, αν επιλεγεί το 

µονοπαραγοντικό υπόδειγµα δεν καταγράφονται πλήρως, ή έστω στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των µετοχών. Αν όµως επιλεγεί το 

πολυπαραγοντικό υπόδειγµα και για παράδειγµα η εξέλιξη των µακροοικονοµικών 

µεγεθών που αναφέρθηκαν είναι θετική, τότε ένα χαρτοφυλάκιο έστω και µε βήτα ίσο 

µε τη µονάδα σε σχέση µε το δείκτη αναφοράς, αλλά µε µικρότερες ευαισθησίες στους 

µακροοικονοµικούς παράγοντες κινδύνου,  θα καταγράφει αποδόσεις µικρότερες του 

δείκτη, ενώ ένα χαρτοφυλάκιο µε υψηλότερες ευαισθησίες θα καταγράφει υψηλότερες 

αποδόσεις.  

 Η χρήση των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων επιτρέπει έστω και στο πλαίσιο 

της  παθητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου την προσαρµογή του χαρτοφυλακίου, ώστε 

να αντισταθµίζονται οι επιπτώσεις των κινδύνων που εκπορεύονται από συγκεκριµένες 

πηγές. Για παράδειγµα, µπορεί οι ταµειακές ροές µιας µετοχής να επηρεάζονται θετικά 

από την αύξηση του πληθωρισµού (για παράδειγµα µετοχές εταιρειών παροχής 
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προϊόντων ανελαστικής ζήτησης) και ως εκ τούτου οι επενδυτές να αναµένουν ότι το 

χαρτοφυλάκιο τους θα αποδίδει καλύτερα σε περιόδους ανόδου του πληθωρισµού. 

Έτσι, µε τη χρήση πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων, µπορεί να κατασκευαστεί ένα 

χαρτοφυλάκιο που να παρακολουθεί αφενός το δείκτη αναφοράς (βήτα αγοράς ίσο µε 

µονάδα και ίδιες ευαισθησίες στους λοιπούς παράγοντες κινδύνου) και παράλληλα να 

εµφανίζει µηδενική (ή ακόµα και θετική) ευαισθησία στις µεταβολές του πληθωρισµού.  

Τέλος, η χρησιµοποίηση των υποδειγµάτων Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας 

(Arbitrage Pricing Theory Models) παρέχει θεωρητικά τη δυνατότητα υπολογισµού του 

δυνητικού κέρδους ή ζηµίας (κέρδους ή ζηµίας εκφρασµένης σε µονάδες απόδοσης) 

από µια ενδεχόµενη θετική ή αρνητική απόκλιση του χαρτοφυλακίου από τις 

ευαισθησίες του δείκτη αναφοράς. Αυτό είναι εφικτό γιατί τα υποδείγµατα ισορροπίας 

καταδεικνύουν το πώς αποτιµά η αγορά τους παράγοντες κινδύνου.  

 
3.1.7.2.2 Ενεργητική ∆ιαχείριση  

 
Στην περίπτωση της ενεργητικής διαχείρισης των χαρτοφυλακίων µετοχών, τα 

πολυπαραγοντικά υποδείγµατα προσφέρουν τη δυνατότητα για επένδυση σε 

συγκεκριµένους παράγοντες (“factor bets”). Αν για παράδειγµα ο διαχειριστής του 

χαρτοφυλακίου προεξοφλεί ότι ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ θα είναι µεγαλύτερος από 

τον αναµενόµενο, µπορεί να πραγµατοποιήσει µια επένδυση («στοίχηµα» - bet) 

αυξάνοντας το συντελεστή ευαισθησίας του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου στον 

παράγοντα ΑΕΠ σε ύψος που να υπερβαίνει το συντελεστή ευαισθησίας του δείκτη 

αναφοράς για το συγκεκριµένο παράγοντα.  

Ανάλογα µε το πολυπαραγοντικό υπόδειγµα που χρησιµοποιούµε µπορούµε να 

πραγµατοποιήσουµε «στοιχήµατα» πάνω σε διάφορους παράγοντες, όπως για 

παράδειγµα την οικονοµική ανάπτυξη, τον επιχειρηµατικό κύκλο, τα µακροχρόνια 

επιτόκια, τα βραχυχρόνια επιτόκια, τον πληθωρισµό, την ισοτιµία, τον παράγοντα 

«ανάπτυξης», τον παράγοντα «αξίας» κλπ.  

 Η δυνατότητα χρησιµοποίησης µικρού, αντιπροσωπευτικού αριθµού µετοχών 

για την παρακολούθηση ενός δείκτη αναφοράς επιτρέπει στους επενδυτές και στους 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων να επιλέξουν τις µετοχές που πιστεύουν ότι θα 

υπεραποδώσουν. Παρόλο που η τεχνική αυτή συνεπάγεται έναν επιπρόσθετο 

επενδυτικό κίνδυνο, οι επενδυτές που την ακολουθούν πιστεύουν ότι η επιπλέον 

απόδοση αρκεί για να τους ανταµείψει για το σφάλµα στην παρακολούθηση του δείκτη 

αναφοράς (tracking error). Το πλεονέκτηµα των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων είναι 
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ότι η χρήση τους οδηγεί στη µείωση του σφάλµατος στην παρακολούθηση του δείκτη 

αναφοράς, καθώς λαµβάνει υπόψη περισσότερες πηγές επηρεασµού των αποδόσεων.  

 Προεκτείνοντας τη στρατηγική χρησιµοποίησης µικρού, αντιπροσωπευτικού 

αριθµού µετοχών για την παρακολούθηση ενός δείκτη αναφοράς, ορισµένοι επενδυτές 

και διαχειριστές χαρτοφυλακίων καταλήγουν στη στρατηγική ουδετεροποίησης του 

κινδύνου (risk neutral strategy). Αφού οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα, λαµβάνοντας 

υπόψη την έκθεση των µετοχών στους παράγοντες κινδύνου, να επιλέξουν από έναν 

περιορισµένο αριθµό µετοχών τις µετοχές που αποδίδουν πάνω από το µέσο όρο και να 

επισηµάνουν τις µετοχές που οι αποδόσεις τους υπολείπονται του µέσου όρου, τότε 

είναι δυνατή η κατασκευή χαρτοφυλακίων που να επιτυγχάνουν ταυτόχρονα 

υπερβάλλουσες αποδόσεις και να εµφανίζουν µηδενικό κίνδυνο σε σχέση µε 

οποιονδήποτε παράγοντα που επιδρά στις αποδόσεις (π.χ. µηδενική επίδραση στις 

αποδόσεις τυχόν µεταβολών στο ύψος του πληθωρισµού, των επιτοκίων κλπ.). Βέβαια, 

η απόδοση δεν θα προέρχεται από την έκθεση στους παράγοντες κινδύνου αλλά από 

την κατάλληλη επιλογή µετοχών. ∆ηλαδή, οι επενδυτές ή οι επαγγελµατίες διαχειριστές 

κεφαλαίων θα επιλέγουν µετοχές που περιορίζουν ή και µηδενίζουν την έκθεση στους 

παράγοντες κινδύνου αυξάνοντας ταυτόχρονα την αναµενόµενη απόδοση. Για 

παράδειγµα, αν θεωρήσουµε ως  j τον παράγοντα κινδύνου, ο διαχειριστής 

χαρτοφυλακίων επιλέγει την καλούµενη “long – short” προσέγγιση για να επενδύσει. 

Προβαίνοντας στις επιλογές του µε µακροπρόθεσµη προοπτική ταξινοµεί τις µετοχές µε 

βάση τις ευαισθησίες των αποδόσεων τους σε µια σειρά οικονοµικών µεταβλητών. Στην 

κορυφή της ταξινοµηµένης λίστας περιλαµβάνονται οι µετοχές  (µετοχές µε 

µακροπρόθεσµη προοπτική διακράτησης, εξ ου και το long) µε υψηλότερη 

αναµενόµενη απόδοση και µε περιορισµένες ευαισθησίες στους παράγοντες κινδύνου 

και σε ενδεχόµενες αρνητικές προβλέψεις από πλευράς αναλυτών (Roll and Ross, 

1995), και στη βάση οι µετοχές µε χαµηλότερη αναµενόµενη απόδοση και µε 

µεγαλύτερες ευαισθησίες, µετοχές που θα πωληθούν short.  

 Η συγκεκριµένη στρατηγική µπορεί να είναι ουδέτερη στο σύνολο της αγοράς, 

δεδοµένου ότι η αξία και η συστηµατική έκθεση κινδύνου στις µακροχρόνιες θέσεις 

µπορούν να προσεγγίσουν την αξία και τη συστηµατική έκθεση κινδύνου στις θέσεις 

short. Η απόδοση των µετοχών που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας αναµένεται να 

υπερβεί την απόδοση των µετοχών που βρίσκονται στη βάση της λίστας, ανεξάρτητα 

από την πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς.  
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Αν και µια ανάλογη στρατηγική87 µπορεί να ακολουθηθεί και µε το µονοπαραγοντικό 

υπόδειγµα, η κατάταξη των µετοχών µε µοναδικό κριτήριο την απόδοση σε σχέση µε 

τον κίνδυνο της αγοράς σηµαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα αγνοούνται οι κίνδυνοι που 

εκπορεύονται από πληθώρα δυνητικών πηγών κινδύνου (π.χ. πληθωρισµός, επιτόκια, 

πετρέλαιο κλπ.).  

 
3.1.7.3 Μέτρηση Απόδοσης και Επενδυτικού Style  

 
Με τη χρήση των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων αναλύονται οι κίνδυνοι των 

µετοχών και των χαρτοφυλακίων και κατασκευάζονται τα κατάλληλα χαρτοφυλάκια 

αναφοράς (benchmarks) για την ορθή, συγκριτική µέτρηση της απόδοσης των 

χαρτοφυλακίων.  

Ο Sharpe (Sharpe, 1992) έδειξε ότι µε τη χρήση της ανάλυσης style (style 

analysis), µπορεί να αποτιµηθεί ποσοτικά (από τις τιµές των ijb ) ο ρόλος που 

διαδραµατίζουν οι παράγοντες κινδύνου – εν προκειµένω οι µεταβολές  των αποδόσεων 

των επενδυτικών προϊόντων στη διαµόρφωση των αποδόσεων του υπό διαχείριση 

κεφαλαίου i . Αναδιατάσσοντας τη γενική µορφή της εξίσωσης των παραγοντικών 

υποδειγµάτων 1 1 2 2[ ... ]i i i in n iR b F b F b F e= + + + +% % % % %  σε 1 1 2 2[ ... ]i i i i in ne R b F b F b F= − + + +% % % %%  ο 

όρος στο αριστερό σκέλος της εξίσωσης µπορεί να ερµηνευθεί ως η διαφορά µεταξύ 

της απόδοσης του υπό διαχείριση κεφαλαίου και του χαρτοφυλακίου παθητικής 

διαχείρισης που διαµορφώθηκε µε το ίδιο επενδυτικό style. Ο στόχος της ανάλυσης του 

επενδυτικού style είναι να επιλεγεί το style (το σύνολο των asset classes ή style factors, 

ήτοι το σύνολο των επενδυτικών προϊόντων που προσδιορίζουν τις αποδόσεις του υπό 

διαχείριση κεφαλαίου) που ελαχιστοποιεί τη διακύµανση του διαταρακτικού όρου ie . Η 

διαφορά µεταξύ της απόδοσης του υπό διαχείριση κεφαλαίου (του πρώτου όρου στο 

δεξί σκέλος της εξίσωσης) και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου παθητικής διαχείρισης 

(το άθροισµα των όρων της αγκύλης) µπορεί να αποκληθεί tracking error του 

κεφαλαίου και η διακύµανση της tracking variance.   

 Σύµφωνα µε την ανάλυση του επενδυτικού style του χαρτοφυλακίου µπορούµε 

να κατασκευάσουµε ή να επιλέξουµε τον αντίστοιχο δείκτη – υπόδειγµα (benchmark), 

δείκτη - υπόδειγµα που λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς και µέτρο σύγκρισης της 

απόδοσης κάθε χαρτοφυλακίου σε σχέση µε τους κινδύνους που αναλαµβάνει. Η 

κατασκευή ή η επιλογή του δείκτη αναφοράς επιτρέπει εποµένως την αξιολόγηση της 

                                                 
87 Στρατηγική βέβαια που χαράζεται µε βάση την ανάλυση των δεδοµένων του παρελθόντος, γεγονός που 
εγείρει δικαιολογηµένα προβληµατισµούς αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι αποδόσεις του παρελθόντος 
δεν εγγυώνται τις µελλοντικές.  
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αποτελεσµατικότητας των επενδυτικών επιλογών. Το ιδανικό χαρτοφυλάκιο – σηµείο 

αναφοράς για τη συγκριτική µέτρηση των επιδόσεων θα πρέπει να πληροί µια σειρά 

από προϋποθέσεις: 1) να αποτελεί µια πραγµατοποιήσιµη εναλλακτική επενδυτική 

επιλογή, 2) να µην µπορούν να υπερκερασθούν οι αποδόσεις του µε άνεση, 3) το 

κόστος διαµόρφωσης του χαρτοφυλακίου αναφοράς να µην είναι απαγορευτικό, και 4) 

να έχει διαµορφωθεί πριν το σχηµατισµό των υπό εξέταση χαρτοφυλακίων. 

 Ο Sharpe κατασκεύασε ένα asset class παραγοντικό υπόδειγµα για τις ΗΠΑ που 

περιελάµβανε ως εξαρτηµένη µεταβλητή τις αποδόσεις ενός υπό διαχείριση κεφαλαίου 

και ως ανεξάρτητες µεταβλητές τις αποδόσεις δώδεκα επενδυτικών προϊόντων ή asset 

classes µε διαφορετικά επίπεδα επενδυτικού κινδύνου (Εντόκων Γραµµατίων, 

Μεσοπρόθεσµων Οµολόγων, Μακροπρόθεσµων Οµολόγων, Εταιρικών Οµολόγων, 

Μετοχών που συνδέονται µε υποθήκες, Μετοχών «Αξίας» και Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης, Μετοχών «Ανάπτυξης» και Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, Μετοχών 

Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, Μετοχών Μικρής Κεφαλαιοποίησης, Οµολόγων 

Εξωτερικού, Ευρωπαϊκών Μετοχών, Ιαπωνικών Μετοχών). Στη συνέχεια εκτελώντας 

πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση  υπολόγισε τους συντελεστές παλινδρόµησης κάθε 

επενδυτικού προϊόντος εκφρασµένους σε ποσοστό (µε τους περιορισµούς: να είναι 

θετικοί, να αθροίζονται στο 100% - έστω και αν αυτό δεν επιτεύχθηκε - και να 

µεγιστοποιούν το βαθµό επεξήγησης των αποδόσεων R2). Οι προκύπτοντες συντελεστές 

κλίσεων θα µπορούσαν να ερµηνευθούν ως οι ιστορικές εκθέσεις του κεφαλαίου στον 

κίνδυνο των µεταβολών των αποδόσεων. 

 Ο Sharpe έδειξε ότι υφίστατο σηµαντική απόκλιση στη µέτρηση της απόδοσης 

ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση µε ένα χρηµατιστηριακό δείκτη και στη µέτρηση της 

απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση µε ένα δείκτη - υπόδειγµα (benchmark) που 

κατασκευάστηκε µε τα ίδια χαρακτηριστικά έκθεσης σε κίνδυνο (µε το ίδιο δηλαδή 

επενδυτικό style) µε το χαρτοφυλάκιο. Ενδεικτικά στην έρευνα του Sharpe 

παρατίθενται τα γραφήµατα (∆ιάγραµµα 3.1.5) του Trustees' Commingled U.S. Fund 

και συγκρίνεται η υπερβάλλουσα απόδοση του Fund για την περίοδο Ιανουαρίου 1986 

– ∆εκεµβρίου 1989 αφενός µεν µε το χρηµατιστηριακό δείκτη S&P 500 και αφετέρου 

µε ένα Benchmark που κατασκευάστηκε βάσει του επενδυτικού style του υπό 

διαχείριση κεφαλαίου (Fund).  

 
 

 

 

http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sa/sa.htm#fn7
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∆ιάγραµµα 3.1.5: Management Style and Performance Measurement 

 
Πηγή: Sharpe William, “Asset Allocation: Management style and performance 

measurement”, Journal of Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7-19 

  
Η ανάλυση του επενδυτικού style των χαρτοφυλακίων, οδηγεί στην αναπροσαρµογή 

του ορισµού της ενεργητικής και παθητικής διαχείρισης: Ένας παθητικός διαχειριστής 

κεφαλαίων προσφέρει στον επενδυτή ένα συγκεκριµένο επενδυτικό style (ή 
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συγκεκριµένο µείγµα επενδυτικών style), ενώ ένας ενεργητικός διαχειριστής προσφέρει 

στον επενδυτή τόσο το επενδυτικό style όσο και τη δυνατότητα επιλογής στις 

επενδύσεις του.  

 Στη δυνατότητα και την ικανότητα επιλογής µπορεί να αποδοθεί η διαφορά της 

απόδοσης του χαρτοφυλακίου από την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου - υποδείγµατος 

(benchmark) παθητικού επενδυτικού style. Για παράδειγµα σύµφωνα µε τη µελέτη του 

Sharpe, το 92,2% των µηνιαίων αποδόσεων της περιόδου 1985 – 1989 του Trustees' 

Commingled U.S. Fund αποδιδόταν στο επενδυτικό του style (που ενδεχοµένως και να 

µεταβαλόταν κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου) και το υπόλοιπο 7,8% στην 

ικανότητα των διαχειριστών στην επιλογή συγκεκριµένων µετοχών των χαρτοφυλακίων 

– επενδυτικών προϊόντων, στην αυξοµείωση του ποσοστού συµµετοχής των 

επενδυτικών προϊόντων στο Fund ή στο συνδυασµό επιλογής µετοχών και αυξοµείωσης 

ποσοστού συµµετοχής. 
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Το ιστόγραµµα δείχνει το κατ’ εκτίµηση style του κεφαλαίου και το κυκλικό 

διάγραµµα88 τη συµβολή του style του κεφαλαίου στις αποδόσεις σε σχέση µε το 

ποσοστό των αποδόσεων που αποδίδεται στη δυνατότητα επιλογής.  

 Γενικότερα αν εξετάσουµε τις παραµέτρους επιλογής διαχειριστών κεφαλαίου 

από πλευράς επενδυτών, η απόδοση του υποδείγµατος προσφέρει ένα µέτρο της 

ανταµοιβής των επενδυτών για την ανάληψη συγκεκριµένων επενδυτικών κινδύνων, 

ενώ η θετική ή η  αρνητική απόκλιση (µε τη µορφή της υπεραπόδοσης ή της 

υποαπόδοσης) από το υπόδειγµα αναφοράς οφείλεται στη δυνατότητα των επενδυτών 

να επιλέξουν αφενός µεν διαχειριστές κεφαλαίου (fund managers) και αφετέρου στην 

ικανότητα τους να κατανείµουν κατάλληλα τα επενδυτικά τους κεφάλαια µεταξύ των 

διαχειριστών κεφαλαίου. Με αλγεβρικούς όρους η απόκλιση των αποδόσεων από το 

υπόδειγµα αναφοράς, απόρροια της δυνατότητας των επενδυτικών επιλογών ( pS% ), 

εκφράζεται από την εξίσωση 
1

n

p i
i

S S
=

=∑% % . 

 Πολλοί ερευνητές προχωρούν έτι περαιτέρω και από την απόδοση της µετοχής 

(ή του χαρτοφυλακίου) χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία της style analysis, 

υπολογίζουν την απόδοση σε απόλυτους αριθµούς που µπορούν να αποφέρουν τα 

επενδυτικά προϊόντα που εξετάζονται. Στην ουσία πρόκειται για την ίδια µέθοδο και 

ονοµάζεται ανάλυση απόδοσης (Performance Analysis – Performance Attribution).  

                                                 
88 Με 2R  απεικονίζεται στη µελέτη του Sharpe η συµβολή του style του κεφαλαίου στις αποδόσεις και 

µε 1 - 2R  η συµβολή των επιλογών (selection).   
 



3.1.8 Αξιολόγηση Πολυπαραγοντικών Υποδειγµάτων  
 

3.1.8.1 Επίδοση των Πολυπαραγοντικών Υποδειγµάτων στην Κατασκευή 
Χαρτοφυλακίων  

 
Στα πλαίσια των ερευνών για την επίτευξη της βέλτιστης επιλογής χαρτοφυλακίου 

(optimal portfolio selection) το ερώτηµα που ανακύπτει είναι κατά πόσο τα 

χαρτοφυλάκια τα οποία είναι κατασκευασµένα µε βάση πολυπαραγοντικά υποδείγµατα 

αποφέρουν µεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε τα χαρτοφυλάκια τα οποία είναι 

κατασκευασµένα µε βάση άλλα κριτήρια (π.χ. µονοπαραγοντικό υπόδειγµα). Επίσης, 

ένα ακόµα ερώτηµα αφορά τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των 

πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων. Σύµφωνα µε τους Chan, Karceski και Lakonishok   

(1999) η σύγκριση των υποδειγµάτων µπορεί να γίνει µε βάση δύο κριτήρια: (1) 

προβλεψιµότητα της δοµής της συνδιακύµανσης των µετοχών και της διακύµανσης του 

χαρτοφυλακίου και (2) µεταβλητότητα του σφάλµατος παρακολούθησης της απόδοσης 

σε σχέση µε κάποιο δείκτη αναφοράς (tracking error volatility). Η µέτρηση της 

προβλεψιµότητας της διακύµανσης - συνδιακύµανσης γίνεται µε δύο τρόπους: (α) 

απόλυτο µέσο σφάλµα πρόβλεψης, (β) συσχέτιση µεταξύ πραγµατικής και 

προβλεπόµενης συνδιακύµανσης. Επίσης γίνεται µέτρηση της αναµενόµενης και της  

πραγµατικής διακύµανσης του χαρτοφυλακίου που έχει κατασκευαστεί βάσει των 

πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων.  

Οι συγγραφείς εστίασαν το ενδιαφέρον τους αρχικά στην πρόβλεψη των 

συνδιακυµάνσεων. Το δείγµα τους αποτελείτο από 250 µετοχές του NYSE και του 

AMEX που επιλέγονταν τυχαία τον Απρίλιο κάθε έτους κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1968 – 1997. Αξιοποιώντας τις έρευνες που αποδείκνυαν την ύπαρξη θορύβου στις 

εκτιµήσεις των συνδιακυµάνσεων των µετοχών εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης 

απέκλεισαν από το υπό εξέταση δείγµα τις µετοχές των εταιρειών που κατατάσσονταν 

στο χαµηλότερο 20% της κλίµακας µέτρησης των εταιρικών κεφαλαιοποιήσεων. Από 

το δείγµα αποκλείστηκαν επίσης οι µετοχές µε τιµή µικρότερη των $5. Από τις 

εναποµείνασες µετοχές οι προβλέψεις της συνδιακύµανσης των µετοχών γινόταν µε 

βάση τα στοιχεία των προηγούµενων 60 µηνών. 

 Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας τους οι µετοχές µικρής 

κεφαλαιοποίησης παρουσίαζαν µεγαλύτερη µέση διακύµανση και µέση συνδιακύµανση 

από ότι οι µετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, οι µετοχές υψηλής 

κεφαλαιοποίησης παρουσίαζαν υψηλότερη συσχέτιση µεταξύ τους. Επίσης, υψηλότερη 

συσχέτιση παρουσίαζαν οι µετοχές που ανήκαν στον ίδιο κλάδο. Ωστόσο και εδώ οι 
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µετοχές µεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών παρουσίαζαν υψηλότερη 

συσχέτιση µεταξύ τους.  

Η πρόβλεψη των µελλοντικών διακυµάνσεων γινόταν µε τρεις τρόπους:  

1. Πρόβλεψη µε βάση τις ιστορικές συνδιακυµάνσεις. Η δειγµατική συνδιακύµανση89 

για παράδειγµα µεταξύ των µετοχών i  και j  υπολογιζόταν µε βάση τον τύπο: 

60

1

1
cov ( )( )

59ij it k i jt k j
k

r r r r− −
=

= − −∑  

όπου µε itr  συµβολιζόταν η υπερβάλλουσα απόδοση της µετοχής i  σε σχέση µε την 

απόδοση του µηνιαίου οµολόγου το µήνα t  και µε ir  η δειγµατική µέση 

υπερβάλλουσα απόδοση.  

2. Πρόβλεψη µε βάση παραγοντικά υποδείγµατα. Οι προβλέψεις από το πλήρες 

πρότυπο µητρών συνδιακύµανσης µπορούν να καταγράψουν την επίδραση 

συγκεκριµένων γεγονότων που συµβαίνουν σε εταιρικό επίπεδο (firm - specific 

events) και όµως επηρεάζουν ταυτόχρονα την πορεία αρκετών µετοχών. Τα 

συγκεκριµένα όµως γεγονότα δεν αναµένεται να επαναληφθούν στο µέλλον. Μια 

εναλλακτική προσέγγιση είναι να αφαιρεθούν τα ιδιοσυγκρασιακά συστατικά της 

συνδιακύµανσης µε την εισαγωγή των κύριων, «διαπεραστικών» παραγόντων που 

καθορίζουν από κοινού τις αποδόσεις των µετοχών. Μια τέτοια διατύπωση 

εκφράζεται από το παραγοντικό υπόδειγµα των αποδόσεων των µετοχών: 

0
1

K

it i ij jt it
j

r fβ β ε 
=

= +  +     ∑  

µε το jtf  να συµβολίζει τον j  ( 1, ... , )j K =     κοινό, «διαπεραστικό» παράγοντα του 

υποδείγµατος στο τέλος της περιόδου t  και το itε   τον διαταρακτικό όρο. Ο 

συντελεστής ijβ  καταγράφει τα φορτία, ή τις ευαισθησίες της µετοχής i  σε σχέση µε 

κάθε έναν από τους K  παράγοντες. Υποθέτοντας ότι τα κατάλοιπα itε   (που 

αντιπροσωπεύουν την επίδραση όλων των παραγόντων που δεν περιλαµβάνονται στο 

υπόδειγµα) δεν συσχετίζονται90 µε το βαθµό πραγµατοποίησης των παραγόντων jtf  και 

δεν συσχετίζονται µεταξύ τους, ήτοι οι αποδόσεις (και τα λάθη που καταγράφουµε στη 

µέτρηση τους) διαµορφώνονται ανεξάρτητα, η µήτρα συνδιακύµανσης των αποδόσεων 

V  ενός συνόλου µετοχών N  δίνεται από τον τύπο: 
                                                 
89 Οι δειγµατικές συνδιακυµάνσεις ωστόσο είναι πολύ ευαίσθητες στις ασυνήθιστες – ακραίες τιµές των 
παρατηρήσεων (Huber, 1977) κάτι που επισήµαναν εξαρχής οι συγγραφείς. 
90 Η µη συσχέτιση τους καταδεικνύει ακριβώς το γεγονός ότι οι δύο αυτές µεταβλητές είναι ανεξάρτητες 
µεταξύ τους και ότι οι επιδράσεις τόσο της ερµηνευτικής µεταβλητής όσο και των καταλοίπων στον 
προσδιορισµό της εξαρτηµένης µεταβλητής (των αποδόσεων) είναι καθαρά συµπληρωµατικές. 
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V B B D′= Ω + , 

όπου µε B  συµβολίζεται η µήτρα των παραγοντικών φορτίων των µετοχών, µε Ω  η 

µήτρα συνδιακύµανσης των παραγόντων και µε D  µια διαγώνια µήτρα που 

καταγράφονται οι διακυµάνσεις των καταλοίπων των αποδόσεων. 

 Οι συγγραφείς κατέφυγαν στη χρήση πλήθους παραγοντικών υποδειγµάτων. Με 

βάση τη µεθοδολογία που εφάρµοσαν και ένα χρόνο νωρίτερα (1998), η αποτίµηση του 

βαθµού πραγµατοποίησης των κοινών παραγόντων προέκυπτε προσεγγιστικά από την 

αποτίµηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων που προσοµοίωναν τη συµπεριφορά των 

παραγόντων κινδύνου. Οι καταγεγραµµένες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων εποµένως 

θεωρούνταν ότι αντιστοιχούσαν στο βαθµό  πραγµατοποίησης των παραγόντων 

κινδύνου. Τα παραγοντικά υποδείγµατα που υπολογίστηκαν ήταν τα ακόλουθα:  

§ Μονοπαραγοντικό µε µοναδικό παράγοντα τις υπερβάλλουσες αποδόσεις του 

σταθµισµένου δείκτη της αγοράς. Το συγκεκριµένο υπόδειγµα αντιστοιχεί στο 

CAPM στην κλασσική του µορφή.  

§ Το υπόδειγµα των τριών παραγόντων των Fama – French.  

Στα υπόλοιπα υποδείγµατα προσέθεταν παράγοντες που είχανε διαπιστώσει σε 

προηγούµενη µελέτη τους ένα χρόνο νωρίτερα ότι «συνελάµβαναν» τη συνδιακύµανση 

των αποδόσεων των µετοχών. Συγκεκριµένα:  

§ Το υπόδειγµα των τεσσάρων παραγόντων που περιελάµβανε πέρα από τους 

τρεις παράγοντες των Fama – French και το Momentum. Ο παράγοντας του 

momentum κατέγραφε την τάση των µετοχών µε αποδόσεις που κινούνταν στα 

ίδια επίπεδα το προηγούµενο εξάµηνο να επιδεικνύουν την ίδια συµπεριφορά ως 

προς τις αποδόσεις τους και στο µέλλον.  

§ Το υπόδειγµα των οκτώ παραγόντων που περιελάµβανε το µέγεθος (firm size), 

το δείκτη λογιστικής προς χρηµατιστηριακή αξία (book-to-market), την τάση 

(momentum), τη µερισµατική απόδοση (dividend yield), τις ταµειακές ροές 

(cash flow yield), την καµπύλη επιτοκίων (term premium) και το ασφάλιστρο 

χρεοκοπίας (default premium).  

§ Το υπόδειγµα των δέκα παραγόντων που περιλαµβάνει τους οκτώ παράγοντες 

και επιπλέον περιλαµβάνει τον παράγοντα βήτα (το spread των αποδόσεων 

µεταξύ ενός χαρτοφυλακίου µετοχών µε υψηλά βήτα και ενός χαρτοφυλακίου 

µετοχών µε χαµηλά βήτα) και έναν µακροχρόνιο τεχνικό παράγοντα (µε βάση 

τις αθροιστικές αποδόσεις των µετοχών που καταγράφονταν κατά τη διάρκεια 

της περιόδου που κυµαινόταν από 60 έως 12 µήνες πριν την περίοδο 

πρόβλεψης).  
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3. Πρόβλεψη µε βάση ένα υπόδειγµα σταθερής µέσης συνδιακύµανσης για όλα τα 

ζεύγη µετοχών. Αυτό το προβλεπτικό υπόδειγµα υπέθετε ότι όλα τα ζεύγη των 

συνδιακυµάνσεων µεταξύ των µετοχών είναι πανοµοιότυπα.  

 Από τις διακυµάνσεις που προβλέπουν τα υποδείγµατα, η πρόβλεψη του 

µονοπαραγοντικού υποδείγµατος παρουσίασε τη µικρότερη τυπική απόκλιση (0,14%) 

σε σχέση µε την τυπική απόκλιση των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων (0,16%) και 

των προβλέψεων µε βάση το υπόδειγµα των ιστορικών συνδιακυµάνσεων (0,18%), ενώ 

παρατηρήθηκε το φαινόµενο η αύξηση του αριθµού των παραγόντων του υποδείγµατος 

να αυξάνει την πιθανότητα επισκόπησης των δεδοµένων (data snooping), µε 

αποτέλεσµα την υπερπροσαρµοστικότητα (overfitting) του υποδείγµατος91.  

 Η προβλεπτική ικανότητα αξιολογήθηκε πρώτα µε βάση την απόλυτη διαφορά 

πραγµατοποιηθέντων και προβλεπόµενων αποδόσεων: το µονοπαραγοντικό υπόδειγµα 

αποδείχτηκε ότι υπέπιπτε στο µικρότερο µέσο και διάµεσο απόλυτο σφάλµα 

πρόβλεψης, έπονταν τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα και στη συνέχεια το υπόδειγµα 

των µέσων διακυµάνσεων και το υπόδειγµα των ιστορικών διακυµάνσεων. Το σφάλµα 

πρόβλεψης µειωνόταν περίπου στο µισό όταν η πρόβλεψη γινόταν για τους επόµενους 

36 µήνες σε σύγκριση µε την πρόβλεψη για τους επόµενους 12 µήνες.  

 Από τη σύγκριση της συσχέτισης κατά Pearson προβλεφθέντων και 

πραγµατοποιηθέντων αποδόσεων προκύπτει ότι τα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα 

εµφάνιζαν το µεγαλύτερο συντελεστή, έπονταν οι συντελεστές του µονοπαραγοντικού 

υποδείγµατος και στη συνέχεια του υποδείγµατος των ιστορικών διακυµάνσεων ενώ το 

υπόδειγµα των µέσων διακυµάνσεων εµφάνιζε µηδενική συσχέτιση. Όταν η πρόβλεψη 

γινόταν για 36 µήνες ο συντελεστής συσχέτισης σχεδόν διπλασιαζόταν από την 

πρόβλεψη των 12 µηνών για όλους τους τρόπους υπολογισµού.  

 Από τον πίνακα 3.1.1 καθίσταται σαφές ότι οι διαφορές µεταξύ των 

υποδειγµάτων ήταν σχετικά µικρές και η προσθήκη επιπλέον παραγόντων δεν 

διαφοροποιούσαν αισθητά το σφάλµα πρόβλεψης των συνδιακυµάνσεων. Ωστόσο, µε 

την αύξηση του αριθµού των παραγόντων διαφάνηκε ότι αποτυπωνόταν πιο έντονα  η 

συµµεταβολή - συσχέτιση των συνδιακυµάνσεων των αποδόσεων  µε τους παράγοντες 

κινδύνου (µεγαλύτεροι συντελεστές συσχέτισης).  

 
 
 

 

                                                 
91 Σε περίπτωση υπερπροσαρµοστικότητας το υπόδειγµα δεν περιγράφει την υποκείµενη σχέση αλλά 
τυχαία λάθη ή θορύβους.   
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Πίνακας 3.1.1: Performance of Covariance Forecasting Models 

Πηγή: Chan Louis, Karceski Jason, Lakonishok Jose, “On portfolio optimization: 

forecasting covariances and choosing the risk model”, Review of Financial Studies 

1999, Vol 12, No5, p. 948.  

 
Οι συγγραφείς µελέτησαν επίσης την απόδοση και τα χαρακτηριστικά των 

χαρτοφυλακίων ελάχιστης  διακύµανσης µε βάση τα προβλεπτικά υποδείγµατα. Τα 

αποτελέσµατα όλων των υποδειγµάτων ήταν ταυτόσηµα. Για παράδειγµα η τυπική 

απόκλιση του υποδείγµατος συνδιακύµανσης ανερχόταν σε ετήσια βάση σε 12,94% ενώ 

η αντίστοιχη στατιστική για το υπόδειγµα των τριών παραγόντων σε 12,66%. 

Συµπέραναν τελικά ότι ένας κύριος παράγοντας επηρεάζει περισσότερο σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους τις αποδόσεις. Μια παρόµοια ερµηνεία δόθηκε και από τους Green και 
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Hollifield (1992) που παρείχαν και τη συνθήκη για να θεωρηθεί ένα καλά 

διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µέσου – διακύµανσης αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο. 

Η εµπειρική µελέτη των Connor και Korajczyk κατέτεινε στο ίδιο συµπέρασµα 

επισηµαίνοντας πως µετά τον πρώτο παράγοντα η οριακή επεξηγηµατική ισχύ των 

υπόλοιπων παραγόντων ήταν σχετικά χαµηλή. Εν προκειµένω, στη µελέτη των Chan, 

Karceski και Lakonishok η κυρίαρχη επιρροή της αγοράς έτεινε να υπερκεράσει τους 

εναποµείναντες παράγοντες σε βαθµό που η επιρροή τους να ήταν δύσκολο να 

ανιχνευθεί. Αυτή είναι η αιτία των πανοµοιότυπων αποτελεσµάτων των προβλεπτικών 

υποδειγµάτων. 
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Πίνακας 3.1.2: Performance and Characteristics of Minimum Variance Portfolios Based 
On Forecasting Models 

 
Πηγή: Chan Louis, Karceski Jason, Lakonishok Jose, “On portfolio optimization: 

forecasting covariances and choosing the risk model”, Review of Financial Studies 

1999, Vol 12, No5, p. 952.  
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Οι προβλέψεις των συνδιακυµάνσεων και των διακυµάνσεων των µηνιαίων αποδόσεων 

που υπερβαίνουν τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου – σηµείου αναφοράς προκύπτουν 

από διαφορετικά υποδείγµατα µε τη χρήση των αποδόσεων των 60 προηγούµενων 

µηνών για κάθε µετοχή και την παρακολούθηση των αποδόσεων τους για τους 

επόµενους 12 µήνες. Η διαδικασία επαναλαµβανόταν για κάθε έτος από το 1973 µέχρι 

το 1997. Με βάση τις προβλέψεις του κάθε υποδείγµατος για τις διακυµάνσεις και τις 

συνδιακυµάνσεις των υπερβαλλουσών αποδόσεων χρησιµοποίησαν µια διαδικασία 

γραµµικού προγραµµατισµού (quadratic programming procedure) για την εξεύρεση του 

χαρτοφυλακίου µε την ελάχιστη µεταβλητότητα του σφάλµατος παρακολούθησης 

(minimum tracking error volatility) ήτοι µε την τυπική απόκλιση της υπερβάλλουσας 

απόδοσης του χαρτοφυλακίου σε σχέση µε την απόδοση του χαρτοφυλακίου αναφοράς 

(benchmark portfolio) όπου το χαρτοφυλάκιο αναφοράς ήταν ο δείκτης Standard & 

Poor’s 500 (S & P 500).   

  

Πηγή: Chan Louis, Karceski Jason, Lakonishok Jose, “On portfolio optimization: 

forecasting covariances and choosing the risk model”, Review of Financial Studies 

1999, Vol 12, No5, p. 958.  
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Από την ανάλυση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών των χαρτοφυλακίων 

µε το κριτήριο της ελάχιστης µεταβλητότητας του σφάλµατος παρακολούθησης 

προκύπτει ότι αναδεικνύονται µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ των υποδειγµάτων 

πρόβλεψης. Βλέπουµε για παράδειγµα ότι η µεταβλητότητα του σφάλµατος 

παρακολούθησης ενός ισοσταθµισµένου χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 6,16% ετησίως. 

Σε ένα µονοπαραγοντικό υπόδειγµα για την πρόβλεψη των συνδιακυµάνσεων του 

σφάλµατος παρακολούθησης η µεταβλητότητα του σφάλµατος παρακολούθησης 

ανέρχεται σε 5,12% ετησίως ενώ σε ένα υπόδειγµα εννέα παραγόντων µειώνεται στο 

4,01% ετησίως. Τεκµαίρεται εποµένως ότι για την ελαχιστοποίηση της µεταβλητότητας 

του σφάλµατος παρακολούθησης απαιτούνται υποδείγµατα µε περισσότερους 

παράγοντες. Το κριτήριο της ελάχιστης µεταβλητότητας του σφάλµατος 

παρακολούθησης τείνει να µειώσει την κυρίαρχη επιρροή του παράγοντα της αγοράς 

παρέχοντας εποµένως τη δυνατότητα περισσότερο αντικειµενικής εκτίµησης της 

σηµαντικότητας των υπολοίπων παραγόντων που θα αποδειχθεί ενδεχοµένως ότι 

επιδρούν στη διαµόρφωση των αποδόσεων.   

Η δραστική µείωση της µεταβλητότητας του σφάλµατος παρακολούθησης 

τονίζει εν κατακλείδι τη σηµασία της βελτιστοποίησης των επενδυτικών στρατηγικών. 

Θέτοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση της µεταβλητότητας του σφάλµατος 

παρακολούθησης οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι µέσω µιας απλής ευρετικής (heuristic) 

διαδικασίας ο στόχος επιτυγχάνεται σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι µέσω της τυπικής 

προσέγγισης βελτιστοποίησης. Η τυπική προσέγγιση βελτιστοποίησης δεν επιτυγχάνει 

το στόχο της ελαχιστοποίησης της µεταβλητότητας του σφάλµατος παρακολούθησης 

λόγω του θορύβου στις συνδιακυµάνσεις των προβλέψεων καθώς επίσης και λόγω της 

πολύπλοκης δοµής της βελτιστοποίησης. Σε αντιδιαστολή, µέσω µιας απλής ευρετικής 

(heuristic) διαδικασίας επιλέγεται ένα χαρτοφυλάκιο που συνταιριάζει το χαρτοφυλάκιο 

αναφοράς µε τα χαρακτηριστικά / παραγοντικά φορτία του υπό εξέταση χαρτοφυλακίου 

(π.χ. µέγεθος, κλάδος, µερισµατική απόδοση κλπ.) µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση 

της µεταβλητότητας του σφάλµατος παρακολούθησης σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι 

µέσω της τυπικής προσέγγισης βελτιστοποίησης.  

Γενικά, η επιλογή του χαρτοφυλακίου αναφοράς και του συνόλου των 

διαθέσιµων µετοχών καθορίζει τον αριθµό των χαρακτηριστικών / παραγοντικών 

φορτίων που απαιτούνται για το συνταίριασµα του χαρτοφυλακίου αναφοράς µε τα 

χαρακτηριστικά του υπό εξέταση χαρτοφυλακίου. Όταν οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν 

για παράδειγµα τον S & P 500 ως χαρτοφυλάκιο αναφοράς και µέτρο σύγκρισης, µε 

βάση τα αποτελέσµατα δύο χαρακτηριστικά, το µέγεθος και ο λόγος λογιστικής προς 
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χρηµατιστηριακή αξία (Book-to-Market Ratio, B/M), αρκούσαν για να επιτευχθεί ο 

στόχος σε µεγάλο βαθµό (η µεταβλητότητα του σφάλµατος παρακολούθησης 

µειωνόταν στο 3,25%).  Στις περιπτώσεις όπου ένας δείκτης µετοχών αξίας (value 

stocks) ή ένας δείκτης αναπτυσσόµενων εταιρειών (growth stocks) χρησιµοποιείται ως 

δείκτης αναφοράς, ένας µεγαλύτερος αριθµός χαρακτηριστικών / παραγοντικών 

φορτίων απαιτείται για να επιτευχθεί ο στόχος της µείωσης της µεταβλητότητας του 

σφάλµατος παρακολούθησης. Σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, τέτοια λειτουργικά ζητήµατα 

(η επιλογή του υποδείγµατος πρόβλεψης των συνδιακυµάνσεων ή η χρήση των 

χαρακτηριστικών / παραγοντικών φορτίων) παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο στην πράξη 

όταν ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της µεταβλητότητας του σφάλµατος 

παρακολούθησης παρά η ελαχιστοποίηση της διακύµανσης του χαρτοφυλακίου. Εν 

τούτοις η ανακρίβεια στην πρόβλεψη των συνδιακυµάνσεων των αποδόσεων δεν 

µειώνει τον κυρίαρχο ρόλο της βελτιστοποίησης των χαρτοφυλακίων στη µείωση του 

κινδύνου. Ταυτόχρονα, η χαµηλή συσχέτιση µεταξύ των προηγούµενων και των 

µελλοντικών συνδιακυµάνσεων υπαγορεύει ότι οφείλουµε να αντιµετωπίζουµε µε 

σκεπτικισµό τις διαδικασίες βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: ΘΕΩΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗΣ 

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΑΣ (ARBITRAGE PRICING THEORY – ΑΡΤ)  

 
3.2.1 Εισαγωγή 
 
Η Θεωρία Τιµολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, 

APT) προτάθηκε από τον Stephen Ross (1976, 1977) ως εναλλακτικό υπόδειγµα στο 

ευρύτερα γνωστό µονοµεταβλητό Υπόδειγµα Αποτιµήσεως Κεφαλαιακών Στοιχείων 

(CAPM)92. Στη µελέτη της θεωρίας που ακολουθεί εξετάζονται το θεωρητικό 

υπόβαθρο, η µαθηµατική διατύπωση, οι µελέτες και οι εµπειρικοί έλεγχοι της θεωρίας. 

Τέλος η θεωρία εξετάζεται εµπειρικά για τη διαπίστωση της ισχύος της στην Ελληνική 

Κεφαλαιαγορά. Υιοθετώντας την προσέγγιση των Connor και Korajczyk (1992) η 

προσπάθεια µας έγκειται στην επισήµανση των κυριότερων σηµείων των πολύπλευρων 

διαστάσεων της θεωρίας. 

 
3.2.2 To Θεωρητικό Υπόβαθρο της Θεωρίας Τιµολόγησης Μέσω Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας 

 
Η Θεωρία Τιµολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας συνοψίζεται σε ένα γραµµικό, 

πολυπαραγοντικό υπόδειγµα που στοχεύει στην εξήγηση της διαστρωµατικής 

διακύµανσης των αποδόσεων των αξιογράφων (χρηµατιστηριακών τίτλων, εν 

προκειµένω µετοχών / χαρτοφυλακίων). Σύµφωνα µε το Ross και τους ερευνητές που 

ανέπτυξαν µετέπειτα το υπόδειγµα στη θεωρητική και εµπειρική µορφή του (Connor, 

Huberman, Dybvig, Sτambaugh, Chamberlin & Rothchid, Griblatt & Titman κ.α), µε 

δεδοµένη την απουσία κερδοσκοπικών ευκαιριών στα στατικά χαρτοφυλάκια, οι 

αποδόσεις των αξιογράφων ή των χαρτοφυλακίων συναρτώνται γραµµικά από τις 

«ευαισθησίες» που επιδεικνύουν στις µεταβολές των παραγόντων που τις επηρεάζουν. 

Με µαθηµατικούς όρους, η απόδοση των αξιογράφων ή των χαρτοφυλακίων σε µία 

χρονική περίοδο, προκύπτει από τη γραµµική στοχαστική σχέση που διαµορφώνεται 

µεταξύ ενός περιορισµένου αριθµού K  κοινώς δρώντων παραγόντων καθώς και ενός 

εξειδικευµένου για κάθε αξιόγραφο παράγοντα - κατάλοιπο, της µορφής: 

 

1 1( ) ...it it i t ik kt itr E r f f eβ β − =  +  +  +       
 

                                                 
92 Υπόδειγµα που αναλύσαµε εκτενώς και κυριαρχεί για περισσότερο από πενήντα χρόνια συγκροτώντας 
το ισχυρό πλαίσιο ανάλυσης και ερµηνείας της διαστρωµατικής διακύµανσης των προσδοκώµενων 
αποδόσεων και γενικότερα της όλης θεωρίας χαρτοφυλακίου που έχει διατυπωθεί. Γενικότερα όµως όλα 
τα υποδείγµατα που προβλέπουν µια γραµµική σχέση µεταξύ κινδύνου και απόδοσης είναι δυνητικά  
συνεπή, (λογικά ή συµπερασµατικά) µε την APT. 



 181

Στην ανωτέρω στοχαστική σχέση, itr  είναι το ( 1n × ) διάνυσµα των συνολικών 

αποδόσεων (κεφαλαιακά κέρδη + µερίσµατα) του αξιογράφου i  που επιτυγχάνονται 

στο τέλος της περιόδου t , ( )itE r  είναι η αναµενόµενη απόδοση στην αρχή της 

περιόδου t , jtf  είναι το ( 1k × ) διάνυσµα της αποτίµησης του βαθµού 

πραγµατοποίησης (factor scores)  των j  ( 1, ... , )j k =     κοινών, «διαπεραστικών» 

παραγόντων του υποδείγµατος στο τέλος της περιόδου, τα ijβ  ή συντελεστές βήτα 

καταγράφουν την έκθεση στον κίνδυνο ή την «ευαισθησία» της απόδοσης του 

αξιογράφου i έναντι των µεταβολών του παράγοντα j  (το “factor loading” του 

παράγοντα j  όπου 1, ...,j k =   ). Τα ijβ  συγκροτούν την ( n k× ) µήτρα των προς 

εκτίµηση συντελεστών του υποδείγµατος που πολλαπλασιάζονται µε το ( 1k × ) 

διάνυσµα των j  κοινών παραγόντων και το ite  το ( 1n × ) διάνυσµα του 

«ιδιοσυγκρασιακού» ή µη συστηµατικού τµήµατος του κινδύνου (των εξειδικευµένων 

τυχαίων παραγόντων κινδύνου ανά µετοχή i ). 

Η θεωρία του Ross93 διεύρυνε το πεδίο έρευνας της χρηµατοοικονοµικής 

επιστήµης αναδεικνύοντας τον προβληµατισµό για τον αριθµό και την ταυτότητα των 

παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των µετοχών. Η APT παρέχει ένα στέρεο 

θεωρητικό πλαίσιο για την εξακρίβωση του αριθµού των παραγόντων που επιδρούν στη 

διαµόρφωση των αποδόσεων και την τιµολόγηση τους (για το αν δηλαδή συνδέονται µε 

τα ασφάλιστρα κινδύνου). Με βάση την APT προσδιορίζεται ένα ποσοστό απόδοσης 

που επιτρέπει τη συγκριτική µέτρηση των αποδόσεων των αξιογράφων συµβάλλοντας 

στον προϋπολογισµό του κόστους κεφαλαίου, στην αξιολόγηση της απόδοσης των 

αξιογράφων και γενικότερα στην αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης (λειτουργίες 

που επιτελεί και το CAPM). Επιπλέον προσδίδει θεωρητική οντότητα στην αξιολόγηση 

της επίδοσης (performance evaluation) των διαχειριστών χαρτοφυλακίων µέσω του 

συντελεστή alpha στην περίπτωση που οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων επηρεάζονται 

από πλειάδα παραγόντων. Οι διαχειριστές δε κεφαλαίων δύνανται µε τη σειρά τους, µε 

βάση την APT, να επιλέξουν το βαθµό έκθεσης στον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων που 

διαχειρίζονται και κατά συνέπεια, αν δεχτούµε την ύπαρξη της γραµµικής σχέσης 

απόδοσης – κινδύνου, να προβλέψουν µε ικανοποιητική ακρίβεια τις αποδόσεις των 

υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων.  

                                                 
93 Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί, ότι ως σηµείο εκκίνησης προβληµατισµού για τη διατύπωση της θεωρίας 
της ΑΡΤ θα µπορούσε να εκληφθεί η εργασία του King (1966), όπου εξετάζονται τα δεδοµένα της αγοράς 
και της βιοµηχανίας και οι επιδράσεις τους στις αποδόσεις των µετοχών (market and industry factors). 
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Από την αρχική της διατύπωση από τον Ross η Θεωρία Τιµολόγησης 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας έχει γίνει το επίκεντρο µελετών και εφαρµογών που 

αποσκοπούν στον ποσοτικό προσδιορισµό της εκάστοτε ισχύουσας παραγοντικής 

διάρθρωσης των χρηµατιστηριακών αποδόσεων των αξιογράφων, τουτέστιν στον 

καθορισµό της επίδρασης των παραγόντων που χαρακτηρίζονται ως κοινοί, µε την 

έννοια ότι έκαστος επιδρά επί των αποδόσεων όλων των µετοχών ή τουλάχιστον επί 

ενός σηµαντικού αριθµού αυτών. Σε αντιδιαστολή, αν και το CAPM προβλέπει τη 

συσχέτιση των αποδόσεων µεταξύ των µετοχών, δεν συγκεκριµενοποιεί τους 

υποκείµενους παράγοντες που την προκαλούν. Στα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα 

αποδίδουµε την αναµενόµενη τιµή σε µία σειρά ανεξάρτητων µακροοικονοµικών 

παραγόντων (για παράδειγµα στο ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ, στη µεταβολή των  

επιτοκίων, στο ύψος της βιοµηχανικής παραγωγής, στο ποσοστό ανεργίας κλπ.) ή 

δεικτών της αγοράς (ενδεικτικά οι NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average 

και S&P 500), αντί να ενσωµατώνουµε όλες τις µεταβλητές σε µία παράµετρο, εν 

προκειµένω στην «αγορά» σύµφωνα µε το CAPM. Εντρυφώντας σε πλήθος µελετών 

(ενδεικτικά στις µελέτες του Langetieg [1978], Lee και Vinso [1980], Meyers [1973] 

που περιείχαν αποδείξεις για την ύπαρξη περισσοτέρων παραγόντων (πέραν του 

παράγοντα της αγοράς) διαπιστώνουµε τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για  να 

εντοπιστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση των 

αποδόσεων.  

Αµφότερα τα υποδείγµατα της APT και του CAPM εδράζονται στη θεµελιώδη 

αρχή της θεωρίας χαρτοφυλακίου, στη θετική σχέση δηλαδή µεταξύ κινδύνου και 

αναµενόµενης απόδοσης. Σύµφωνα µε την άποψη του Ross και των υποστηρικτών της 

θεωρίας του (ενδεικτικά Westerfield, Jaffe κ.α.) η APT επιτρέπει να αναπτυχθεί η σχέση 

απόδοσης – κινδύνου µε έναν απλό και κυρίως διαισθητικό94 τρόπο εν αντιθέσει µε το 

CAPM που θέτει µια σειρά από αυστηρές θεωρητικές υποθέσεις95. Για παράδειγµα ο 

Ross θεωρεί ότι η εµπειρική αξιοπιστία του CAPM εξαρτάται από την ενδεχόµενη ισχύ 

τριών βασικών υποθέσεων: πληθώρας κεφαλαιουχικών στοιχείων στην αγορά, 

ανυπαρξίας κερδοσκοπικών ευκαιριών στην αγορά και καθορισµό των αποδόσεων των 

κεφαλαιουχικών στοιχείων συναρτήσει ενός περιορισµένου αριθµού παραγόντων. 

Επιπρόσθετα, µε βάση την APT ο κίνδυνος αντιµετωπίζεται πιο σφαιρικά από 

ότι στο CAPM που ο κίνδυνος εξαντλείται στην τυποποιηµένη συνδιακύµανση  ή στο 

βήτα της µετοχής σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο της αγοράς (το χαρτοφυλάκιο αγοράς ή 
                                                 
94 Η διαίσθηση που απορρέει από την λογική πεποίθηση ότι υφίστανται µια σειρά από παράγοντες που 
επηρεάζουν από κοινού τη µεταβλητότητα των αποδόσεων των µετοχών.  
95 Υποθέσεις που βέβαια «προσαρµόστηκαν» ή και αγνοήθηκαν εντελώς στην πρακτική του εφαρµογή.. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nasdaq_Composite
http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average
http://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
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χαρτοφυλάκιο αναφοράς που κείτεται επί της Security Market Line). Πιο συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε την APT κάθε µετοχή ή χαρτοφυλάκιο εκτίθεται σε κινδύνους (exposures) 

που αποτυπώνονται στους συντελεστές βήτα (betas). Οι κίνδυνοι εκπορεύονται από 

συστηµατικούς παράγοντες96 που ο καθένας εξ αυτών επηρεάζει σε κάποιο βαθµό τις 

αποδόσεις των µετοχών ή των χαρτοφυλακίων. Η διάρθρωση των συντελεστών βήτα 

καθορίζει το profile έκθεσης στον κίνδυνο των µετοχών ή των χαρτοφυλακίων (risk 

exposure profile). Ανάλογα µε το βαθµό έκθεσης στον κίνδυνο καθορίζεται και το ύψος 

των προσδοκώµενων αποδόσεων. Εποµένως το profile έκθεσης στον κίνδυνο καθορίζει 

τη µεταβλητότητα και την απόδοση των µετοχών ή των χαρτοφυλακίων. Επιπροσθέτως 

το profile προδιαγράφει το πώς θα επηρεαστούν οι αποδόσεις των µετοχών ή των 

χαρτοφυλακίων από ενδεχόµενες µεταβολές των συνθηκών του οικονοµικού 

περιβάλλοντος. Ενδεικτικά ας δούµε για  παράδειγµα τον παράγοντα «πραγµατική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα» που επικαλούνται οι Burmeister, Roll και Ross (2003). 

Αν υποτεθεί ότι η πραγµατική επιχειρηµατική δραστηριότητα κινηθεί υψηλότερα των 

προσδοκιών, οι µετοχές που εκτίθενται και επηρεάζονται περισσότερο από την 

οικονοµική δραστηριότητα (φερ’ ειπείν ο κλάδος των λιανικών πωλήσεων) θα 

εµφανίσουν µεγαλύτερες αποδόσεις συγκριτικά µε τις µετοχές κλάδων που δεν 

επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό (πχ. εταιρείες κλάδου υγείας).  Σε τεχνικό επίπεδο, 

µέσω της APT µπορεί επίσης να αποδειχθεί η σχέση αναµενόµενης απόδοσης και βήτα 

χωρίς την υπόθεση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, υπόθεση που συνιστά το θεµέλιο 

λίθο της θεωρίας του CAPM. Παράλληλα είναι σηµαντικό το γεγονός ότι και το 

διαζευκτικό πολυπαραγοντικό υπόδειγµα APT, όπως άλλωστε και το µονοπαραγοντικό 

CAPM, επιδέχεται εµπειρική επιβεβαίωση και έλεγχο.  

Αυτή καθ' εαυτή η θεωρία του γραµµικού πολυπαραγοντικού Υποδείγµατος 

Αποτιµήσεως (APT) στηρίζεται σε έναν ελάχιστο αριθµό υποθέσεων (µε 

προεξάρχουσες την ανυπαρξία ευκαιριών εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας97 και τη 

γραµµικότητα στη σχέση µεταξύ πραγµατικών αποδόσεων και ενός αριθµού K  κοινών 

παραγόντων). Για παράδειγµα, ενώ η γραµµική σχέση του CAPM που απορρέει από τη 

«µέσου – διακύµανσης αποτελεσµατικότητα» του χαρτοφυλακίου της αγοράς υποθέτει 

ότι οι αποδόσεις των αξιογράφων ακολουθούν την κανονική κατανοµή (ή 

                                                 
96 Για παράδειγµα οι Burmeister, Roll και Ross (2003) προσδιόρισαν πέντε παράγοντες συστηµατικού 
κινδύνου: την εµπιστοσύνη των επενδυτών, τα επιτόκια, τον πληθωρισµό, την πραγµατική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και ένα δείκτη της αγοράς. 
97 Αν και δεν παρέχεται µια αναλυτική επεξήγηση της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας και οι αποδείξεις - 
αντίθετα από τις διαισθητικά ελκυστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις του Ross στο άρθρο του -  
εµπεριέχουν παραδοχές για τις προτιµήσεις των αντιπροσώπων (agents) καθώς και παραδοχές περί «µη 
εξισορροπητικής κερδοσκοπίας».   
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περιορισµένης έκτασης κανονικότητα στα Wiener diffusion models) ή η συνάρτηση 

χρησιµότητας των επενδυτών είναι δευτέρου βαθµού98 (quadratic utility function 

2( ) , 0U x x ax a  =  −   > ) για να διασφαλιστεί η κανονικότητα, η APT δεν δοµείται µε 

βάση τις συγκεκριµένες υποθέσεις. Πράγµατι, ως βασική αρχή η APT εδράζεται σε µια 

γραµµική διαδικασία προσδιορισµού των αποδόσεων και δεν προϋποθέτει καµία 

υπόθεση της θεωρίας της χρησιµότητας πέρα από τη µονοτονικότητα και την 

κοιλότητα. Σύµφωνα µε τους Roll και Ross (1980) δεν περιορίζεται επίσης σε µια και 

µόνη περίοδο, µπορεί να ισχύει κάλλιστα και σε περισσότερες της µιας περιόδου 

περιπτώσεις. Αν και αποδέχεται τη λογική της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, δεν 

υφίσταται χαρτοφυλάκιο που να διαδραµατίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην APT. Οι 

υποθέσεις που διατυπώνονται από κοινού τόσο στο CAPM όσο και στην APT 

αναφέρονται στην ύπαρξη οµοιογενών προσδοκιών από πλευράς επενδυτών και τέλειας 

λειτουργίας των κεφαλαιαγορών (µε την έννοια ότι λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους 

ανταγωνισµού και επιπλέον δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών). Το κύριο πλεονέκτηµα 

της APT σε σχέση µε το CAPM έγκειται στο ότι, όπως προαναφέρθηκε, η εµπειρική της 

διερεύνηση δεν εξαρτάται από τη γνώση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, µια 

προϋπόθεση που τίθεται εξαρχής και καθιστά δυσχερή τον έλεγχο του CAPM.  

Το θεωρητικό υπόδειγµα της APT δεν προσδιορίζει εξαρχής τους παράγοντες 

του γραµµικού υποδείγµατος που διαµορφώνουν τις κεφαλαιακές αποδόσεις των 

µετοχών, τον ακριβή αριθµό και τη βαρύτητα τους (θέµα που θα διαπραγµατευθούµε 

αναλυτικά στη συνέχεια µε εκτενή αναφορά σε κλασσικές µελέτες). Καταλήγει στον 

τελικό αριθµό προσθέτοντας παράγοντες99 έως ότου ο µη διαφοροποιήσιµος κίνδυνος 

της µιας  µετοχής να µην συσχετίζεται µε τον µη διαφοροποιήσιµο κίνδυνο καµίας από 

τις υπόλοιπες µετοχές που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο. Με βάση αυτή τη διαδικασία 

προκύπτει ότι ο µη συστηµατικός κίνδυνος µειώνεται σταθερά (και τελικά εξαλείφεται) 

καθώς αυξάνεται ο αριθµός των µετοχών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο100, ο 

συστηµατικός όµως κίνδυνος δεν µειώνεται. Το ίδιο συµβαίνει µε το CAPM έστω και 

αν δεν προκύπτει τόσο ξεκάθαρα µε δεδοµένο ότι δεν εξαλείφεται το ενδεχόµενο οι µη 

                                                 
98 Αν και βέβαια καθίσταται δύσκολο θεωρητικά και εµπειρικά να επαληθευτούν οι υποθέσεις του CAPM 
(Huberman, 1981). 
99 ∆εν παύει όµως, το θέµα του προσδιορισµού των παραγόντων και του αριθµού τους να εγείρει 
ερωτηµατικά για την αξιοπιστία του υποδείγµατος APT διότι εάν προκύψει µεγάλος αριθµός 
παραγόντων, για παράδειγµα αντίστοιχος µε τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων µεταβλητών, π.χ. 
µετοχών, το υπόδειγµα θα χαρακτηριστεί ως µη ικανοποιητικό και θα αµφισβητηθεί έντονα η 
πρακτικότητα του. Για αυτό και θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ ότι ο αριθµός των µετοχών n  σε κάθε 
περίπτωση θα είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των παραγόντων k ( n k ).   >   
100  Χαρακτηριστικό, για τη διαισθητική προσέγγιση της θεωρίας στο θέµα της διαφοροποίησης,  είναι το 
παράδειγµα µε τις ασφαλιστικές εταιρείες των Burmeister, Roll και Ross στην πραγµατεία τους µε τίτλο 
“Using Macroeconomic Factors to Control Portfolio Risk”. 
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συστηµατικοί κίνδυνοι να  µπορούν να συσχετισθούν µεταξύ των µετοχών. Το 

συµπέρασµα όµως που προκύπτει είναι ότι η αναµενόµενη απόδοση µιας µετοχής 

σχετίζεται θετικά µε το συστηµατικό της κίνδυνο.  

Σε ένα µονοµεταβλητό, µονο – παραγοντικό υπόδειγµα, ο συστηµατικός 

κίνδυνος µιας µετοχής αντικατοπτρίζεται στο βήτα του CAPM. Κατά συνέπεια, το 

CAPM και το µονοπαραγοντικό υπόδειγµα της Θεωρίας Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας ταυτίζονται. Ωστόσο, η κάθε µετοχή εµπεριέχει πολλαπλούς κινδύνους 

σε ένα πολυπαραγοντικό υπόδειγµα. Εδώ ακριβώς έγκειται η καινοτοµία της APT: 

εδράζεται στην υπόθεση ότι όλα τα χαρτοφυλάκια, ανεξαρτήτως µεγέθους και βαθµού 

διαφοροποίησης, υπόκεινται σε κίνδυνο (συστηµατικό), κίνδυνο που προέρχεται από 

πλήθος επιµέρους πηγών και όχι από µια συγκεκριµένη πηγή που υποθέτει το CAPM 

(Elton/Gruber, 1987). Το πλήθος των επιµέρους πηγών - παραγόντων κινδύνου 

εκπορεύεται από την οικονοµία στο σύνολο της και «διαχέεται» εξίσου σε όλες τις 

µετοχές (εξ ου και µιλάµε για «διαπεραστικούς» παράγοντες).  Η αναµενόµενη 

απόδοση σχετίζεται θετικά µε τα βήτα των παραγόντων που επηρεάζουν τη µετοχή.  

 
3.2.3 Η Μαθηµατική ∆ιατύπωση της Θεωρίας Τιµολόγησης Μέσω 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας 

 
Η APT εδράζεται σε δυο θεµελιώδη αξιώµατα: 

 
1) Στην αφετηρία του υποδείγµατος APT βρίσκεται η υπόθεση ότι η απόδοση των 

µετοχών ή των χαρτοφυλακίων (και γενικότερα των κεφαλαιακών στοιχείων), σε 

µία χρονική περίοδο, συνάγεται από τη γραµµική στοχαστική σχέση που 

διαµορφώνεται µεταξύ ενός περιορισµένου αριθµού K  κοινώς δρώντων 

παραγόντων καθώς και ενός εξειδικευµένου για κάθε µετοχή παράγοντα - 

κατάλοιπο, της µορφής: 

 

1 1( ) ...it it i t ik k t itr E r f f eβ β − =  +  +  +      (1)  
 
Στην ανωτέρω στοχαστική σχέση, itr  είναι το ( 1n × ) διάνυσµα των συνολικών 

αποδόσεων (κεφαλαιακά κέρδη + µερίσµατα) του αξιογράφου i  που επιτυγχάνονται 

στο τέλος της περιόδου t , ( )itE r  είναι η αναµενόµενη απόδοση στην αρχή της 

περιόδου t , jtf  είναι το ( 1k × ) διάνυσµα της αποτίµησης του βαθµού 

πραγµατοποίησης (factor scores)  των j  ( 1, ... , )j k =     κοινών, «διαπεραστικών» 

παραγόντων του υποδείγµατος στο τέλος της περιόδου, τα ijβ  ή συντελεστές βήτα 



 186

καταγράφουν την έκθεση στον κίνδυνο ή την «ευαισθησία» της απόδοσης του 

αξιογράφου i έναντι των µεταβολών του παράγοντα j  (το “factor loading” του 

παράγοντα j  όπου 1, ...,j k =   ). Τα ijβ  συγκροτούν την ( n k× ) µήτρα των προς 

εκτίµηση συντελεστών του υποδείγµατος που πολλαπλασιάζονται µε το ( 1k × ) 

διάνυσµα των j  κοινών παραγόντων και το ite  το ( 1n × ) διάνυσµα του 

«ιδιοσυγκρασιακού» ή µη συστηµατικού τµήµατος του κινδύνου (των εξειδικευµένων 

τυχαίων παραγόντων κινδύνου ανά µετοχή i ). Οι αριθµητικοί µέσοι των παραγοντικών 

βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores) ανέρχονται στο µηδέν και οι τυπικές τους 

αποκλίσεις στη µονάδα (ακολουθούν εποµένως την τυποποιηµένη κανονική κατανοµή). 

Οι τιµολογηµένοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις τοποθετούνται σε 

ορθογώνια διάταξη µεταξύ τους και ως προς το κατάλοιπο e , γεγονός που καταδεικνύει 

και την ανεξαρτησία101 τους,  ανεξαρτησία που τίθεται ως προϋπόθεση για την ισχύ της 

APT.  Με συµβολισµό µητρών για ένα δείγµα n  µετοχών η σχέση γράφεται ως: 

t t tR M B E −  = ∆  +      (2) 

Το tR  και το M  αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 1n ×  διάνυσµα των πραγµατικών και 

των αναµενόµενων αποδόσεων, το B  την ( n k× ) µήτρα των προς εκτίµηση 

συντελεστών του υποδείγµατος που πολλαπλασιάζονται µε το t∆  (που αντιπροσωπεύει 

το 1k ×  διάνυσµα των κοινών παραγόντων) και το tE  αντιπροσωπεύει το ( 1n × ) 

διάνυσµα του «ιδιοσυγκρασιακού» ή µη συστηµατικού τµήµατος του κινδύνου (των 

εξειδικευµένων τυχαίων παραγόντων ανά µετοχή). Οι υποθέσεις που γίνονται είναι: 

 
i. [ ]0 0jt itE f E e  =       =                   

 
Οι προσδοκίες δηλαδή στην αρχή έκαστης περιόδου για το «βαθµό πραγµατοποίησης» 

των j  παραγόντων, αλλά και των εξειδικευµένων τυχαίων παραγόντων ανά µετοχή i  

είναι µηδενικές. Ένα από τα κύρια σηµεία της επιχειρηµατολογίας που αναπτύσσεται 

στα πλαίσια της  APT είναι πως ο µη συστηµατικός (ιδιοσυγκρασιακός) κίνδυνος ενός 

καλά διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου που περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό αξιογράφων 

τείνει στο µηδέν. Με άλλα λόγια η συγκεκριµένη υπόθεση στην πραγµατικότητα 

δηλώνει ότι οι παράγοντες που δεν περιλαµβάνονται ρητά στο υπόδειγµα και εποµένως 

                                                 
101 Ανεξαρτησία µε την έννοια ότι δεν υφίσταται αλληλοσυσχέτιση µεταξύ των παραγόντων, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι σε κάθε παράγοντα αποδίδεται µέρος της συνολικής µεταβλητότητας που δεν µπορεί να 
αποδοθεί σε κανέναν άλλο. Μαθηµατικά, η ανεξαρτησία των παραγόντων σηµαίνει ότι έχουµε να 
κάνουµε µε γραµµικούς µετασχηµατισµούς των παραγόντων και απαραίτητη συνθήκη για κάτι τέτοιο 
είναι το γινόµενο του πίνακα – γραµµή του ενός επί τον πίνακα στήλη του άλλου να ισούται µε το µηδέν.  
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εντάσσονται στα κατάλοιπα ite  δεν επηρεάζουν συστηµατικά τις µέσες αποδόσεις των 

αξιογράφων i .102 Με δεδοµένο ότι ο µακροχρόνιος µέσος των λαθών τείνει στο µηδέν 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι ισχύει ο νόµος των µεγάλων αριθµών για το υπόδειγµα. 

 
ii. cov , ( 0it jt it jte f E e f   = ) =       για όλα τα j  ( 1, ... , )j K =     

 
Υποτίθεται δηλαδή ότι τα κατάλοιπα ite  (που αντιπροσωπεύουν την επίδραση όλων 

των παραγόντων που δεν περιλαµβάνονται στο υπόδειγµα) δεν συσχετίζονται µε το 

βαθµό πραγµατοποίησης των παραγόντων jtf  (αν συσχετιζόταν θα συνιστούσαν έναν 

επιπρόσθετο συστηµατικό παράγοντα στο υπόδειγµα και επιπροσθέτως δεν θα 

διακρινόταν η προέλευση της επίδρασης). Η µη συσχέτιση τους καταδεικνύει ακριβώς 

το γεγονός ότι οι δύο αυτές µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και ότι οι 

επιδράσεις τόσο των ερµηνευτικών µεταβλητών όσο και των καταλοίπων στον 

προσδιορισµό της εξαρτηµένης µεταβλητής (των αποδόσεων) είναι καθαρά 

συµπληρωµατικές. Καταδεικνύει εποµένως ότι τα λάθη κατανέµονται ανεξάρτητα και 

πανοµοιότυπα ήτοι το διάνυσµα των τιµών της τυχαίας µεταβλητής ite  είναι 

ανεξάρτητο του διανύσµατος των τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών (των 

παραγόντων του υποδείγµατος).  

 

iii. 

cov ,  [  -  ( )][  -  ( )]

                   ,       εξαιτίας της υπόθεσης i.

                  0    

  

i j i i j j

i j

e e E e e e e

E e e

i j

  = Ε Ε 

 =  

= ≠

  

 

Η υπόθεση αυτή που ονοµάζεται και υπόθεση της ανεξαρτησίας των καταλοίπων, 

δηλώνει ότι δεν υπάρχει συστηµατική σχέση (θετική ή αρνητική) µεταξύ των 

καταλοίπων. Τεχνικά δηλώνει την υπόθεση της απουσίας αυτοσυσχέτισης. Η 

συνδιακύµανση των καταλοίπων των δυο αξιογράφων i  και j  είναι µηδενική, 

εποµένως τα αξιόγραφα δεν συσχετίζονται µεταξύ τους και οι αποδόσεις (και τα λάθη 

που καταγράφουµε στη µέτρηση τους) διαµορφώνονται ανεξάρτητα103. Αν ο µη 

συστηµατικός κίνδυνος δύο ή περισσοτέρων αξιογράφων συσχετίζεται τότε ένας κοινός 

παράγοντας επηρεάζει τις αποδόσεις των αξιογράφων όπερ σηµαίνει ότι όντας 

συστηµατικός επιβάλλεται να αποτιµηθεί ως συγκεκριµένος παράγοντας κινδύνου. 

                                                 
102 Για µια πιο αναλυτική, τεχνική εξήγηση γιατί η υπόθεση i. είναι αναγκαία βλέπε E. Malinvaud, 
Statistical Methods of Econometrics, Rand Mc Nally & Co., Chicago, 1966, p. 75. 
103 Γενικότερα, αν τα κατάλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται, τότε δεν αυτοσυσχετίζονται και οι εξαρτηµένες 
µεταβλητές. 

http://androulakis.bma.upatras.gr/mediawiki/index.php/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8E%CE%BD
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iv. 0i j i jcov f , f E f , f     =   =         για όλα τα i j≠  ( 1, ... , )j K =     

 
Οι παράγοντες µεταξύ τους είναι ασυσχέτιστοι. 
 

v. [ ]' 'cov , cov ,jt jt it itf f e e   =   = 0       για όλα τα ,i j  και τα 't t ≠  

 
Τέλος προϋποτίθεται ότι οι πραγµατοποιήσεις του συνόλου των παραγόντων καθώς 

επίσης και των εξειδικευµένων τυχαίων παραγόντων ανά µετοχή i  δεν συσχετίζονται 

µεταξύ τους στο διάβα του χρόνου.  

Όλες οι υποθέσεις που τέθηκαν συνάδουν στο συµπέρασµα, που συνιστά και το πρώτο 

αξίωµα της θεωρίας, ότι οι αποδόσεις των µετοχών δύνανται να προκύψουν µε βάση 

ένα γραµµικό παραγοντικό υπόδειγµα. 

2) Ο ανελέητος ανταγωνισµός που κυριαρχεί στις χρηµατοοικονοµικές αγορές, 

καθιστά αδύνατο για έναν επενδυτή να αποκοµίσει θετικό ποσοστό απόδοσης, 

ανεξαρτήτως επιλογής µετοχών ή / και διάρθρωσης χαρτοφυλακίου, αν δεν προβεί 

αρχικά σε µια θετική, καθαρή επένδυση κεφαλαίων και δεν δεχτεί να αναλάβει τον 

κίνδυνο που φέρουν εξ ορισµού όλες οι επενδυτικές δραστηριότητες. Εποµένως 

σύµφωνα µε το δεύτερο θεµελιώδες αξίωµα δεν υφίσταται δυνατότητα 

εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (arbitrage) µε την παραδοσιακή έννοια του όρου. 

Ως γνωστόν η εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) προκύπτει όταν ένας 

επενδυτής µπορεί µε µηδενική επένδυση (τοποθέτηση κεφαλαίων) και χωρίς να 

αναλάβει το παραµικρό ρίσκο να σχηµατίσει ένα µετοχικό εν προκειµένω 

χαρτοφυλάκιο µε εξασφαλισµένο κέρδος, κέρδος που υπερβαίνει την απόδοση του 

επιτοκίου µηδενικού κινδύνου. Στις αποτελεσµατικές αγορές η δυνατότητα arbitrage 

εµφανίζεται για πολύ βραχεία διαστήµατα, γεγονός που επισήµανε ο Ross και 

διατύπωσε το δεύτερο θεµελιώδες αξίωµα.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τη θεωρία Τιµολόγησης Μέσω Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας, είναι δυνατόν κάποια επενδυτικά αγαθά να µην είναι ορθά 

τιµολογηµένα – οι τιµές τους δηλαδή να µην βρίσκονται επί της Γραµµής Αγοράς 

Αξιογράφων (Security Market Line). Τότε επιστρατεύεται η επενδυτική τεχνική του 

arbitrage που χρησιµοποιείται για άµεση αποκοµιδή κέρδους όταν δεν ισχύει104 «ο 

νόµος της µιας τιµής» (law of one price) και εντοπίζεται στην αγορά απόκλιση 

                                                 
104 Θα αναφερθούµε εκτενέστερα στο κεφάλαιο της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής για τις 
περιπτώσεις που λόγω παραβιάσεων συγκεκριµένων νόµων ανακύπτουν ευκαιρίες για εξισορροπητική 
κερδοσκοπία (arbitrage). 
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µεταξύ των τιµών δύο εναλλακτικών επενδύσεων105 µε πανοµοιότυπο profile 

κινδύνου. Ο επενδυτής αγοράζει τη σχετικά οικονοµικότερη και προβαίνει σε 

πώληση της σχετικά ακριβότερης από τις δύο εναλλακτικές επενδύσεις µε συνέπεια 

την εξισορρόπηση των τιµών τους. Συνεπώς τα χαρτοφυλάκια (καλάθια µετοχών) 

µε πανοµοιότυπο profile έκθεσης στον κίνδυνο (κίνδυνο που εκπορεύεται από 

συγκεκριµένους «διαπεραστικούς» οικονοµικούς παράγοντες) αναµένεται να 

επιτύχουν και ταυτόσηµες αποδόσεις. Με τη διατύπωση των Roll και Ross: «∆ύο 

χαρτοφυλάκια µε την ίδια ευαισθησία σε κάθε συστηµατικό παράγοντα (δηλαδή µε 

ίδιους συντελεστές βήτα ή γενικότερα µε το ίδιο profile κινδύνου), είναι πολύ στενά 

υποκατάστατα µεταξύ τους. ∆ιαφέρουν συνεπώς µόνο κατά τον περιορισµένο 

βαθµό του µη συστηµατικού κινδύνου που εµπεριέχουν. Εποµένως θα πρέπει να 

προσφέρουν στον επενδυτή την ίδια αναµενόµενη απόδοση που θα προσέφεραν για 

παράδειγµα οι µετοχές δυο οµοειδών εταιρειών». Αυτή ακριβώς είναι η πρακτική 

σηµασία της έλλειψης ευκαιριών arbitrage στις χρηµατοοικονοµικές αγορές, 

υπόθεση στην οποία στηρίχθηκε ο Ross όταν διατύπωνε την APT. 

 
Οφείλουµε βέβαια να επισηµάνουµε ότι η έλλειψη δυνατότητας arbitrage σε βάθος 

χρόνου θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη στα χρηµατοοικονοµικά. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Roll και Ross (1980) και επαναλαµβάνουν οι Burmeister, 

Roll και Ross (2003) είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιοδήποτε υπόδειγµα που 

απεικονίζει χρηµατοοικονοµική συµπεριφορά και δεν καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 

τα καθαρά κέρδη από πράξεις arbitrage εν τέλει τείνουν στο µηδέν. Η γενίκευση της 

αποδοχής της «διαισθητικής» διαπίστωσης περί µη δυνατότητας πρόσκτησης 

συστηµατικών κερδών από πράξεις εξισορροπητικής κερδοσκοπίας παρέχει µια σειρά 
                                                 
105 Για παράδειγµα στην αγορά παραγώγων ο επενδυτής µε τη λήξη του συµβολαίου, θα κλείσει 
ταυτόχρονα και τις δύο θέσεις του πραγµατοποιώντας σίγουρο κέρδος. Η χρήση µιας τέτοιας τεχνικής 
δεν προϋποθέτει ότι ο επενδυτής έχει συγκεκριµένη άποψη για την πορεία της αγοράς, αφού το κέρδος 
είναι ανεξάρτητο από την πορεία του υποκείµενου δείκτη. Ενδεικτικά τεχνικές arbitrage 
χρησιµοποιούνται όταν οι τιµές των Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στην αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Παραγώγων απέχουν αρκετά από τις αντίστοιχες θεωρητικές τους τιµές (fair values) 
που υπολογίζονται µε βάση την τρέχουσα τιµή διαπραγµάτευσης των υποκείµενων δεικτών. Έτσι, είτε σε 
περίπτωση όπου τα ΣΜΕ διαπραγµατεύονται στην αγορά µε τιµές υψηλότερες από τις αντίστοιχες 
θεωρητικές τιµές (premium), είτε όταν τα ΣΜΕ διαπραγµατεύονται µε τιµές χαµηλότερες από τις 
θεωρητικές τους τιµές (discount), δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές για σίγουρο κέρδος 
λαµβάνοντας ταυτόχρονα αντίθετες θέσεις στις αγορές του Χ.Π.Α. και του Χ.Α.Α. αντίστοιχα.       
Ας σηµειωθεί ότι επειδή η τεχνική αυτή βασίζεται σε µικρές αποκλίσεις των τιµών της αγοράς από τις 
αντίστοιχες θεωρητικές τιµές, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για εξισορροπητική κερδοσκοπία 
περιορίζονται από το χρόνο δράσης αλλά και από το κόστος των συναλλαγών. Έτσι τέτοιου είδους 
στρατηγικές χρησιµοποιούνται κυρίως από Ειδικούς ∆ιαπραγµατευτές της αγοράς Παραγώγων, που 
έχουν σχετικά µικρότερο κόστος συναλλαγών και εκκαθάρισης.  
Σε κάθε περίπτωση, το arbitrage έχει σαν αποτέλεσµα µια µικρή αναπροσαρµογή των τιµών και στις δύο 
αγορές µέχρις ότου επιτευχθεί µια ισορροπία κοντά στα επίπεδα των θεωρητικών τιµών (fair values). 
Εποµένως το arbitrage είναι ένας µηχανισµός εξισορρόπησης τιµών, που συνεισφέρει στις ορθότερες 
αποτιµήσεις στην αγορά.  
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από πλεονεκτήµατα. Εν προκειµένω, η ανυπαρξία ευκαιριών arbitrage θεµελιώνει την 

APT που επιπρόσθετα, αφενός µεν δεν υπόκειται σε περιοριστικές υποθέσεις περί 

προτιµήσεων (που απεικονίζονται µε συναρτήσεις χρησιµότητας) ή κατανοµών 

πιθανοτήτων και αφετέρου παρέχει ένα ενδελεχές, λογικό υπόβαθρο για τη σχέση 

ανταλλαγής µεταξύ αναµενόµενων αποδόσεων και κινδύνου σε έναν ευρύτερο χρονικό 

ορίζοντα (Ross, 1976). Συνελόντι ειπείν η APT καταδεικνύει ότι δεν νοείται ισορροπία 

της αγοράς που να επιτρέπει κέρδη προερχόµενα από το arbitrage. Καταδεικνύει επίσης 

ότι όλες οι καταστάσεις ισορροπίας χαρακτηρίζονται από µια γραµµική σχέση µεταξύ 

της αναµενόµενης απόδοσης έκαστου αξιογράφου και του βαθµού ανταπόκρισης των 

αποδόσεων στην επίδραση των κοινών παραγόντων. Με δεδοµένη την απουσία 

δυνατότητας αποκοµιδής κερδών άνευ κινδύνου από πράξεις arbitrage - µια 

προϋπόθεση που µπορεί να γίνει a priori δεκτή - και αν υποθέσουµε τη γραµµικότητα 

των αποδόσεων (οι αποδόσεις υποτίθεται ότι προκύπτουν µε βάση ένα γραµµικό 

παραγοντικό υπόδειγµα) οδηγούµαστε αυτόµατα σύµφωνα µε τους Roll και Ross στην 

APT.  

Για να καταλήξει στη διατύπωση της θεωρίας της APT ο Ross υποθέτει ότι η 

αγορά «κατακλύζεται» από έναν απεριόριστο αριθµό αξιογράφων (υπόθεση που 

κρίνεται απαραίτητη για να καταστεί βέβαιο ότι ο συνολικός κίνδυνος του 

χαρτοφυλακίου είναι εν τέλει διαφοροποιήσιµος) ενώ συνάµα λειτουργεί 

αποτελεσµατικά (efficient) µε την έννοια ότι η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου 

arbitrage106 είναι µηδενική107 (δεν παρέχονται εποµένως ευκαιρίες arbitrage) και 

γενικότερα οι κεφαλαιαγορές λειτουργούν τέλεια (επικρατούν συνθήκες πλήρους 

διάχυσης της πληροφόρησης, τέλειου ανταγωνισµού και επιπροσθέτως δεν υφίστανται 

κόστη συναλλαγών). Συνδυαστικά, αποδεχόµενοι την υπόθεση των οµοιογενών 

προσδοκιών και µε βάση τα αξιώµατα για τη γραµµικότητα των αποδόσεων (οι 

αποδόσεις υποτίθεται ότι προκύπτουν µε βάση ένα γραµµικό παραγοντικό υπόδειγµα) 

και την έλλειψη δυνατότητας εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), δοµείται το 

βασικό θεώρηµα της APT που συνίσταται στην ύπαρξη 1k +  τιµών ασφάλιστρων 

κινδύνου 0 1 kP P P, , ... ,  (όχι  όλων µηδενικών), τέτοιων ώστε η αναµενόµενη απόδοση 

του i  - οστού αξιογράφου να είναι περίπου ίση µε 0P , συν το άθροισµα των γινοµένων 

                                                 
106 Με µια πιο αυστηρή διατύπωση ως χαρτοφυλάκιο arbitrage ορίζεται το χαρτοφυλάκιο που 
συγκροτείται µε µηδενικό κόστος και οι επιδειχθείσες ευαισθησίες των παραγόντων επί των αποδόσεων, 
δηλαδή οι συντελεστές 'b s , είναι µηδέν. Είναι σηµαντικό να αποσαφηνιστεί ότι οι σχέσεις τιµολόγησης 
της θεωρίας προκύπτουν από τη διαµόρφωση χαρτοφυλακίων arbitrage [Copeland and Weston (1988)]. 
107 Ακριβολογώντας, σύµφωνα µε την APT  εάν οι αποδόσεις σε µια ακολουθία χαρτοφυλακίων arbitrage 
είναι οριακές ενώ η διακύµανση δεν είναι, το άθροισµα των τυπικών αποκλίσεων από την εξίσωση 
τιµολόγησης θα είναι οριακό [Huberman (1982), Shukla (1997)]. 
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των ijβ  (για όλα τα j ), επί των jP . ∆ιαµορφώνεται εποµένως η παρακάτω σχέση 

τιµολόγησης108: 

 

0 1 1 2 2( ...it i i ik kE r P P P Pβ β β) ≅  +  +  +  +      (3) 
 
ή εκφρασµένη µε συµβολισµό µητρών: 
 

P0Μ ≅  + ΒΓl      (4) 
 

µε το Μ να αντιπροσωπεύει το 1n ×  διάνυσµα των αναµενόµενων αποδόσεων, το l  

ένα 1n ×  µοναδιαίο διάνυσµα, το 0P  αντιστοιχεί στην απόδοση του επιτοκίου 

µηδενικού κινδύνου, το Β  αντιπροσωπεύει την ( n k× ) µήτρα των προς εκτίµηση 

συντελεστών βήτα του υποδείγµατος και το Γ  την 1k ×  διαστάσεων µήτρα µε στοιχεία 

τα ασφάλιστρα109 (factor risk premia) 1, ... , )jP j k (  =    , για τους κινδύνους που 

απορρέουν από τους 'j s   παράγοντες (υποδηλώνει δηλαδή ουσιαστικά την τιµολόγηση 

των παραγόντων του υποδείγµατος, τα factor scores).  

Η κατά προσέγγιση αυτή σχέση, γραµµική και µιας περιόδου, η οποία εξηγεί τη 

διαστρωµατική µεταβλητικότητα των αναµενόµενων αποδόσεων των µετοχών, είναι το 

κεντρικό συµπέρασµα του υποδείγµατος APT και, γεγονός ιδιαίτερης σηµασίας, µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για να ελεγχθεί η ισχύς του υποδείγµατος στην πράξη. Το σύµβολο 

της κατά προσέγγιση εκτίµησης ≅  στην εξίσωση της τιµολόγησης της APT 

χρησιµοποιείται στις οικονοµίες µε πεπερασµένο αριθµό αξιογράφων γιατί ο συνολικός 

κίνδυνος (διακύµανση) του χαρτοφυλακίου arbitrage δεν διαφοροποιείται πλήρως σε 

µια οικονοµία που ο αριθµός των αξιογράφων που κυκλοφορεί είναι πεπερασµένος 

(finite economy). Ακόµη όµως και χωρίς να γίνει η αποδοχή των υποθέσεων που 

διατύπωσε ο Ross, έχει αποδειχθεί ότι ο κατά προσέγγιση υπολογισµός στην εξίσωση 

(3) είναι αρκούντως ακριβής σε βαθµό που τυχόν ενδεχόµενα λάθη να µπορούν να 

αγνοηθούν στις πρακτικές εφαρµογές. Οι Ross (1976), Dybvig (1983) και οι Grinblatt 

και Titman (1983) παρέχουν θεωρητικά επιχειρήµατα στην προσπάθεια τους να πείσουν 

ότι το µέσο σφάλµα τιµολόγησης (average pricing error) στην προκειµένη περίπτωση 

                                                 
108 Η έλλειψη του διαταρακτικού όρου προκύπτει από τη διαίσθηση ότι ο εξειδικευµένος τυχαίος 
παράγοντας ανά µετοχή αντιπροσωπεύει έναν διαφοροποιήσιµο κίνδυνο που πρέπει να έχει µια µηδενική 
τιµή σε µια αγορά που δεν παρουσιάζονται ευκαιρίες εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. Οι Chamberlain 
και Rothschild (1983), ο Ingersoll (1984) και ο Stambaugh (1983) αποδόµησαν σε σηµαντικό βαθµό αυτή 
την πεποίθηση. 
109 Σύµφωνα µε µια ενδιαφέρουσα ερµηνεία που αναφέρει ο Shukla (1997), τα ασφάλιστρα κινδύνου jP  

καταδεικνύουν την υπερβάλλουσα (επιπρόσθετη) απόδοση έκαστου παράγοντα , 1, ... , )j j k (  =     πέρα από 
την απόδοση του χαρτοφυλακίου βάσης (basis portfolio). Αντιπροσωπεύουν στην ουσία, την επιπρόσθετη 
απόδοση που απαιτείται για να αντισταθµίσει ο επενδυτής τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. 
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θα αποδεικνυόταν εµπειρικά αµελητέα µικρό. Ο Shanken (1982) υποστηρίζει ότι ακόµα 

κι αν το µέσο σφάλµα τιµολόγησης είναι µικρό, τα µεµονωµένα σφάλµατα τιµολόγησης 

µετοχικών τίτλων ενδέχεται να είναι µεγάλα. Οι Dybvig και Ross (1985) αντιπαρήλθαν 

διατεινόµενοι ότι τα επιχειρήµατα του Shanken ισχύουν υπό το καθεστώς πολύ ειδικών 

συνθηκών που δεν θεωρείται πολύ πιθανό να εµφανιστούν στην πραγµατικότητα. Οι 

Robin και Shukla (1991) µε τη σειρά τους δείχνουν ότι τα σφάλµατα τιµολόγησης για 

µερικούς τίτλους είναι µεγάλα. Μια έκδοση της APT βασισµένης µάλλον σε συνθήκες 

ισορροπίας [Chen και Ingersoll (1983), Connor (1984), Wei (1988)], παρά σε συνθήκες 

έλλειψης εξισορροπητικής κερδοσκοπίας, δείχνει ότι η ακριβής ισότητα τιµολόγησης 

θα ισχύσει εάν ένας από τους παράγοντες της εξίσωσης είναι η αγορά ή ένα κατάλοιπο 

του παράγοντα της αγοράς. Οι περισσότερες εφαρµογές της APT υποθέτουν ότι τα 

σφάλµατα τιµολόγησης είναι αµελητέα και χρησιµοποιούν την εξίσωση τιµολόγησης 

ωσάν να ήταν µια ακριβής ισότητα. Εποµένως η εξίσωση (3) µπορεί να γραφεί ως: 

 

0 1 1 2 2( ... (5)it i i ik kE r P P P Pβ β β) =  +  +  +  +       
 
Τα jP  όπως προαναφέρθηκε αντιπροσωπεύουν την τιµή του κινδύνου ή την επισφάλεια 

(ασφάλιστρο) κινδύνου (risk premium) για τον j  - οστό παράγοντα κινδύνου. Οι τιµές 

των 'jP s  καθορίζουν µέσω της εξίσωσης (5) τη σχέση ανταλλαγής µεταξύ κινδύνου 

και απόδοσης110. 

Ας επιχειρήσουµε να διαµορφώσουµε στη φαντασία µας ένα τέλεια 

διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο (δηλαδή ο διαταρακτικός όρος του χαρτοφυλακίου – 

αποκυήµατος της φαντασίας µας να είναι ίσος µε το µηδέν, ( )ie t  = 0 ), που δεν εκτίθεται 

σε κινδύνους προερχόµενους από τους «παράγοντες» [δηλαδή όλοι οι συντελεστές βήτα 

να ισούνται µε το µηδέν, 0i jβ  =  για όλα τα j  ( 1, ... , )j k =    ]. Το συγκεκριµένο 

χαρτοφυλάκιο εµπεριέχει µηδενικό κίνδυνο συνολικά, η δε απόδοση του µε βάση την 

εξίσωση (3) ανέρχεται σε 0P . Εποµένως το 0P  αντιπροσωπεύει την απόδοση του 

επιτοκίου µηδενικού κινδύνου. Με τον ίδιο τρόπο καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το 
                                                 
110 Μια ισοδύναµη ερµηνεία της εξίσωσης (3) προκύπτει κατ’ αναλογία της γνωστής σχέσης «ποσότητα 

× τιµή = χρηµατική αξία». Αν θεωρήσουµε το ijβ  ως το µέγεθος του κινδύνου τύπου j  του  i  - οστού 

αξιογράφου και το jP  ως την τιµή του κινδύνου τύπου j  τότε το προϊόν ij jPβ  αντιπροσωπεύει τη 

χρηµατική αξία της συµβολής του κινδύνου τύπου j  στην αναµενόµενη απόδοση του i  - οστού 

αξιογράφου. Εάν υποθέσουµε ότι το ijV  καταδεικνύει αυτή τη χρηµατική αξία, τότε προκύπτει από την 

εξίσωση (3) ότι το άθροισµα όλων των χρηµατικών αξιών ισούται µε την αναµενόµενη υπερβάλλουσα 
απόδοση (την αναµενόµενη απόδοση που υπερβαίνει το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου) για το i  - οστό 

αξιόγραφο, δηλαδή i 0 i1 ikE [r (t)] - P  = V  + ... + V . 
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αντιστάθµισµα (ασφάλιστρο) κινδύνου (risk – premium) του j  - οστού παράγοντα, jP , 

είναι η επιπλέον απόδοση - πέραν του επιτοκίου µηδενικού κινδύνου - που αποφέρει 

ένα χαρτοφυλάκιο µε µοναδιαία έκθεση στον κίνδυνο του παράγοντα j  ( 1ijβ  = ) και 

µηδενική έκθεση στους κινδύνους που απορρέουν από τους υπόλοιπους παράγοντες 

( ihβ  = 0 , για όλα τα h j ≠ )111. Με άλλα λόγια jP   είναι η αναµενόµενη απόδοση ανά 

µονάδα της µακροχρόνιας επένδυσης ενός χαρτοφυλακίου µε µηδενική καθαρή 

επένδυση και 1ijβ  =  ενώ τα ihβ  = 0 , για όλα τα h j ≠  [Chen (1983)]. 

 Αν αντικαταστήσουµε το ( )itE r  από την εξίσωση (3) στην εξίσωση (1) και 

υποθέσουµε ότι ισχύει η ισότητα στη σχέση τιµολόγησης λαµβάνουµε την 

ολοκληρωµένη εκδοχή της APT: 

 

0 1it i t i2 t ik kt k itr P b f P b f P b f + P e1 1 2 2   −  = (  + ) + (  + ) + ... + (   ) +   (6) 
 
Εάν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου οι µέσες αποδόσεις της µετοχής i  εναρµονίζονται 

µε τις αποδόσεις που προβλέπονται από την APT, το iα  (Jensen’s alpha) θα ισούται µε 

το µηδέν. 

 

0 1 1 1 2 2 2[ ( ) ( ) ... ( )i it i t i t ik k t kr P b f P b f P b f Pα  =  −  +   +  +   +  +  +   + ]      (7) 
 
Εποµένως µε βάση την παρακάτω εξίσωση δύναται να υπολογιστεί η υπερβάλλουσα 

απόδοση µιας µετοχής: 

 

0 1it i i t i2 t ik kt k itr P b f P b f P b f + P eα 1 1 2 2 −  =  + (  + ) + (  + ) + ... + (   ) +    (8) 
 
Η εξίσωση (8) αντιστοιχεί στην εξίσωση (5) στο εννοιολογικό πλαίσιο του CAPM. Οι 

Connor και Korajczyk (1986) έδειξαν ότι η τεταγµένη επί την αρχή (intercept) στην 

εξίσωση (8) έχει την ίδια ερµηνεία µε την τεταγµένη επί την αρχή στην εξίσωση (5) στο 

κεφάλαιο του CAPM. Με µορφή µητρών, η εξίσωση (8) µπορεί να γραφεί ως: 

 
( )t t tR γ 0 −  = Α + Β ∆  + Γ  + Εl  

 

                                                 
111 Πρόκειται για το λεγόµενο «basis ή factor portfolio». Ως χαρτοφυλάκιο βάσης (basis portfolio) ή 
παραγοντικό χαρτοφυλάκιο (factor portfolio) ορίζεται το πλήρως διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο που 
εµφανίζει µοναδιαία ευαισθησία ( 1ijβ  = ) σ’ ένα µόνο παράγοντα και µηδενικές ευαισθησίες  ( ihβ  = 0 , 

για όλα τα h j ≠ ) σε όλους τους υπόλοιπους. Οι αποδόσεις των παραγοντικών χαρτοφυλακίων 
συσχετίζονται αποκλειστικά και µόνο µε µια πηγή κινδύνου και παραµένουν πλήρως ασυσχέτιστες µε τις 
υπόλοιπες πηγές κινδύνου. 
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Στο συγκεκριµένο επίπεδο καθίστανται πλέον σαφείς οι διαφορές µεταξύ 

CAPM και APT. Με βάση το CAPM η αναµενόµενη υπερβάλλουσα απόδοση ενός 

αξιογράφου προκύπτει ως το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του βήτα επί την 

αναµενόµενη υπερβάλλουσα απόδοση ενός δείκτη της αγοράς (σε σχέση µε την 

απόδοση του επιτοκίου µηδενικού κινδύνου), ακόµη και στις πολυπαραγοντικές 

εκδοχές του standard CAPM. Για να αποδειχθεί «λειτουργικό» ένα τέτοιο 

πολυπαραγοντικό CAPM, οι αντισταθµίσεις ή οι ανταµοιβές του κινδύνου (risk premia) 

- τα 'jP s  - επιβάλλεται να ικανοποιούν συγκεκριµένους περιορισµούς που ανακύπτουν. 

Για παράδειγµα στο CAPM η αποτίµηση του κινδύνου της αγοράς είναι πάντα θετική 

και ερµηνεύεται επίσης ως η κλίση της γραµµής κεφαλαιαγοράς112. Αντιθέτως, στο 

πολυπαραγοντικό πλαίσιο της APT δεν υφίσταται ανάλογη γεωµετρική ερµηνεία. Στους 

στατιστικούς ελέγχους οι συγκεκριµένοι περιορισµοί του CAPM απορρίπτονται 

επανειληµµένα  υπέρ της APT [Burmeister, Roll και Ross (2003)].  

Γενικότερα οι περιοριστικές προϋποθέσεις που τίθενται για την αποδοχή της 

APT είναι λιγότερες σε αριθµό και πιο ήπιες στην εφαρµογή τους σε σχέση µε τις 

προϋποθέσεις που θέτει το CAPM. ∆εν παύει όµως και η APT να έχει κάποια 

µειονεκτήµατα. Να αναφέρουµε ενδεικτικά τη γραµµικότητα του παραγοντικού 

υποδείγµατος (που δεν είναι τόσο περιοριστική όσο φαίνεται ενδεχοµένως µιας και θα 

µπορούσε κάλλιστα να λάβει τη µορφή συναρτήσεων παραγόντων), την προϋπόθεση 

του απεριόριστου αριθµού των αξιογράφων, την υποκειµενικότητα στην επιλογή των 

παραγόντων (µε δεδοµένο ότι µε βάση το υπόδειγµα δεν ορίζονται συγκεκριµένοι, 

κοινώς αποδεκτοί παράγοντες) µε συνέπεια την ενδεχόµενη µεταβολή τους στο διάβα 

του χρόνου. Η πρακτική σηµασία βέβαια όλων των υποδειγµάτων έγκειται στο κατά 

πόσο είναι σε θέση να παράσχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης της αναµενόµενης 

απόδοσης113 της µετοχής ή του χαρτοφυλακίου µε βάση το βήτα114 (που καταδεικνύει 

το profile έκθεσης της µετοχής ή του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο).  

 
3.2.3.1 Στατιστικός Έλεγχος  

 
Όπως και στο Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (CAPM), έτσι και 

στη Θεωρία Τιµολόγησης Μέσω Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (APT) υποθέτουµε 
                                                 
112 Η κλίση της Γραµµής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ερµηνευθεί ότι εκφράζει το «κόστος» ή την «τιµή» 
που η αγορά ορίζει για τον κίνδυνο, εξ ου και η κλίση της CML αναφέρεται συχνά ως «τιµή αγοράς του 
κινδύνου» («market price of risk»). 
113Η αναµενόµενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου είναι απλά ο σταθµισµένος µέσος όρος των 
αναµενόµενων αποδόσεων των µεµονωµένων µετοχών που το απαρτίζουν. 
114 Ο υπολογισµός του συντελεστή β του χαρτοφυλακίου συνίσταται στην εύρεση του σταθµισµένου 
µέσου όρου των συντελεστών β των µετοχών, ανάλογα µε τη συµµετοχή κάθε µετοχής στο 
χαρτοφυλάκιο. 
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ότι η συσχέτιση των διαταρακτικών όρων είναι µηδενική. Επέρχεται εποµένως µέσω 

της διαφοροποίησης η εξάλειψη του µη συστηµατικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου. 

Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι οι συνδιακυµάνσεις των διαταρακτικών όρων στην 

παλινδρόµηση των χρονοσειρών πρέπει να είναι µηδέν, δηλαδή η N N×  µήτρα των 

συνδιακυµάνσεων των διαταρακτικών όρων πρέπει να είναι διαγώνια. Αυτό σηµαίνει 

ότι για την αντικειµενική  αναγνώριση και αξιολόγηση των παραγόντων απαιτούνται 

διαδοχικές εξετάσεις των διαφόρων παραγόντων και των συνδιακυµάνσεων των 

διαταρακτικών όρων που προκύπτουν, ώστε να καταλήξουµε στους παράγοντες που η 

µήτρα συνδιακυµάνσεων των διαταρακτικών όρων τους είναι διαγώνια.  

 Η συµπερίληψη περισσότερων παραγόντων παίζει σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο 

υποθέσεων λόγω της σχέσης ανταλλαγής που διαµορφώνεται: Από τη µία πλευρά, το να 

συµπεριλαµβάνονται περισσότεροι παράγοντες βελτιώνει το συντελεστή 

προσδιορισµού 2R  της παλινδρόµησης (εξηγείται µεγαλύτερο ποσοστό), αλλά από την 

άλλη, οι επιπλέον παράγοντες κινδύνου αυξάνουν την πιθανότητα ορισµένες 

συνδιακυµάνσεις των διαταρακτικών όρων να µην είναι µηδενικές. Έτσι, γίνεται ένας 

συµβιβασµός που αντανακλάται στον αριθµό των παραγόντων που 

συµπεριλαµβάνονται. Το ποσοστό της απόδοσης που δεν εξηγείται από τους 

παράγοντες κινδύνου που έχουν συµπεριληφθεί αποδίδεται στο µη συστηµατικό 

κίνδυνο του κάθε αξιογράφου. Και βέβαια, ο αριθµός των παραγόντων δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τον αριθµό των αξιογράφων. Το θέµα του αριθµού των παραγόντων, ένα 

κρίσιµο θέµα για τα παραγοντικά υποδείγµατα θα το εξετάσουµε ενδελεχώς µε εκτενείς 

αναφορές σε σχετικές έρευνες (Drhymes, Friend και Gultekin, 1984; Trzcinka, 1986).  

 Είδαµε πως οι συντελεστές ευαισθησίας βήτα (factor loadings) κάθε παράγοντα 

που υπολογίζονται αρχικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια ως εξαρτηµένες 

µεταβλητές στις εξισώσεις των παλινδροµήσεων µε διαστρωµατικά στοιχεία για τον 

υπολογισµό του ασφάλιστρου κινδύνου jP  του κάθε παράγοντα. Γίνονται εποµένως  

υποχρεωτικά αποδεκτά ενδεχόµενα λάθη στην εκτίµηση της σηµαντικότητας του 

ασφάλιστρου κινδύνου, λάθη που η πιθανότητα διάπραξης τους είναι εκ προοιµίου 

γνωστή και καταδεικνύεται στο εύρος των διαστηµάτων εµπιστοσύνης που έχουν 

οριστεί για τους αρχικά εκτιµηθέντες συντελεστές ευαισθησίας. Επιπλέον, σε αντίθεση 

µε το CAPM στο οποίο καταγράφεται πάντα θετικό πρόσηµο στο ασφάλιστρο κινδύνου 

της αγοράς, στο πολυπαραγοντικό πλαίσιο της APT δεν παρέχεται παρόµοια εγγύηση. 

Το πρόσηµο της εκτίµησης εποµένως του πολυπαραγοντικού υποδείγµατος που 

προκύπτει µε βάση τα βήτα και τα ασφάλιστρα κινδύνου που εισάγονται στη 

διαστρωµατική παλινδρόµηση, µπορεί να είναι και αρνητικό. Αυτά τα θέµατα της µη 
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µοναδικότητας των εκτιµήσεων είναι έµφυτα στην ανάλυση παραγόντων και θέτουν 

σοβαρά ερωτηµατικά για την εγκυρότητα του ελέγχου των υποθέσεων. Για παράδειγµα, 

αν προβούµε στην εκτίµηση των δύο σταδίων (two steps procedure) σε διαφορετικές 

υποοµάδες µετοχών µπορεί να προκύψουν διαφορετικές εκτιµήσεις ανάλογα µε τη 

σειρά µε την οποία οι διάφοροι παράγοντες κινδύνου συµπεριλαµβάνονται στην πρώτη 

παλινδρόµηση.  

 Η διαδικασία των δύο σταδίων ταυτόχρονου υπολογισµού της τιµής των 

παραγόντων και των συντελεστών βήτα (factor loadings) οδηγεί στον από κοινού 

έλεγχο της Θεωρίας Τιµολόγησης Μέσω Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας και της 

αξιοπιστίας της οµάδας των παραγόντων κινδύνου που συµπεριλαµβάνονται στη 

διαδικασία καθορισµού των  αποδόσεων. Συγκεκριµένα, στο πρώτο στάδιο (µε την 

παλινδρόµηση των χρονοσειρών) ελέγχεται η σχετικότητα των παραγόντων που 

συµπεριλαµβάνονται (ανάλογα µε τη στατιστική τους σηµαντικότητα όπως προκύπτει 

από τους στατιστικούς ελέγχους), ενώ στο δεύτερο στάδιο (διαστρωµατική 

παλινδρόµηση) ελέγχεται η σχέση ισορροπίας απόδοσης - κινδύνου της APT (ανάλογα 

µε τη στατιστική σηµασία των αποτιµήσεων των παραγόντων κινδύνου).  

 Αν λάβει κανείς υπόψη του αθροιστικά αυτά τα προβλήµατα συνειδητοποιεί το 

µέγεθος του φιλόδοξου εγχειρήµατος του ταυτόχρονου ορισµού των παραγόντων 

κινδύνου και του συσχετιζόµενου ασφάλιστρου κινδύνου. Στη χρηµατοοικονοµική 

πρακτική, αν ο αναλυτής είναι αναγκασµένος να παρακολουθήσει µια συγκεκριµένη 

οµάδα παραγόντων κινδύνου, τότε τα βήτα είναι ήδη καθορισµένα και ο έλεγχος 

περιορίζεται στην παλινδρόµηση του δεύτερου σταδίου (στη διαστρωµατική 

παλινδρόµηση). Σε αυτή την περίπτωση, η αξία των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων 

τύπου APT έχει µεγάλη αξία καθώς επιτρέπει τον υπολογισµό των διαφορών των 

αναµενόµενων αποδόσεων. Για παράδειγµα, είδαµε ότι σε µεγάλες χρονικές περιόδους 

και ειδικά µετά το 1970 οι συγκλίνουσες εκτιµήσεις του CAPM έδιναν µικρότερο βήτα 

από αυτό που µας έδιναν τα πραγµατοποιηθέντα δεδοµένα. Αυτό µπορεί να οφείλεται 

σε ορισµένους παράγοντες κινδύνου που συµπεριλαµβάνονται στο µη παρατηρήσιµο 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς.  

 Μια χαρακτηριστική απόδειξη της επεξηγηµατικής ικανότητας της APT 

παρέχεται στις µετοχές µικρής και µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αν οι µετοχές µικρής 

κεφαλαιοποίησης έχουν µικρότερο βήτα, τότε σύµφωνα µε το CAPM πρέπει να έχουν 

και µικρότερη αναµενόµενη απόδοση. Ωστόσο, είδαµε ότι σε αρκετές αγορές οι µετοχές 

µικρής κεφαλαιοποίησης και οι δείκτες τους ξεπερνούν την απόδοση των µετοχών 

µεγάλης κεφαλαιοποίησης, µε αποτέλεσµα να έρχονται σε αντίθεση µε τις προβλέψεις 
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του CAPM. Η εξήγηση έγκειται σε συγκεκριµένους παράγοντες κινδύνου που 

επηρεάζουν τις µετοχές µικρής κεφαλαιοποίησης, παράγοντες κινδύνου που η αποδοχή 

και η ανάληψη τους αποζηµιώνει τους επενδυτές µε υψηλότερες αναµενόµενες 

αποδόσεις. Αυτοί οι παράγοντες µπορούν να εντοπιστούν και να εκτιµηθούν µέσα στο 

πλαίσιο της APT.  

Θα προχωρήσουµε στη συνέχεια σε µια επισκόπηση των εµπειρικών εργασιών, 

των ανεπαρκειών του υποδείγµατος που έρχονται στην επιφάνεια και των εναλλακτικών 

προσεγγίσεων που προτάθηκαν. 

 
3.2.4 Μελέτες και Εµπειρικοί Έλεγχοι της Θεωρίας Τιµολόγησης Μέσω 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας 

 
Από την εµφάνιση της το 1976 έως σήµερα η θεωρία αποτίµησης εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας εξακολουθεί να προκαλεί το επιστηµονικό ενδιαφέρον µεγάλου αριθµού 

ερευνητών που αποδύονται στην προσπάθεια εµπειρικού ελέγχου του υποδείγµατος ή / 

και στην προσπάθεια ανακάλυψης και εφαρµογής των κατάλληλων τεχνικών για τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης του. Οι πρώτες εµπειρικές µελέτες του υποδείγµατος που 

διεξήχθησαν τη χρονική περίοδο 1976 - 1985 δέχτηκαν σκληρή κριτική, επειδή 

κατέληγαν σε αντιφατικά µάλλον συµπεράσµατα, ενώ αµφισβητήθηκε και η 

εγκυρότητα της µαθηµατικής - εµπειρικής διατύπωσης του υποδείγµατος, (Shanken 

1982). 

Η κριτική που ασκήθηκε συνέβαλε αφενός µεν στη θεωρητική του ανάπτυξη και 

αφετέρου στη βελτίωση των τεχνικών και των µεθόδων στη διαδικασία εµπειρικής 

εφαρµογής του υποδείγµατος. Η κριτική δεν εστιαζόταν κυρίως στο θεωρητικό 

υπόβαθρο του υποδείγµατος, αλλά κυρίως στην τεχνική και τις διαδικασίες του  

εµπειρικού ελέγχου. Κυρίως στο αν, κατά την εµπειρική εφαρµογή της θεωρίας, 

παραβιάζονται οι υποθέσεις της και σε ποιο βαθµό. Σηµαντικές παραβιάσεις των 

υποθέσεων θεωρήθηκαν ως τεκµήρια που επιβεβαίωναν ότι η θεωρία δεν αποδεικνύεται 

στην πράξη ορθή, αφού δεν τυγχάνει αξιόπιστης εµπειρικής εφαρµογής και ελέγχου. 

Η πλειονότητα των ερευνητών που προέβησαν στον εµπειρικό έλεγχο του 

υποδείγµατος ΑΡΤ κατέφυγαν στη χρήση Γενικών Υποδειγµάτων Ανάλυσης 

Παραγόντων (General Factor Models) ή στη διαδικασία των δύο βηµάτων (Two - Steps 

Procedure) των Fama & Macbeth. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας στα πλαίσια του 

ελέγχου της APT υπολογίζονταν οι συντελεστές ευαισθησίας sb , ήτοι τα παραγοντικά 



 198

φορτία (factor loadings). «Έτρεχαν» δηλαδή οι ερευνητές µια παλινδρόµηση της 

µορφής: 

1 1
ˆ ˆ...it it i t ik kt itr b f b f eα = +  +  +  +      

µε τα jtf  να αποτελούν το ( 1k × ) διάνυσµα της αποτίµησης του βαθµού 

πραγµατοποίησης (factor scores)  των j  ( 1, ... , )j k =     κοινών, «διαπεραστικών» 

µακροοικονοµικών παραγόντων του υποδείγµατος στο τέλος της περιόδου t . Στη 

συνέχεια «έτρεχαν» τις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις της µορφής: 

0 1 1 2 2
ˆ ˆ ˆ...i i i t ik ir P Pb P b Pb ε= + + + + +  

µε τις εκτιµήσεις των συντελεστών ευαισθησίας 'b s  ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Στο 

δεύτερο στάδιο συντάσσονταν εποµένως οι χρονολογικές σειρές των ασφάλιστρων 

κινδύνου [τα εκτιµηθέντα 'jP s , ( 1, ... , )j k =    ] που σχετίζονταν µε τις µακροοικονοµικές 

µεταβλητές. Οι µέσοι όροι των χρονολογικών σειρών ελέγχονταν µε το κλασσικό 

Student's t – test. 

Στατιστικά σηµαντικές τιµές του 1P  και µη σηµαντικές τιµές του  2P  (µε δεδοµένο ότι 

το 2îb  αντιστοιχεί στα 2
iβ  & 2

iεσ  των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων των Fama και 

MacBeth και των Litzenberger και Ramaswamy) θεωρούνταν ως αποδεικτικά στοιχεία 

που επιβεβαίωναν ότι ορθώς εξετάζεται η επίδραση των αναφερόµενων 

µακροοικονοµικών παραγόντων στις αποδόσεις στα πλαίσια του ακριβούς 

υποδείγµατος εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (exact APT). Οι Chen, Roll και Ross 

χρησιµοποίησαν κατά κόρον τη διαστρωµατική εξίσωση παλινδρόµησης για να 

ελέγξουν την εµπειρική αξιοπιστία της APT. Οι Shanken, Jagannathan και Wang (1998) 

ανέπτυξαν τις θεµελιώδεις στατιστικές αρχές της «διαστρωµατικής προσέγγισης» 

(«cross sectional approach») που κατέστη ένα πολύτιµο εργαλείο στην ανάλυση των 

κινδύνων στα πολυπαραγοντικά υποδείγµατα. 

Τα Γενικά Υποδείγµατα Ανάλυσης Παραγόντων (General Factor Models) 

δέχθηκαν τα πυρά της κριτικής πολλών ερευνητών λόγω των οικονοµικών και 

οικονοµετρικών δυσκολιών που παρουσιάζουν στη διαδικασία εκτίµησης και ερµηνείας 

τους και εντέλει λόγω της αδυναµίας τους να περιγράψουν µε ακρίβεια τη διαδικασία 

καθορισµού των αποδόσεων των µετοχών. 

Ειδικότερα οι McElroy και Burmeister (1988) συνοψίζουν τα προβλήµατα των Γενικών 

Υποδειγµάτων Ανάλυσης Παραγόντων ως εξής: 
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Ø Εάν τα σφάλµατα δεν είναι από κοινού κανονικά κατανεµηµένα, οι ιδιότητες των 

εκτιµητών των συντελεστών ευαισθησίας ( îjb ) που χρησιµοποιούνται για την 

ανάλυση παραγόντων είναι άγνωστες, 

Ø Οι εκτιµήσεις των συντελεστών ευαισθησίας ( îjb ) δεν χαρακτηρίζονται από 

µοναδικότητα εάν θεωρηθεί ως B̂  ο πίνακας συνδιακυµάνσεων των îjb  και B̂G  

ισοδύναµο του B̂  για κάθε ορθογώνια µετατροπή µε ' 1,GG =  

Ø Εάν οι συντελεστές ευαισθησίας ijb  κατατάσσονται µε βάση τις ιδιοτιµές τους 

ανακύπτει το πρόβληµα ότι για δύο διαφορετικά χαρτοφυλάκια δεν παρέχεται 

εγγύηση ότι παραδείγµατος χάριν ο παράγοντας Χ για το πρώτο χαρτοφυλάκιο θα 

είναι ο ίδιος και για το δεύτερο χαρτοφυλάκιο, 

Ø Η στατιστική σηµαντικότητα, η αποτελεσµατικότητα και η συνέπεια των 

εκτιµώµενων τιµών των ασφαλίστρων κινδύνου 'jP s  τείνουν να επηρεάζονται 

αρνητικά από το βαθµό της αβεβαιότητας που εµπεριέχουν οι υποτιθέµενες γνωστές 

εξωγενείς µεταβλητές (error – in – variables problem), 

Ø Οι βαθµοί πραγµατοποίησης (factor scores)  των j  ( 1, ... , )j k =     κοινών, 

«διαπεραστικών» παραγόντων του υποδείγµατος και κατ’ επέκταση οι τιµές των 

ασφαλίστρων κινδύνου jP  δεν ερµηνεύονται µε ξεκάθαρους οικονοµικούς όρους 

(lag of straightforward interpretation). 

 
Στην προσπάθεια υπέρβασης των προβληµάτων των Γενικών Υποδειγµάτων Ανάλυσης 

Παραγόντων προτάθηκαν τα Υποδείγµατα των Μακροοικονοµικών Μεταβλητών 

(Macroeconomic Variables Models). Επιλέγεται συγκεκριµένα ένα σύνολο (set) 

µακροοικονοµικών µεταβλητών και η εκτίµηση των îjb  και jP  γίνεται ταυτόχρονα σε 

ένα στάδιο. Τα υποδείγµατα αυτά παρέχουν µια σειρά πλεονεκτηµάτων: προσφέρουν 

ξεκάθαρη οικονοµική ερµηνεία, µοναδικότητα σε ότι αφορά τη διαδικασία καθορισµού 

των αποδόσεων των µετοχών (returns generating process), ενώ αποφεύγεται και το 

πρόβληµα του σφάλµατος των µεταβλητών (error – in – variables problem). Όµως 

παρουσιάζουν ένα µειονέκτηµα που φέρνει στην επιφάνεια τα εγγενή προβλήµατα της 

APT. Η θεωρία της APT δεν αναφέρεται καν στον ενδεδειγµένο αριθµό παραγόντων 

πολλώ δε µάλλον δεν παρέχει ένα συγκεκριµένο κριτήριο επιλογής του set των 

µακροοικονοµικών παραγόντων. Σε µια προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος οι Roll 

& Ross, Huberman, Kandel & Stambaugh (1987) πρότειναν χαρτοφυλάκια µετοχών που 

θα αντιπροσωπεύουν, θα µιµούνται τους µακροοικονοµικούς παράγοντες όταν θα 



 200

εφαρµόζονται στην ΑΡΤ (Mimicking Portfolios and exact APT). Επιπροσθέτως οι 

Connor & Korajczyk το 1993 ανέπτυξαν µια τεχνική βάσει της οποίας καθορίζεται ο 

κατάλληλος αριθµός παραγόντων. 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την εφαρµογή του υποδείγµατος 

εξισορροπητικής κερδοσκοπίας ανακύπτουν περισσότεροι περιορισµοί από ότι 

προϋπέθετε αρχικά η θεωρία. Στην πράξη αναπτύχθηκαν µια σειρά από τεχνικές που 

λαµβάνουν υπόψη τους περισσότερους περιορισµούς που τέθηκαν κατά την εξέλιξη της 

θεωρίας της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (Campbell, Lo και MacKnley, 1997; 

Jagannathan και Wang, 2002; Jagannathan, Skoulakis και Wang, 2002). 

Θα εξετάσουµε πιο αναλυτικά στη συνέχεια τις πιο σηµαντικές, κατά την άποψη 

µας, εµπειρικές µελέτες - ορόσηµα της πρώιµης περιόδου ελέγχων της APT (1976 – 

1985) και τις µελέτες που εκπονήθηκαν στη συνέχεια και προκάλεσαν το ενδιαφέρον 

της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Παρουσιάζονται οι τεχνικές προσέγγισης του θέµατος, οι 

υποθέσεις που γινόταν για τη διεξαγωγή της εµπειρικής έρευνας, τα προβλήµατα 

µεθοδολογίας που ανέκυψαν και τα αποτελέσµατα τους. Επιπρόσθετα παρατίθεται µια 

συνοπτική συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων των µελετών, µε στόχο να 

δειχθούν τα σηµεία διαφοροποίησης ή ταύτισης τους, σε ποιο βαθµό δηλαδή 

καταλήγουν σε κοινά κατά το µάλλον ή ήττον συµπεράσµατα. 

Μια γενική εισαγωγή στο ευρύτερο πεδίο ερευνών και εµπειρικών ελέγχων της 

APT παρέχεται στο ευσύνοπτο άρθρο του Ravi Shukla µε τίτλο «An Empiricist’s Guide 

to the Arbitrage Pricing Theory». Ο Shukla ταξινοµεί τις εµπειρικές µελέτες της APT σε 

δύο κατηγορίες: στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται οι εµπειρικές έρευνες που 

διεξάγονται επί τη βάσει της a priori αποδοχής της ύπαρξης ορισµένων κοινών 

µακροοικονοµικών παραγόντων και στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται οι 

εµπειρικές έρευνες που διεξάγονται µε τη χρήση καθαρά στατιστικών µεθόδων για την 

εξαγωγή των κοινών παραγόντων.  

Ενδεικτικά οι Chen, Roll, και Ross (1986), οι Burmeister και Wall (1986) και οι 

Chen, Grundy, και Stambaugh (1990) επιλέγουν, βάσει των εκτιµήσεων τους και  

σύµφωνα µε την κρίση τους, από ένα σύνολο διαισθητικά ελκυστικών 

µακροοικονοµικών µεταβλητών [για παράδειγµα τη βιοµηχανική παραγωγή, τον µη - 

αναµενόµενο πληθωρισµό, τη µεταβολή στον αναµενόµενο πληθωρισµό, το 

ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium), το ασφάλιστρο όρου (term premium) κλπ.] τους 

παράγοντες του υποδείγµατος. Ως εναλλακτικό τρόπο προσδιορισµού των παραγόντων 

του υποδείγµατος οι Roll και Ross (1980), Chen (1983), Trzcinka (1986) και µια σειρά 

ερευνητών (Κεβόρκ, 1996 κ.α.) προσφεύγουν στη στατιστική διαδικασία για να 
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εκτιµήσουν το παραγοντικό υπόδειγµα. Η προσοχή επικεντρώνεται στη διεξαγωγή της 

παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) για την εξαγωγή των K  παραγόντων από τις 

δειγµατικές  µήτρες της συνδιακύµανσης και στη συνέχεια στον έλεγχο υποθέσεων 

µέσω της παλινδρόµησης των αποδόσεων ή των µέσων αποδόσεων επί των 

παραγοντικών φορτίων (factor loadings) των κοινών παραγόντων. Μέσω της 

παραγοντικής ανάλυσης επιχειρείται αφενός µεν να µειωθεί ο αριθµός των µεταβλητών 

και αφετέρου να ανιχνευθεί η σχέση µεταξύ των µεταβλητών και να επιτευχθεί η 

κατηγοριοποίηση τους. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι η ανάπτυξη της θεωρίας της 

εξισορροπητικής κερδοσκοπίας διαχωρίζεται αρκετά από την παραγοντική ανάλυση. Οι 

συγγραφείς χρησιµοποιούν την παραγοντική ανάλυση µόνο ως στατιστικό εργαλείο για 

να αποκαλύψουν τις κυρίαρχες δυνάµεις (παράγοντες) στην οικονοµία εξετάζοντας το 

πως οι αποδόσεις των αξιογράφων συνδιακυµαίνονται. Όπως άλλωστε συµβαίνει µε 

οποιαδήποτε στατιστική µέθοδο, το αποτέλεσµα είναι σηµαντικό µόνο όταν η µέθοδος 

εφαρµόζεται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα. Αν όµως συµβεί κάτι τέτοιο, και 

µολονότι οι στατιστικά εκτιµηµένοι παράγοντες δεν διαθέτουν τη διαισθητική 

ελκυστικότητα των µακροοικονοµικών παραγόντων, η διαδικασία επιλογής τους 

απαλείφει τα προβλήµατα που απορρέουν από την ad hoc επιλογή των παραγόντων.  

Από στατιστικής πλευράς θεωρείται ζήτηµα πρωταρχικής σηµασίας στην 

ανάλυση παραγόντων η κατάρτιση και ο υπολογισµός του πίνακα συνδιακυµάνσεων 

των αποδόσεων των αξιογράφων και του πίνακα συνδιακυµάνσεων των καταλοίπων. 

Προκειµένου ειδικά για τη στατιστική εξαγωγή των παραγόντων (και εποµένως για τον 

προσδιορισµό του πίνακα συνδιακυµάνσεων), οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες 

µέθοδοι, είναι η Παραγοντική Ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum 

Likelihood Factor Analysis, MLFA) και η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal 

Components Analysis, PCA). 

Για τη διεκπεραίωση της στατιστικής διαδικασίας και µε βάση την εξίσωση του 

παραγοντικού υποδείγµατος και τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν διαµορφώνεται η 

σχέση:115 

ΤΣ = ΒΒ  + Φ  

 
µε το Σ  να αντιστοιχεί στη µήτρα των συνδιακυµάνσεων των αποδόσεων των 

αξιογράφων που προκύπτει ως άθροισµα δύο µητρών, ήτοι της µήτρας  

συνδιακυµάνσεως - συσχετίσεως του τµήµατος των συστηµατικών (παραγοντικών) και 

                                                 
115 Αφού οι «τυποποιηµένοι» (µε τη στατιστική έννοια) κοινοί παράγοντες δεν συσχετίζονται µεταξύ 
τους, αλλά ούτε µε τους µη – συστηµατικούς κινδύνους στη σχέση t t tR M B E −  = ∆  +  
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µετρήσιµων κινδύνων των µετοχών ( )ΤΒΒ  και της µήτρας συνδιακυµάνσεως - 

συσχετίσεως των καταλοίπων (των αντίστοιχων µη συστηµατικών κινδύνων 

'[ ]E eeΦ =    ). Η κατάτµηση της µήτρας της συνολικής συνδιακύµανσης σε µήτρα 

παραγοντικών συντελεστών (factor betas) ή παραγοντικών φορτίων (factor loadings) 

και σε µήτρα καταλοίπων παρέχει τις εκτιµήσεις του Β , του πίνακα συνδιακύµανσης 

των παραγοντικών φορτίων µε τις αποδόσεις των αξιογράφων και του Φ , του πίνακα 

συνδιακύµανσης των καταλοίπων του υποδείγµατος µε τις αποδόσεις των αξιογράφων. 

Η κατάλληλη στατιστική διαδικασία που χρησιµοποιείται για αυτόν το σκοπό είναι η 

Παραγοντική Ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Factor 

Analysis, MLFA). 

Οι Chamberlain και Rothschild (1983) έδειξαν ότι, για τα µεγάλα δείγµατα, η 

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis, PCA) µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση - µέσω της κατάτµησης - των ιδιοδιανυσµάτων 

(eigenvectors) του πίνακα που αντιπροσωπεύουν τα παραγοντικά φορτία. Απέδειξαν ότι 

µια αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη γραµµικότητα της σχέσης µεταξύ αποδόσεων 

και K  παραγόντων έγκειται στην ύπαρξη K  ιδιοτιµών του πίνακα συνδιακυµάνσεων 

των αποδόσεων που καθίστανται µεγαλύτερες καθώς ο αριθµός των µετοχών αυξάνει. 

Με βάση αυτή τη διαπίστωση πρότειναν ως έναν εύλογο τρόπο καταµέτρησης του 

αριθµού των παραγόντων τον υπολογισµό των ιδιοτιµών των διαδοχικώς µεγαλύτερων 

µητρών συνδιακύµανσης και τον προσδιορισµό του αριθµού των ιδιοτιµών που 

αυξάνονται. Αν ο αριθµός των K  ιδιοτιµών που καθίστανται µεγαλύτερες δεν 

παραµένει σταθερός τα δεδοµένα δεν υποστηρίζουν την υπόθεση της γραµµικής σχέσης 

µεταξύ παραγόντων και αποδόσεων. Γενικότερα µια χρηµατιστηριακή αγορά 

συγκροτείται κατά προσέγγιση από µια δοµή K  παραγόντων αν και µόνο αν ακριβώς 

K  από τις ιδιοτιµές των πινάκων συνδιακύµανσης Σ  αυξάνονται χωρίς όριο και όλες οι 

άλλες ιδιοτιµές περιορίζονται στα όρια τους (Chamberlain and Rothschild, 1982). Από 

την άλλη πλευρά, αν ακριβώς K  ιδιοτιµές αυξάνονται χωρίς όριο, έχουµε µια εκτίµηση 

του αριθµού των παραγόντων που δεν προκύπτει µε βάση τις διαστρωµατικές 

παλινδροµήσεις και εποµένως δεν υπόκειται στις υπολογιστικές και στατιστικές 

δυσχέρειες εκτίµησης τους (Trzcinka, 1986). 

Οι Connor και Korajczyk (1993) απέδειξαν ότι αν οι συνιστώσες του µη 

συστηµατικού ή διαφοροποιήσιµου κινδύνου των αποδόσεων των µετοχών 

λαµβάνονται ως ασυσχέτιστες µεταξύ των µετοχών, η συγκεκριµένη παραγοντική 

συναρτησιακή διάρθρωση καθίσταται µαθηµατικώς αυστηρή. Η σχετική ευκολία του 

υπολογισµού των κύριων συνιστωσών καθιστά αρκετά ελκυστική την ανάλυση. Οι 
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Shukla και Trzcinka (1990) συνέκριναν πολυµεταβλητές µεθόδους και συγκεκριµένα 

την ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Components Analysis, PCA) σε σύγκριση 

µε την παραγοντική ανάλυση µεγίστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Factor 

Analysis, MLFA) και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι κύριες συνιστώσες 

συµβάλλουν εξίσου ικανοποιητικά µε την ανάλυση παραγόντων στη µελέτη των 

αποδόσεων των µετοχών. 

Επίσης, ένα κρίσιµο µεθοδολογικό ζήτηµα που ανακύπτει έγκειται στην επιλογή 

του αριθµού των διαπεραστικών (pervasive) ή κοινών (common) παραγόντων που 

εξηγούν καλύτερα την ιστορική διακύµανση - συνδιακύµανση ή µήτρα συσχετίσεων. 

Με δεδοµένη την εγγενή αδυναµία της APT να προσδιορίσει τον ακριβή αριθµό των 

κοινών παραγόντων που επιδρούν στις αποδόσεις των αξιογράφων, οι απόψεις 

διίστανται: οι Dhrymes, Friend και Gultecin (1984) µελέτησαν τις εµπειρικές έρευνες 

εστιάζοντας την προσοχή τους ιδιαίτερα στη µελέτη των Roll και Ross (1980) που θα 

εξετάσουµε αναλυτικά και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο αριθµός των παραγόντων 

που προκύπτει µε βάση τη στατιστική διαδικασία (της παραγοντικής ανάλυσης) για τη 

διεξαγωγή των ελέγχων µε την κατανοµή Χ2, αυξάνει ανάλογα µε τον αριθµό των 

µετοχών (µεταβλητών) που περιλαµβάνονται στο υπό ανάλυση δείγµα. Εποµένως 

εγείρεται το ζήτηµα της αξιοπιστίας του υποδείγµατος διότι ενδέχεται να προκύψει 

µεγάλος αριθµός παραγόντων, ακόµη και αντίστοιχος µε τον αριθµό των 

χρησιµοποιούµενων µεταβλητών, εν προκειµένω µετοχών, µε παρεπόµενη συνέπεια σε 

µια τέτοια περίπτωση να τίθεται εν αµφιβόλω η αξιοπιστία του υποδείγµατος.  

Στην άποψη των Dhrymes, Friend και Gultecin απάντησαν µε το άρθρο τους στο 

Journal of Finance οι Roll και Ross (1984) επιχειρώντας να αποδοµήσουν σηµείο προς 

σηµείο την κριτική των Dhrymes, Friend και Gultecin116. Ισχυρίστηκαν ότι το θέµα 

έγκειται στον αριθµό των τιµολογούµενων παραγόντων και όχι στον αριθµό των 

στατιστικά εξαχθέντων παραγόντων από τη µήτρα των συνδιακυµάνσεων. Την ίδια 

άποψη είχε διατυπώσει και ο Chen ένα χρόνο νωρίτερα. Ισχυρίστηκε ότι το 

σηµαντικότερο αποτέλεσµα της APT έγκειται στο γεγονός της απεικόνισης στη µήτρα 

συνδιακύµανσης αποκλειστικά και µόνο των κινδύνων που τιµολογούνται. Αν υποτεθεί 

εποµένως ότι επισηµαινόταν µια µεταβλητή να τιµολογείται µετά την καταγραφή των 

παραγοντικών φορτίων η APT θα απορριπτόταν. Παραδείγµατος χάριν, εάν η ηµερήσια 

απόδοση των µετοχών των µικρών εταιριών (small firms) αυξανόταν κατά 1% την 

ηµέρα, οι αποδόσεις των µικρών εταιριών θα ήταν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερες 
                                                 
116 Ο Ross µάλιστα δεν δίστασε να γίνει και δεικτικός στο άρθρο – προσωπική απάντηση του µε τίτλο 
«Reply to Dhrymes: APT is empirically relevant» στους Dhrymes, Friend και Gultecin µέµφοντας τους 
για σφάλµατα στη σύλληψη και ερµηνεία της θεωρίας του…  
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από τις αποδόσεις των µεγάλων εταιριών, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παραγόντων 

που εξάγονται από τη µήτρα συνδιακύµανσης και αιτιολογούν την προέλευση του 

κινδύνου εκ των προτέρων, εφ' όσον βέβαια ο αριθµός των παραγόντων υπολείπεται 

του αριθµού των τίτλων.  

Ο Trzcinka (1986) στο άρθρο του που επίσης θα εξετάσουµε αναλυτικά 

παρακάτω έδειξε ότι ενώ ο αριθµός των στατιστικά εκτιµηµένων παραγόντων αυξάνει 

ανάλογα µε τον αριθµό των µετοχών του προς εκτίµηση δείγµατος, ο πρώτος 

παράγοντας παραµένει ο κυρίαρχος από άποψη στατιστικής σηµαντικότητας. Αν όντως 

ισχύει κάτι τέτοιο τότε ενδεχοµένως να έχουµε ένα µονο – παραγοντικό υπόδειγµα, µε 

µοναδικό εν προκειµένω παράγοντα την αγορά. Οι Kryzanowski και Chan (1979) 

διεξάγοντας έναν τυπικό έλεγχο για τον εντοπισµό των παραγόντων που επιδρούν στη 

διαµόρφωση των αποδόσεων κατέληξαν σε παρεµφερή συµπεράσµατα υποστηρίζοντας 

ότι «µόνο ο πρώτος παράγοντας είναι σηµαντικός» ("Only the first factor is non-trivial"  

Kryzanowski και Chan,1979, p. 23).  Παρότι δεν υφίσταται ξεκάθαρη απάντηση στο 

ερώτηµα που εγείρεται για τον ενδεδειγµένο αριθµό των παραγόντων του υποδείγµατος -   

γεγονός που δυσχεραίνει τον εµπειρικό έλεγχο της θεωρίας - οι περισσότεροι 

ερευνητές (Roll και Ross, 1980; Reinganum 1981) µε βάση τη σχετική 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία από τα πρώτα χρόνια που διατυπώθηκε η θεωρία, 

χρησιµοποιούν έναν, πέντε ή δέκα παράγοντες ως επεξηγηµατικούς των αποδόσεων. 

Μια µελέτη των Brown και Weinstein (1983) επιβεβαιώνει επίσης ότι ο αριθµός των 

διαπεραστικών παραγόντων δεν υπερβαίνει τους πέντε.  

Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου ότι τα εκ των υστέρων (ex post) δεδοµένα 

χρησιµοποιούνται για την εξέταση µιας εκ των προτέρων (ex ante) σχέσης µεταξύ 

απόδοσης (εξαρτηµένης µεταβλητής) και παραγόντων (ανεξάρτητων µεταβλητών) που 

την επηρεάζουν, ο αριθµός των παραγόντων που περιλαµβάνονται πρέπει να 

καθορίζεται ανεξάρτητα και να µην είναι προκαθορισµένος. Κάτι τέτοιο πρέπει να 

ισχύει προκειµένου αφενός µεν να αποφευχθεί η πιθανή εξόρυξη δεδοµένων (data 

mining) και αφετέρου να δοθεί στην εναλλακτική υπόθεση µια δίκαιη πιθανότητα εκ 

των υστέρων (ex post). Το ζητούµενο όµως εν τέλει είναι οι επιλεγµένοι παράγοντες να 

διακρίνονται για τη διαπεραστικότητα τους.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η διαπεραστικότητα των παραγόντων απαιτείται 

το δείγµα για την εκτίµηση των παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης (factor 

scores) να περιλαµβάνει το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό µετοχών. Οι Lehmann και 

Modest (1988) έδειξαν συγκεκριµένα ότι αφενός µεν από όλες τις αποφάσεις που 

λαµβάνονται για τον προσδιορισµό του υποδείγµατος, η επιλογή του αριθµού των 
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παραγόντων ασκεί τη µικρότερη επιρροή στις εκτιµήσεις και αφετέρου ότι στην 

πραγµατικότητα, η επιλογή του αριθµού των κινητών αξιών (µετοχών εν προκειµένω) 

καθορίζει τα χαρακτηριστικά του εκτιµώµενου υποδείγµατος. Στη συνέχεια αναλύουµε 

εκτενώς τις τέσσερις πιο αντιπροσωπευτικές κατά την άποψη µας εµπειρικές έρευνες 

της θεωρίας µε τη χρήση στατιστικών διαδικασιών για την εξαγωγή των παραγόντων 

(Cauchie, Hoesli, Isakov, 2002) και παραθέτουµε σε ένα συνοπτικό πίνακα τους 

σκοπούς, τη µεθοδολογία, τα δεδοµένα και τα συµπεράσµατα επιλεγµένων ερευνών.  

 
Richard Roll and Stephen A. Ross: “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing 

Theory”, The Journal of Finance, Vol. 35, No. 5 (Dec., 1980), pp. 1073 – 1103. 

 
Ο σκοπός του άρθρου των Roll και Ross έγκειται στην έρευνα του αριθµού των 

παραγόντων και της τιµολόγησης τους στα πλαίσια της APT. Οι συγγραφείς 

επεξεργάστηκαν τα δεδοµένα των αποδόσεων µεµονωµένων µετοχών που 

διαπραγµατεύονταν στα χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης στη διάρκεια της περιόδου 

1962 - 1972. Επισήµαναν τουλάχιστον τρεις και ενδεχοµένως τέσσερις 

"τιµολογηµένους" παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση των αποδόσεων. 

Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η θεωρία υποστηρίζεται µε την έννοια ότι οι 

εκτιµώµενες αναµενόµενες αποδόσεις εξαρτώνται από τα εκτιµώµενα παραγοντικά 

φορτία και τα µέτρα σχετικής διασποράς των αποδόσεων 2

iεσ  που προκύπτουν 

σύµφωνα µε τη θεωρία, αν και υψηλά διαστρωµατικά συσχετισµένα µε τις εκτιµώµενες 

αναµενόµενες αποδόσεις, δεν προσθέτουν καµία επιπρόσθετη επεξηγηµατική ισχύ σε 

αυτήν των παραγοντικών φορτίων. Η εµπειρική διαδικασία διερεύνησης της APT 

διεξήχθη σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο οι αναµενόµενες αποδόσεις και οι 

παραγοντικοί συντελεστές εκτιµήθηκαν από τις χρονοσειρές των αποδόσεων των 

µεµονωµένων µετοχών. Στο δεύτερο στάδιο χρησιµοποιήθηκαν αυτές οι εκτιµήσεις για 

τον έλεγχο της βασικής διαστρωµατικής σχέσης τιµολόγησης της APT 

0 1 1 2 2( ...it i i ik kE r P P P Pβ β β) =  +  +  +  + . Η συγκεκριµένη µορφή εξίσωσης µπορεί να 

θεωρηθεί ότι προσοµοιάζει µε τις εξισώσεις των Fama και McBeth (1973) και 

Lintzenberger – Ramaswamy (1979) για τον έλεγχο του CAPM µε το 2iβ  να 

αντιστοιχεί στα 2
iβ , 2

iεσ  ή iδ . Με διαπιστωµένες τις οµοιότητες της βασικής 

διαστρωµατικής σχέσης τιµολόγησης ανακύπτει το ερώτηµα αν το βήτα του CAPM 

αρκεί για την ερµηνεία των αποδόσεων ή απαιτούνται, όπως πρεσβεύει η APT, 

πρόσθετοι παράγοντες.  
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι ανάλογη µε τη γνωστή εµπειρική 

διαδικασία που ακολουθείται στο CAPM και στην οποία η ανάλυση χρονολογικών 

σειρών χρησιµοποιείται για να εκτιµηθούν τα βήτα της αγοράς. Στη συνέχεια ως 

γνωστόν «τρέχουµε» τις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις των αναµενόµενων 

αποδόσεων επί των εκτιµηθέντων βήτα. Αν και οι Roll και Ross παραδέχονται 

τροποντινά τα «ψεγάδια» της διαδικασίας των δύο σταδίων, θεώρησαν εντούτοις ότι 

ενδείκνυται όντας απαλλαγµένη από µερικές σηµαντικές εννοιολογικές δυσχέρειες που 

παρατηρούνται στους ελέγχους του CAPM. Ειδικότερα, η APT ισχύει για υποσύνολα 

του πλήθους των αξιογράφων κάτι που σηµαίνει ότι εξαλείφεται η ανάγκη 

δικαιολόγησης µιας συγκεκριµένης επιλογής για την εύρεση ενός υποκατάστατου του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς.   

Για την εκτίµηση του παραγοντικού υποδείγµατος οι Roll και Ross ακολούθησαν τα 

παρακάτω βήµατα: 

 
1) Για µία οµάδα µετοχών, (συγκροτήθηκαν 42 οµάδες που περιελάµβαναν 30 µετοχές 

η καθεµία) υπολογιζόταν µια δειγµατική µήτρα συνδιακύµανσης από τις 

χρονοσειρές των αποδόσεων. 

2) ∆ιενεργείτο µια Παραγοντική Ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum 

Likelihood Factor Analysis) στη µήτρα συνδιακύµανσης για την εκτίµηση του 

αριθµού των παραγόντων και της µήτρας των παραγοντικών φορτίων (factor 

loadings). 

3) Στη συνέχεια οι εκτιµήσεις των παραγοντικών φορτίων χρησιµοποιούνταν για την 

εξήγηση της διαστρωµατικής διακύµανσης των αναµενόµενων αποδόσεων των 

µετοχών. Η διαδικασία προσοµοιάζει µε τη διαστρωµατική παλινδρόµηση που 

διεξάγεται µε τη µέθοδο των γενικευµένων ελαχίστων τετραγώνων (Generalized 

Least Squares, GLS).  

4) Οι εκτιµήσεις από το διαστρωµατικό υπόδειγµα παρείχαν τη δυνατότητα µέτρησης 

του µεγέθους και της στατιστικής σηµαντικότητας των ασφάλιστρων κινδύνου (risk 

premia) που σχετίζονταν µε τους εκτιµηθέντες παράγοντες. Ουσιαστικά, γινόταν η 

εκτίµηση του µεγέθους και της στατιστικής σηµαντικότητας των παραγοντικών 

βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores). 

5) Τα βήµατα που προαναφέρθηκαν ακολουθήθηκαν για όλες τις οµάδες των µετοχών. 

 
Για την επιλογή της µεθόδου της Μεγίστης Πιθανοφάνειας για την Παραγοντική 

Ανάλυση οι Roll και Ross επικαλούνται αφενός µεν την πληρέστερη γνώση των 
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στατιστικών της ιδιοτήτων - αναγνωρίζοντας συνάµα τα προβλήµατα117 που 

ανακύπτουν από την εφαρµογή της στα συγκεκριµένα δεδοµένα – και αφετέρου τη 

δυνατότητα υπολογισµού του αριθµού των παραγόντων που παρέχει. Για τον 

υπολογισµό του αριθµού των παραγόντων προσδιοριζόταν αυθαίρετα ένας αριθµός 

παραγόντων, ενδεικτικά k .   Εν προκειµένω οι συγγραφείς προσδιόριζαν τον αριθµό 

των k  παραγόντων µε k  < 30 (στις 30 ανερχόταν ο αριθµός των µετοχών καθεµίας 

οµάδας). Με   βάση   αυτή   την   παραδοχή,   έλυναν   τη   συνάρτηση   Μεγίστης 

Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood function), µέσω µίας µήτρας συνδιακυµάνσεων 

που παραγόταν από τους συγκεκριµένους k  παράγοντες. Έβρισκαν έπειτα και µία 

δεύτερη τιµή της εν λόγω συνάρτησης αλλά αυτή τη φορά χωρίς να θέτουν 

περιορισµούς στον αριθµό των παραγόντων. Στη συνέχεια, υπολόγιζαν το λόγο της 

πρώτης προς τη δεύτερη τιµή (Maximum Likelihood Ratio). Θέτοντας τη µηδενική 

υπόθεση να ισούται µε τον ακριβή αριθµό των k  παραγόντων, ο διπλασιασµένος 

φυσικός λογάριθµος του λόγου της πρώτης προς τη δεύτερη τιµή (Likelihood Ratio) 

κατανέµεται ασυµπτωτικά όπως η Χ2 (chi-square) µε ( )21 2 ( )n k n k − − +
 

 βαθµούς 

ελευθερίας. 

Συνεπώς µία µεγάλη (µικρή) τιµή του στατιστικού, µε δεδοµένο ότι σύµφωνα µε τη 

µηδενική υπόθεση υπάρχουν ακριβώς k  παράγοντες, θα σήµαινε ότι υπάρχουν 

περισσότεροι (λιγότεροι) από k  παράγοντες που απαιτούνται για την εξήγηση της 

δοµής της διαδικασίας προσδιορισµού των αποδόσεων. Έτσι 1k +  ( 1)k −  παράγοντες 

καθορίζονται και µια άλλη chi - square στατιστική υπολογίζεται. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται όταν η στατιστική Χ2 καταδείξει ότι σε ένα επιλεγµένο εκ των προτέρων 

επίπεδο (συνήθως 50%), ένας πρόσθετος παράγοντας απαιτείται. 

Στο στάδιο υπολογισµού του αριθµού των παραγόντων από την πρώτη οµάδα 

των 30 µετοχών οι συγγραφείς ακολούθησαν τη διαδικασία που µόλις περιγράφηκε, µε 

εκπεφρασµένη ταυτόχρονα την  πρόθεση τους να επιτρέψουν (διατηρήσουν) 

περισσότερους παράγοντες από ότι ένα επίπεδο  πιθανότητας 50% θα υπαγόρευε. Η 

αιτιολόγηση της επιλογής τους ήταν διττή: 

Ø αφενός το πρώτο δείγµα ενδεχοµένως να µην ήταν το πιο αντιπροσωπευτικό. Με 

δεδηλωµένη την παραδοχή ότι k  παράγοντες επηρεάζουν όλες τις οµάδες µετοχών 

αν το πρώτο δείγµα λόγω της δειγµατικής διακύµανσης δεν ήταν το πιο 

                                                 
117 Προβλήµατα που σχετίζονται µε το γεγονός ότι η µέθοδος της Μεγίστης Πιθανοφάνειας ακολουθεί 
την πολυµεταβλητή κατανοµή του Gauss και στο βαθµό που τα δεδοµένα προκύπτουν από έναν µη 
Gaussian νόµο πιθανοτήτων άγνωστες µεροληψίες και ασυνέπειες θα µπορούσαν να έρθουν στην 
επιφάνεια.  
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αντιπροσωπευτικό ενυπήρχε η περίπτωση να αποκλειστούν πραγµατικοί 

(τιµολογηµένοι) κοινοί παράγοντες που θα επηρέαζαν τις υπόλοιπες οµάδες.  

Ø και αφετέρου, µε δεδοµένο ότι στο τρίτο βήµα της στατιστικής ανάλυσης διεξάγεται 

ένας άµεσος έλεγχος, θα αποφασιζόταν ποιοι από τους εξαχθέντες παράγοντες θα 

τιµολογούνταν και εποµένως θα ήταν στατιστικά σηµαντικοί. Γενικά   οι  Roll και 

Ross   δίνουν  έµφαση   όχι  τόσο   στον   αριθµό   των εξαχθέντων   παραγόντων   

από   την παραγοντική ανάλυση, όσο στον   αριθµό   των τιµολογηµένων 

παραγόντων. Συνεπώς, ακόµη και αν από την πρώτη οµάδα υπέθεταν 

περισσότερους από τους πραγµατικά σηµαντικούς παράγοντες, στο επόµενο στάδιο 

της διαστρωµατικής παλινδρόµησης,  οι πιο  επουσιώδεις  (οι µη τιµολογούµενοι),  

θα απορρίπτονταν ούτως ή άλλως, ως µη σηµαντικοί (θα γινόταν δεκτή η µηδενική 

υπόθεση και οι εκτιµηµένοι συντελεστές τους δεν θα διέφεραν από το µηδέν). 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κατέληξαν σε πέντε παράγοντες, µε βάση το 

λόγο της Μεγίστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Ratio): Από τα στοιχεία του 

πίνακα συνάγεται ότι στο 38,1% των οµάδων (16 στις 42) ο έλεγχος του λόγου 

πιθανοφάνειας έδειξε ότι µε πιθανότητα που υπερβαίνει το 90% πέντε παράγοντες 

θεωρούνται αρκετοί. Σε πάνω από τα 3/4 των οµάδων, πιθανολογούνταν βάσιµα η 

επάρκεια των πέντε παραγόντων. Με πέντε παράγοντες, το υπόδειγµα που προβλέπεται 

για κάθε µετοχή µπορεί να γραφτεί ως118: 

1 1 5 5...jt jt j j t j t jtr R E b f b f ε≡ − = + + +  

Ο αριθµός των πέντε παραγόντων λοιπόν υποτέθηκε a priori και για όλες τις 

υπόλοιπες οµάδες µετοχών. 

 
Πηγή: Richard Roll and Stephen A. Ross: “An Empirical Investigation of the Arbitrage 

Pricing Theory”, The Journal of Finance, Vol. 35, No. 5 (Dec., 1980), p. 1088. 

                                                 
118 Καταλήξαµε εποµένως στην αφετηρία του υποδείγµατος της APT που βρίσκεται στην υπόθεση ότι η 
απόδοση των µετοχών ή των χαρτοφυλακίων (και γενικότερα των κεφαλαιακών στοιχείων), σε µία 
χρονική περίοδο, συνάγεται από τη γραµµική στοχαστική σχέση που διαµορφώνεται µεταξύ ενός 
περιορισµένου αριθµού K  κοινώς δρώντων παραγόντων καθώς και ενός εξειδικευµένου για κάθε µετοχή 
παράγοντα – κατάλοιπο. 
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Οι Roll και Ross παρέθεσαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι αποδόσεις των 

µετοχών εξαρτώνται από αρκετούς κοινούς παράγοντες, ενδεχοµένως και τέσσερις. Οι 

κοινοί αυτοί παράγοντες διαφαίνεται ότι όντως τιµολογούνται, δηλαδή σχετίζονται µε 

µη µηδενικά ασφάλιστρα κινδύνου που αντισταθµίζουν τη µη διαφοροποιήσιµη 

διακύµανση, ήτοι παρέχουν αποζηµίωση για το συστηµατικό κίνδυνο που ελλοχεύει για 

τις αποδόσεις των µετοχών. Αν και τα αποτελέσµατα που παρέθεσαν επιβεβαιώνουν την 

εγκυρότητα της APT παραµένει η πιθανότητα να "τιµολογούνται" και άλλες µεταβλητές 

ακόµη και αν δεν σχετίζονται µε τον κοινό, συστηµατικό ή µη διαφοροποιήσιµο 

κίνδυνο.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία τέτοιες µεταβλητές δεν πρέπει να εξηγούν τις 

αναµενόµενες αποδόσεις· έτσι εάν κάποιες µεταβλητές κρίνονταν εµπειρικά σηµαντικές 

στην εξήγηση των αναµενόµενων αποδόσεων, η APT θα απορριπτόταν. Για το λόγο 

αυτό διενεργήθηκε ένας περαιτέρω έλεγχος από τους Roll και Ross, που επικεντρώθηκε 

σε µια συγκεκριµένη µεταβλητή, τη συνολική διακύµανση των αποδόσεων των 

µεµονωµένων µετοχών, τη «δική» τους ιδιοσυγκρασιακή διακύµανση 2

iεσ . Η συνολική 

διακύµανση 2

iεσ  δεν θα επηρέαζε τις αναµενόµενες αποδόσεις αν ίσχυε η APT γιατί η 

διαφοροποιήσιµη συνιστώσα θα εξαλειφόταν από τη διαµόρφωση των χαρτοφυλακίων 

και το µη - διαφοροποιήσιµο τµήµα, ο συστηµατικός κίνδυνος θα εξαρτιόταν 

αποκλειστικά από τα παραγοντικά φορτία και τις παραγοντικές διακυµάνσεις.  

Οι συγγραφείς θεώρησαν τον συγκεκριµένο έλεγχο ως τον πιο ισχυρό και 

σηµαντικό. Συνέκριναν την APT σε σχέση µε τη συγκεκριµένη εναλλακτική υπόθεση 

που ορίζει ότι η διακύµανση των µεµονωµένων µετοχών, οι τυχαίοι εξειδικευµένοι 

παράγοντες ανά µετοχή επηρεάζουν τις αναµενόµενες αποδόσεις τους. Εάν η APT 

ισχύει, η διακύµανση των µεµονωµένων µετοχών δεν θα πρέπει να είναι σηµαντική 

ακόµη και αν η δειγµατική διακύµανση ως γνωστόν συσχετίζεται διαστρωµατικά µε το 

δειγµατικό µέσο των αποδόσεων. ∆ιαπίστωσαν ότι η  επίδραση της δειγµατικής 

διακύµανσης είναι πλασµατική και οφείλεται στην ασυµµετρία της κατανοµής των 

αποδόσεων.  

Το σκεπτικό της προσέγγισης τους ήταν απλό: οι παράγοντες που έχει 

διαπιστωθεί ότι όντως τιµολογούνται (δηλαδή σχετίζονται µε µη µηδενικά ασφάλιστρα 

κινδύνου που αντισταθµίζουν τη µη διαφοροποιήσιµη διακύµανση, το συστηµατικό 

κίνδυνο που ελλοχεύει για τις αποδόσεις των µετοχών)  και άρα είναι απόλυτα 

υπαρκτοί, εξηγούν προφανώς το κοινό, συστηµατικό ή µη διαφοροποιήσιµο µέρος της 

συνολικής διακύµανσης που εµπεριέχεται στις αποδόσεις των µετοχών. Το ερώτηµα 
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που εγείρεται είναι το εξής: υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας, για παράδειγµα στη 

διακύµανση που περιλαµβάνει ο µη συστηµατικός (ιδιοσυγκρασιακός όρος) (η 

διακύµανση που περιλαµβάνει κάθε χωριστή µετοχή και που ως εκ τούτου είναι µη 

συστηµατική ή διαφοροποιήσιµη), ο οποίος να τιµολογείται επίσης (δηλαδή να 

παρουσιάζεται ως στατιστικά σηµαντικός). Εάν όντως τιµολογείται, τότε αυτό αποτελεί 

τεκµήριο κατά της ΑΡΤ. ∆ιότι τότε τελικά αποδεικνύεται ότι ενώ έχουµε βρει τέσσερις 

ή πέντε παράγοντες οι οποίοι υποτίθεται ότι εξηγούν πλήρως το σύνολο του µη 

διαφοροποιήσιµου κινδύνου, αποδεικνύεται ότι υπάρχει και άλλος παράγοντας που 

είναι επίσης µη διαφοροποιήσιµος και που η αρχική παραγοντική ανάλυση δεν 

κατάφερε να αποκαλύψει. 

Η µεθοδολογική τους προσέγγιση ήταν απλή: «έτρεξαν» τις διαστρωµατικές 

παλινδροµήσεις των εκτιµήσεων των αναµενόµενων αποδόσεων επί τις εκτιµήσεις των 

πέντε παραγόντων (που προέκυψαν µε βάση τη Maximum Likelihood Ratio) και επί της 

τυπικής απόκλισης των αναµενόµενων αποδόσεων  

1/ 2
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Κάποιες ενδείξεις της επιφαινόµενης επεξηγηµατικής ισχύος της τυπικής 

απόκλισης js  παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο µέσος όρος της 

στατιστικής t  (ο συντελεστής προς το τυποποιηµένο σφάλµα του συντελεστή) των 42 

οµάδων των µετοχών ανερχόταν σε 2.17 για τις js . 45.2% των οµάδων επέδειξε 

στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις των js  επί των µέσων δειγµατικών αποδόσεων σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Αντίθετα, το F - test που διεξήχθη για να διαπιστωθεί αν 

κάποια (ένα ή περισσότερα) παραγοντικά φορτία επιδρούσαν στη µέση απόδοση έδειξε 

ότι µόνο στο 28.6% των 42 οµάδων (σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 95%) 

συνέβαινε κάτι τέτοιο.  
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Richard Roll and Stephen A. Ross: “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing 

Theory”, The Journal of Finance, Vol. 35, No. 5 (Dec., 1980), p. 1094. 

 
Η προφανής σηµαντικότητα της επεξηγηµατικής ισχύος της τυπικής απόκλισης 

js  οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η APT είναι εσφαλµένη. Από τη στιγµή που οι 

arbitrageurs είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν περαιτέρω το µη συστηµατικό, το µη 

κοινό τµήµα του κινδύνου (που εκφράζεται µέσω της τυπικής απόκλισης) δεν µπορεί να 

υπάρξει τιµολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από τους 'j s   παράγοντες. Οι 

συγγραφείς όµως επικαλούνται την επίδραση της  πλασµατικής (spurious effect) 

ασυµµετρίας της κατανοµής των αποδόσεων. Η θετική ασυµµετρία µπορεί να 

δηµιουργήσει θετική εξάρτηση µεταξύ του δειγµατικού µέσου και της δειγµατικής 

τυπικής απόκλισης (και αντίστροφα). Οι Miller και Scholes (1972) υποστήριξαν µε 

πειστικά επιχειρήµατα ότι η ασυµµετρία θα µπορούσε να εξηγήσει την εξάρτηση των 

δειγµατικών µέσων από τη δειγµατική τους διακύµανση. Τα αποτελέσµατα των Roll και 
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Ross που ακολουθούν τείνουν να υποστηρίξουν το επιχείρηµα των Miller και Scholes 

µέσα στο πλαίσιο της APT. 
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Richard Roll and Stephen A. Ross: “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing 

Theory”, The Journal of Finance, Vol. 35, No. 5 (Dec., 1980), p. 1096. 

 
Βλέπουµε ότι η κατανοµή των µεµονωµένων ηµερήσιων αποδόσεων είναι πράγµατι 

ιδιαίτερα ασύµµετρη. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, 1213 από τα 1260 αξιόγραφα 

(96,3%) εµφάνιζαν θετική ασυµµετρία. ∆ιαπιστώνει κανείς σηµαντική διακύµανση των 

αξιογράφων καθώς επίσης και θετική διαστρωµατική συσχέτιση της ασυµµετρίας µε τη 

µέση απόδοση και ακόµη περισσότερο µε την τυπική απόκλιση. Κάποιο τµήµα αυτής 

της συσχέτισης µπορεί να προκύψει από τη δειγµατική διακύµανση και κάποιο τµήµα 
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επίσης θα µπορούσε να υφίσταται στις παραµέτρους των  πληθυσµών. Οι ισχυρές 

διαστρωµατικές παλινδροµήσεις στα τελευταία panels του πίνακα δηλώνουν ότι οι 

προσπάθειες να εξαλειφθούν οι πλασµατικές δειγµατικές εξαρτήσεις µεταξύ του 

δειγµατικού µέσου και της τυπικής απόκλισης, αξιοποιώντας την καταµετρηµένη 

δειγµατική ασυµµετρία είτε ως µια επιπρόσθετη µεταβλητή στη διαστρωµατική 

παλινδρόµηση είτε σαν βάση για την ταξινόµηση των οµάδων σύµφωνα µε το βαθµό 

της ασυµµετρίας τους (που ενδεχοµένως µε τον τρόπο αυτό να παρουσιάζουν µικρότερη 

εναποµείνασα πλασµατική εξάρτηση), είναι πιθανώς καταδικασµένες σε αποτυχία και 

σε αµφίσηµα αποτελέσµατα119. Επίσης τέτοιες µέθοδοι θα µεροληπτούσαν ενάντια στην 

εύρεση µιας πραγµατικής επίδρασης της τυπικής απόκλισης, εάν αυτή υπήρχε.     

Οι Roll και Ross εφάρµοσαν µια διαδικασία γοητευτική στην απλότητα της που 

φαινόταν να επιλύει πολλά από τα στατιστικά προβλήµατα που προκαλούνταν από την 

ασυµµετρία: εκτίµησαν απλά κάθε παράµετρο από ένα διαφορετικό σύνολο 

παρατηρήσεων, εν προκειµένω τις δειγµατικές εξαρτήσεις µεταξύ των εκτιµήσεων των 

τριών παραµέτρων (αναµενόµενη απόδοση, παραγοντικά φορτία και την τυπική 

απόκλιση των αποδόσεων των µεµονωµένων µετοχών, τη «δική» τους ιδιοσυγκρασιακή 

τυπική απόκλιση 
i

sε ). Η διαδικασία αυτή βέβαια µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο εάν οι 

παρατηρήσεις δεν είναι σε µεγάλο βαθµό σειριακά εξαρτώµενες. 

Αν ίσχυε απόλυτη διαχρονική ανεξαρτησία, δεν θα υπήρχε καµία δειγµατική 

συνδιακύµανση µεταξύ των εκτιµήσεων και µόνο οι διαστρωµατικές σχέσεις των 

αξιογράφων θα παρέµεναν. Οι ηµερήσιες αποδόσεις των αξιογράφων έτειναν πράγµατι 

να ανεξαρτητοποιηθούν µε την πάροδο του χρόνου. ∆υστυχώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε για 

τις αποδόσεις στο τετράγωνο. Αυτό υποδηλώνει ότι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων 

και των παραγοντικών φορτίων που εκτιµήθηκαν από τις µη επικαλυπτόµενες 

συνεχόµενες µέρες διατηρούσαν κάποια δειγµατική εξάρτηση. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι µόνο σε 9 από τις 42 οµάδες, η ιδιοσυγκρασιακή 

τυπική απόκλιση s  παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική τιµή t . Λαµβάνοντας υπόψη 

την πιθανότητα της αλληλεξάρτησης των οµάδων, µιλάµε για την πιο αδύνατη - 

επιδεκτική νοητικής σύλληψης - απόδειξη  της επίδρασης της τυπικής απόκλισης επί 

των αναµενόµενων αποδόσεων. Κάτι τέτοιο προφανώς έρχεται να ενισχύσει ακόµη 

περισσότερο την ισχύ της ΑΡΤ. Βέβαια και σε αντίθεση µε τη µειωµένη επιρροή της 

τυπικής απόκλισης, η εκτιµηθείσα επιρροή των παραγοντικών φορτίων έχει αυξηθεί, 

(κατά γενική οµολογία ωστόσο µόνο κατά ένα µικρό ποσό) κάτι που αποδίδεται στην 

                                                 
119 Ο Martin (1978), έδειξε ότι η ταυτόχρονη χρήση της δειγµατικής ασυµµετρίας και της τυπικής 
απόκλισης ως επιπρόσθετων ερµηνευτικών µεταβλητών προκαλεί σοβαρά οικονοµετρικά προβλήµατα. 
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αλληλεξάρτηση των οµάδων. Για να ελέγξουν έτι περαιτέρω την υπόθεση ότι οι 

αναµενόµενες αποδόσεις των µετοχών δεν επηρεάζονται από τη «δική» τους 

ιδιοσυγκρασιακή διακύµανση 2

iεσ  διεξήγαγαν έναν έλεγχο στο πρότυπο του ελέγχου 

που διεξήγαγαν οι Fama και McBeth (1973) και µελετήσαµε διεξοδικά στο κεφάλαιο 

του CAPM. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι µόλις τρεις από τις 42 οµάδες (7,1%) 

επιδεικνύουν µια σηµαντική επίδραση της τυπικής απόκλισης s  στην αναµενόµενη 

απόδοση σε επίπεδο 95%. Τέλος άσκησαν έλεγχο για τη συνέπεια της APT στις οµάδες 

των µετοχών. Ακολουθώντας το παράδειγµα των Fama και McBeth «έτρεξαν» 

διαστρωµατικές παλινδροµήσεις. Για κάθε οµάδα µετοχών g  όρισαν το 0̂gtλ 120 να 

αντιπροσωπεύει τη διαστρωµατική τετµηµένη για την ηµέρα t , από µια διαστρωµατική 

παλινδρόµηση των αποδόσεων επί των παραγοντικών φορτίων ˆ( ' )b s  και των τυπικών 

αποκλίσεων ( )js , εκτιµηθέντων από διαφορετικές παρατηρήσεις. ∆εδοµένου ότι κάθε 

οµάδα έχει µια χρονοσειρά 0̂gtλ  της οποίας τα µέλη συσχετίζονται ενδεχοµένως στις 

οµάδες, θεωρήθηκε ως κατάλληλος έλεγχος το Hotelling’s T  square statistic, µια 

γενίκευση της στατιστικής t  (Student's t ) που χρησιµοποιείται στους πολυµεταβλητούς 

ελέγχους υποθέσεων.  

Από τον έλεγχο του Hotelling δεν προέκυψε απολύτως καµία ένδειξη που να 

πιστοποιεί ότι οι τετµηµένες των οµάδων των µετοχών διέφεραν. Αν και η ισχύς του 

συγκεκριµένου ελέγχου (σύµφωνα µε την οµολογία των ίδιων των συγγραφέων) είναι 

ενδεχοµένως περιορισµένη, δεν παρείχε καµία ένδειξη διαφορών µεταξύ των οµάδων. 

∆ιαπιστώθηκε ένας πολύ χαµηλός βαθµός επεξηγηµατικής ισχύος στις ηµερήσιες 

διαστρωµατικές παλινδροµήσεις και κατά συνέπεια η δειγµατική διακύµανση για κάθε 

0̂gtλ  είναι αρκετά µεγάλη. 

Κλείνοντας οι Roll και Ross (κατά τη µάλλον πάγια τακτική στο πεδίο των 

εµπειρικών ελέγχων της ΑΡΤ), τονίζουν ότι παρόλο που η έρευνα τους φαίνεται να 

υποστηρίζει τη θεωρία, είναι µόνο η αρχή και υπό αυτό το πρίσµα θα έπρεπε να 

αξιολογηθεί. Προτείνουν δε στους µελλοντικούς ερευνητές κάποια σηµεία που 

χρειάζονται περισσότερη προσοχή: επανεξέταση των εµπειρικών ανωµαλιών που 

παρουσιάζει η ΑΡΤ, µελέτη των ιδιοτήτων της ανάλυσης παραγόντων ειδικά σε ότι 

αφορά τα µικρά δείγµατα, µελέτη της ειδικής περίπτωσης στην οποία οι κατανοµές των 

αποδόσεων εµφανίζονται ως µη κανονικές, ανάπτυξη πιο ισχυρών και 

                                                 
120 Το αντίστοιχο 0ˆ gtp  µε το συµβολισµό µας. 
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αντιπροσωπευτικών στατιστικών προσεγγίσεων, πέρα από τις από τότε ήδη 

χρησιµοποιηθείσες. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η εµπειρική διερεύνηση της APT 

πιστοποιεί την εγκυρότητα της και  µπορεί εποµένως να θεωρηθεί ως ένα αξιόπιστο 

υπόδειγµα για την εξήγηση της διαστρωµατικής διακύµανσης των µέσων αποδόσεων 

των αξιογράφων, το κεντρικό ζήτηµα της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου. 

 
Nai – Fu Chen: “Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage Pricing”, The 

Journal of Finance, 1983 (38: 1393 - 1414). 

 
Στην πληθώρα των εµπειρικών συγκριτικών µελετών µεταξύ CAPM και APT τα 

συµπεράσµατα είναι αντικρουόµενα121. Σε πλήθος µελετών που διεξήχθησαν σε 

ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες αγορές προέκυψαν αντικρουόµενες εκτιµήσεις για 

το ποιο υπόδειγµα υπερέχει.  Οι υπέρµαχοι του CAPM [ενδεικτικά οι (Sharpe (1964, 

1998), Cheng (1995), Grundy και Malkiel (1996)] διατείνονται ότι η µέση απόδοση των 

αξιογράφων σχετίζεται γραµµικά µε το συντελεστή βήτα ενώ οι υποστηρικτές της APT 

[(Chen (1983), Chen, Roll και Ross (1986), Fama και French (1992), Groeneworld και 

Fraser (1997), Cagnetti (2002), Febrian και Aldrin Herwany (2007)] πρεσβεύουν ότι η 

διαστρωµατική διακύµανση των αποδόσεων ερµηνεύεται πιο ικανοποιητικά στα 

πλαίσια ενός γραµµικού, πολυπαραγοντικού υποδείγµατος και εποµένως η APT 

υπερτερεί του CAPM σε όρους επεξηγηµατικής ισχύος.  

Ο Chen στο άρθρο του – ορόσηµο για την εµπειρική µελέτη και σύγκριση της 

απόδοσης του CAPM σε σχέση µε την APT επιδίδεται στη µελέτη των δεδοµένων των 

ηµερήσιων αποδόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 1963 – 1978 και καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι η APT υπερέχει. Θεωρεί ότι η APT επιβεβαιώνεται µιας και σύµφωνα 

µε τα πορίσµατα της έρευνας του οι εκτιµηµένες αναµενόµενες αποδόσεις εξαρτώνται 

από τα εκτιµηθέντα παραγοντικά φορτία (factor loadings, ijβ ) και µεταβλητές τύπου 

ιδιοσυγκρασιακών διακυµάνσεων122 και µεγέθους εταιρειών δεν παρέχουν επιπρόσθετη 

επεξηγηµατική ισχύ.  

 
Μεθοδολογία της διαδικασίας εκτίµησης των παραγοντικών φορτίων 

 
Ο Chen ξεκινάει την ανάλυση του ακολουθώντας την πεπατηµένη των ελέγχων 

της APT για την εξεύρεση των τιµολογηµένων παραγόντων, λαµβάνοντας βέβαια 

                                                 
121 Σειρά ερευνητών βέβαια έθεσαν εν αµφιβόλω τη δυνατότητα ελέγχου αµφότερων των µεθόδων (Roll 
(1977), Shanken (1983), Dhrymes, Friend και Gultekin(1984). 
122 Η διακύµανση των αποδόσεων των µεµονωµένων µετοχών, η «δική» τους ιδιοσυγκρασιακή 
διακύµανση 2

iε
σ που µελέτησαν εκτενώς οι Roll και Ross (1980). 
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υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας. Για την ανάλυση των παραγόντων 

επεκτείνει την παραγοντική δοµή από ένα υποσύνολο των µετοχών σε ολόκληρο το 

δείγµα. Οι στατιστικοί έλεγχοι διενεργούνται βάσει της κλασσικής εξίσωσης – σχέσης 

τιµολόγησης: 

 

0 1 1 2 2( ...it i i ik kE r P P P Pβ β β) =  +  +  +  +  (1) 
 

Το ενδιαφέρον του Chen επικεντρώνεται κυρίως στη συγκριτική στατιστική ανάλυση 

της ΑΡΤ και του CΑΡΜ (για να διαπιστωθεί το αν και κατά πόσο η ΑΡΤ υπερέχει 

έναντι του CΑΡΜ στην πρόβλεψη της διαστρωµατικής διακύµανσης των τιµών των 

µετοχών) και δεν εξαντλείται στο θέµα του αριθµού και της τιµολόγησης των 

παραγόντων. Το σκεπτικό του ήταν το εξής: εάν έχει καθοριστεί ότι k  παράγοντες  

επηρεάζουν τις αποδόσεις, ο αριθµός των τιµολογούµενων παραγόντων µπορεί να 

ανέρχεται από 1 έως k , κάτι που αποδεικνύεται και µαθηµατικά. Τονίζει ωστόσο ότι οι 

παράγοντες που δεν τιµολογούνται είναι εξίσου σηµαντικοί µε τους παράγοντες που 

τιµολογούνται στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων (παραπέµπει σχετικά 

στις εργασίες των Breeden [1979], Constantinides [1980] και  Roll [1977]). Η µη 

τιµολόγηση τους δεν σηµαίνει ότι αγνοείται η ύπαρξη ή αµφισβητείται η 

σηµαντικότητα τους. Σηµαίνει απλά ότι δεν επηρεάζουν την πρόβλεψη των 

αναµενόµενων αποδόσεων. 

Η ανάλυση παραγόντων που διενεργήθηκε, προκειµένου να υπολογισθούν τα 

παραγοντικά φορτία ijβ  βασίστηκε µόνο στις παρατηρήσεις των µονών ηµερών στα 

πλαίσια της κάθε υποπεριόδου, ενώ οι αποδόσεις των ζυγών ηµερών χρησιµοποιήθηκαν 

καθαρά για τους σκοπούς του στατιστικού ελέγχου. Τα δεδοµένα προήλθαν (όπως και 

για τα περισσότερα σχετικά άρθρα) από το Center for Research in Security Prices 

(CRSP) του Πανεπιστηµίου του Chicago και αφορούσαν την περίοδο 1963 - 1978 (η 

οποία διαιρέθηκε σε τέσσερις υποπεριόδους). Για κάθε υποπερίοδο το αντίστοιχο 

δείγµα αποτελούνταν από 1064 έως 1580 µετοχές που διαπραγµατευόταν αδιάλειπτα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και οι αποδόσεις τους είχαν προσαρµοστεί 

λαµβάνοντας υπόψη τις όποιες κεφαλαιακές αναδιαρθρώσεις και τη διάθεση 

µερισµάτων. 

Αρχικά επιλέγονταν από το κάθε δείγµα (αλφαβητικά) οι πρώτες 180 µετοχές, 

υπολογιζόταν η µήτρα των συνδιακυµάνσεων τους και επισηµαίνονταν τα πρώτα δέκα 

παραγοντικά φορτία ijsβ  για κάθε µετοχή. Στη συνέχεια διαµορφώνονταν πέντε 

χαρτοφυλάκια µε τη χρήση γραµµικού προγραµµατισµού µε τρόπο ώστε τα 
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συγκροτηθέντα χαρτοφυλάκια να αντισταθµίζουν τυχόν λάθη εκτίµησης µε άλλες 

επιθυµητές ιδιότητες. Η χρονοσειρά των πέντε χαρτοφυλακίων περιείχε τους 

γραµµικούς συνδυασµούς των παραγοντικών βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores) 

1 2( ), ( )..., ( )kf t f t f t . Τέλος τα πέντε πρώτα παραγοντικά φορτία προέκυπταν για κάθε 

µετοχή του δείγµατος µέσω της επίλυσης µιας εξίσωσης µητρών. 

 
∆ιαστρωµατικά Αποτελέσµατα: 
 
A. Η APT και το CAPM 
 
Για να διαπιστωθεί το αν και κατά πόσο η θεωρητική σύλληψη του υποδείγµατος 

επιβεβαιώνεται από τα δεδοµένα, ο Chen εξέτασε τα αποτελέσµατα της 

διαστρωµατικής παλινδρόµησης των αποδόσεων των αξιογράφων επί των 

υποτιθέµενων παραµέτρων σε κάθε µια από τις υποπεριόδους. Οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές ήταν τα παραγοντικά φορτία (factor loadings) για την APT και τα βήτα 

(betas) για το CAPM. Με το συµβολισµό του Chen για τις παραµέτρους και τους 

συντελεστές της εξίσωσης: 

 

0 1 1
ˆ ˆ...i i k ik ir b bλ λ λ ε= + + + + , (APT) (2) 

0 1
ˆ

i i ir λ λ β η= + + , (CAPM) (3) 
 

Οι εκτιµηθέντες συντελεστές και η στατιστική σηµαντικότητα τους (τα αντίστοιχα t  

τους) προέρχονται από τις χρονολογικές σειρές των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων 

των συντελεστών όπως και στις µελέτες των Black, Jensen, Scholes (1972) και Fama 

και Macbeth (1973). Ο Chen υπολόγισε αρχικά το µέσο όρο των αποδόσεων σε 

πενθήµερη βάση και στη συνέχεια «έτρεξε» µια διαστρωµατική παλινδρόµηση των 

αποδόσεων επί των ανεξάρτητων µεταβλητών δηµιουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο µια 

χρονολογική σειρά για κάθε εκτιµηµένο συντελεστή. Υπολογίστηκαν έτσι τα risk 

premia [τα P  ή λ  της ΑΡΤ και το (µοναδικό) risk premium του CΑΡΜ], καθώς και η 

στατιστική σηµαντικότητα τους. 

Ο µέσος και η στατιστική t  προκύπτουν κατόπιν από τη χρονολογική σειρά. Τα 

αποτελέσµατα παρατίθενται στον πίνακα των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων των 

αποδόσεων που ακολουθεί: 
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Πηγή: Nai – Fu Chen, (1983), Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage Pricing, 
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The Journal of Finance,  38, p. 1399. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι σχεδόν όλοι οι συντελεστές 1
ˆ 'ib s είναι αρνητικοί, εποµένως είναι 

λογικό να αναµένει κανείς ότι το ασφάλιστρο κινδύνου (δηλαδή το εκτιµηµένο 1λ ) να 

είναι αρνητικό. Πράγµατι, όλα  τα εκτιµηθέντα 'i sλ  είναι αρνητικά σε όλες τις 

περιόδους. Ωστόσο, µόνο τα εκτιµηθέντα 1 ' sλ  της πρώτης και της τέταρτης περιόδου 

είναι στατιστικά σηµαντικά διαφορετικά από το µηδέν (να τονίσουµε εδώ ότι η 

µηδενική υπόθεση που ελέγχεται είναι η  1 0λ = ). Αντίστοιχα ήταν τα ευρήµατα και για 

το CAPM στο δεύτερο τµήµα του πίνακα (Part B), µε το συντελεστή β  να τιµολογείται 

µόνο σε αυτές τις περιόδους (µε τιµή 1λ ). Γενικότερα όµως τα πρόσηµα των 

εκτιµηµένων ' sλ  δεν παρέχουν a priori πληροφόρηση. Εποµένως η έκφραση «τα iλ  

είναι σηµαντικά διαφορετικά από το µηδέν» σηµαίνει ουσιαστικά ότι η τιµή του  

αντίστοιχου στατιστικού τους είναι αρκούντως υψηλή (δεν λαµβάνει δηλαδή τιµές στο 

διάστηµα [-1,96, 1,96]), ούτως ώστε ν' απορριφθεί η µηδενική υπόθεση κάτι που 

σηµαίνει ότι ο αντίστοιχος συντελεστής iβ  τιµολογείται, µε τιµή ή risk premia iλ . Από 

το πρώτο τµήµα του πίνακα (Part A) είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι καταγράφεται 

τουλάχιστον ένας σηµαντικός παράγοντας πέραν του 1̂λ  για κάθε περίοδο.  

Για να διαπιστωθεί αν η APT διαθέτει κάποια επεξηγηµατική ισχύ σε 

διαστρωµατικά δεδοµένα ελέγχθηκε η µηδενική υπόθεση 1 2 3 4 5 0λ λ λ λ λ= = = = =     

(ή εναλλακτικά η υπόθεση ότι οι αναµενόµενες αποδόσεις όλων των αξιογράφων 

ανέρχονται στο ίδιο ύψος 0λ  ή 0P ). Επιλέχθηκε για το σκοπό αυτό ο πολυµεταβλητός 

έλεγχος 2T  του Hotelling. Ωστόσο για να εφαρµοστεί ο έλεγχος του Hotelling στην 

APT απαιτούνται λεπτοί χειρισµοί δεδοµένου ότι µε βάση τη θεωρία το µόνο που 

απαιτείται είναι η τιµολόγηση ενός τουλάχιστον παράγοντα. Εάν επιλεγούν να 

συµπεριληφθούν µόνο οι πιο σηµαντικοί παράγοντες στον έλεγχο 2T  του Hotelling το 

σφάλµα τύπου I  προφανώς υποεκτιµάται και διακρίνεται ξεκάθαρα µια µεροληψία σε 

βάρος της µηδενικής υπόθεσης. Εάν λαµβάνονται υπόψη και οι πέντε παράγοντες, ο 

έλεγχος θα είναι ανίσχυρος και η πιθανότητα σφάλµατος τύπου II  µεγάλη. Παρά τη 

σχετικά περιορισµένη ισχύ του ελέγχου όταν περιλαµβάνονται και οι πέντε παράγοντες, 

η στατιστική F  είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.1 για όλες τις περιόδους (βλέπε Τµήµα 

Α), εποµένως το επίπεδο της συνολικής (overall) σηµαντικότητας διατηρείται υψηλό. 

Εάν υποτεθεί ότι υφίσταται ανεξαρτησία µεταξύ των τεσσάρων περιόδων ελέγχων 

µπορεί να αθροιστεί το 2 2( 60.96)T T =   που προσεγγίζει ασυµπτωτικά την 2X  µε 20 
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βαθµούς ελευθερίας και µε κριτική τιµή 45.3 σε επίπεδο 0.001. Εποµένως µε τα 

παραγοντικά φορτία µπορούµε µε βεβαιότητα να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση 

των σταθερών αναµενόµενων αποδόσεων όλων των αξιογράφων.  

 
B. Σύγκριση µεταξύ  APT και  CAPM 
 
Η επόµενη ερώτηση που ανακύπτει φυσιολογικά είναι: ποιο υπόδειγµα αξιοποιεί πιο 

αποτελεσµατικά τα δεδοµένα? Σύµφωνα µε τους Davidson και Mackinnon (1981) αν 

υποθέσουµε ότι το ÂPTr  και το ĈAPMr  αντιπροσωπεύουν τις αναµενόµενες αποδόσεις 

που προκύπτουν από την APT και το CAPM, [προκύπτουν δηλαδή από τις 

διαστρωµατικές παλινδροµήσεις των (2) και (3) χωρίς τους διαταρακτικούς όρους] τότε 

αν εκτιµήσουµε το α  στην εξίσωση , ,(1 )i i APT i CAPM ir r rα α ε= + − +) )  θα αναµέναµε το 

α  να λαµβάνει τιµή πλησίον της µονάδας, εάν τελικά η ΑΡΤ υπερείχε έναντι του 

CAPM. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα που παρατίθεται παρακάτω οι τιµές του 

α  κινούνται πολύ κοντά στη µονάδα, για όλες τις περιόδους, κλίνοντας συνεπώς υπέρ 

της ΑΡΤ. 

 

 
 
Πηγή: Nai – Fu Chen, (1983), “Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage 

Pricing”, The Journal of Finance, 38, p. 1401. 

 
Ένα πιο αντιπροσωπευτικό κριτήριο, βασισµένο σε θεωρητικά πιο στέρεες βάσεις, 

προτείνεται από την Bayesian στατιστική θεωρία. Με δεδοµένο ότι τα κατάλοιπα των 

παλινδροµήσεων (2) και (3) ικανοποιούν την πολυµεταβλητή κανονική υπόθεση 

ανεξαρτησίας και οµοιόµορφης κατανοµής (independent and identically distributed, 
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i.i.d.), οι µεταγενέστερες αναλογίες πιθανοτήτων µπορούν να υπολογιστούν για να 

παρέχουν έναν κανόνα επιλογής. Βάσει ορισµένων υποθέσεων η APT υπερέχει αισθητά 

σε σχέση µε το CAPM στους έλεγχους των υποδειγµάτων και στους τρείς δείκτες της 

αγοράς (S&P 500, Value Weighted Stock Index, Equally Weighted Stock Index). 

 
C. Μέτρηση Απόδοσης και  APT  
 
Ως γνωστόν, αν το CAΡΜ εξειδικευθεί κατάλληλα, η αναµενόµενη απόδοση του 

αξιογράφου i  µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση το iβ  και το κατάλοιπο iη  στην 

εξίσωση (3) θα συµπεριφέρεται ως θόρυβος (noise) µε µέσο µηδέν (στο διάβα του 

χρόνου). Αν όµως το CAΡΜ δεν προσδιοριστεί µε τον προσήκοντα τρόπο και το iβ  

αδυνατεί να «συλλάβει» όλη την πληροφόρηση γύρω από την αναµενόµενη απόδοση, 

το εναποµείναν τµήµα θα περιλαµβάνεται στο κατάλοιπο iη . Προκειµένου εποµένως να 

διαπιστωθεί κατά πόσο ο µη συστηµατικός παράγοντας η  στο υπόδειγµα του CAΡΜ: 

0 1i i ir λ λ β η= + +
)

 είναι όντως µη συστηµατικός και δεν τιµολογείται (αν τιµολογούνταν 

θα συνιστούσε έναν επιπλέον συστηµατικό παράγοντα του υποδείγµατος της APT), ο 

Chen πειραµατίστηκε στη συνέχεια µε την παρακάτω εξίσωση παλινδρόµησης 

(παλινδρόµηση στο πρότυπο των παλινδροµήσεων των Black, Jensen και Scholes και 

των Fama και Macbeth) µε το iη  ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το set των 

παραγοντικών φορτίων ως ανεξάρτητες µεταβλητές: 

0 1 1 2 2 5 5...i i i i ib b bη λ λ λ λ ξ= + + + + + . Τα αποτελέσµατα παρατίθενται στον πίνακα της 

παλινδρόµησης των καταλοίπων (τµήµα Α) που ακολουθεί: 
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Πηγή: Nai – Fu Chen, (1983), “Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage 

Pricing”, The Journal of Finance, 38, p. 1404. 
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Για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ο Chen προχώρησε στην παλινδρόµηση των 

καταλοίπων της APT (εξίσωση 2) επί του βήτα του CAΡΜ και τα αποτελέσµατα 

παρατίθενται στο τµήµα Β του πίνακα. Η προσπάθεια του µε άλλα λόγια εστιάστηκε 

στον έλεγχο του κατά πόσο στα κατάλοιπα του CAΡΜ iη  εµπεριέχονται «κρυµµένοι», 

συστηµατικοί παράγοντες οι οποίοι θα µπορούσαν ενδεχοµένως να περιγραφούν από 

τους πέντε παράγοντες της εξίσωσης της παλινδρόµησης των αποδόσεων επί των 

παραγοντικών φορτίων σύµφωνα µε την APT. Για να ισχύει το CAPM θα πρέπει το 

βήτα να "συλλαµβάνει" όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις και 

εποµένως οι τιµολογηµένοι παράγοντες της εξίσωσης της διαστρωµατικής 

παλινδρόµησης των αποδόσεων επί των παραγοντικών φορτίων 

0 1 1 2 2 5 5
ˆ ˆ ˆ...i i i i ir b b bλ λ λ λ ε= + + + + +  να αποδεικνύονται µη στατιστικά σηµαντικοί στην 

παλινδρόµηση των καταλοίπων του CAPM επί των παραγοντικών φορτίων 

0 1 1 2 2 5 5
ˆ ˆ ˆ...i i i i ib b bη λ λ λ λ ξ= + + + + + . Πράγµατι, όπως βλέπουµε και στους σχετικούς 

πίνακες αυτό φαίνεται να συµβαίνει µε την προσεγγιστική µεταβλητή της αγοράς ΙΙΙ 

(The Equally Weighted Stock Index) κατά τη διάρκεια της περιόδου 1975-78. 

∆ιακρίνουµε δυο τιµολογηµένους παράγοντες στον πίνακα των διαστρωµατικών 

παλινδροµήσεων των αποδόσεων επί των παραγοντικών φορτίων (στο τµήµα Α), 

κανέναν όµως στον πίνακα της παλινδρόµησης των καταλοίπων (στο αντίστοιχο τµήµα 

Α, στην τελευταία γραµµή). Ωστόσο αυτή είναι και η µοναδική περίπτωση που το βήτα 

του CAPM δείχνει να επιβεβαιώνεται. Αν δούµε τις υπόλοιπες προσεγγιστικές 

µεταβλητές στην ίδια περίοδο και όλες τις προσεγγιστικές µεταβλητές στις υπόλοιπες 

περιόδους (αν εξαιρέσουµε τον πρώτο παράγοντα), οι τιµολογηµένοι παράγοντες στον 

πίνακα της παλινδρόµησης των καταλοίπων (τµήµα Α) παραµένουν τιµολογηµένοι µε 

το ίδιο πρόσηµο και κατά προσέγγιση µε το ίδιο µέγεθος. Βλέποντας όµως και τις τιµές 

του στατιστικού ελέγχου 2T  Hotelling (µια γενίκευση της αναλογίας του Student), 

κατατείνουµε στο ίδιο αποτέλεσµα. Εποµένως µπορούµε να καταλήξουµε αβίαστα στο 

συµπέρασµα ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, το CAΡΜ δεν «πιάνει» όλους 

τους παράγοντες που τιµολογούνται, κάτι που επιτυγχάνει η ΑΡΤ. 

 Στον πίνακα της παλινδρόµησης των καταλοίπων (τµήµα Β) αναγράφονται τα 

αποτελέσµατα της παλινδρόµησης των καταλοίπων της APT επί των βήτα του CAΡΜ. 

Όλες οι τιµές των στατιστικών t  είναι µη σηµαντικές εκτός από τις τιµές της περιόδου 

1971 – 1974. Ο πίνακας των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων των αποδόσεων δείχνει 

ότι τα εναποµείναντα στατιστικά σηµαντικά t  είναι πλασµατικά (spurious). Εποµένως 

εάν η APT αποτυγχάνει να "συλλάβει" όλους τους παράγοντες που διαµορφώνουν τις 
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αποδόσεις το βήτα του CAPM δεν µπορεί να καταγράψει την επιρροή των παραγόντων 

που «διαφεύγουν» από την APT. 

 
D. Έλεγχος της APT έναντι του "Own Variance" Effect  
  
Ο Chen έλεγξε στη συνέχεια την APT έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης που ορίζει ότι 

η συνολική διακύµανση των αποδόσεων των µεµονωµένων µετοχών, η «δική» τους 

ιδιοσυγκρασιακή διακύµανση (ή τυπική απόκλιση) διαθέτει υπολογιστική ισχύ µετά την 

αποτίµηση της επίδρασης των k  παραγοντικών φορτίων στο ύψος των αποδόσεων. Η 

συγκεκριµένη εναλλακτική υπόθεση επιλέχθηκε επειδή η συσχέτιση µεταξύ µέσων 

αποδόσεων και συνολικής διακύµανσης των αποδόσεων των µεµονωµένων µετοχών 

τεκµηριώθηκε επαρκώς από τον Douglas (1969) και µελετήθηκε στη συνέχεια 

ενδελεχώς από τους Miller και Scholes (1972), Fama και Macbeth (1973) και τους Roll 

και Ross (1980) στην προσέγγιση τους που µελετήθηκε αναλυτικά.  

 Με βάση τη µεθοδολογία που προτάθηκε από τον Chen χρησιµοποιήθηκε ο 

γραµµικός προγραµµατισµός για να ελαχιστοποιηθεί το πρόβληµα των σφαλµάτων των 

µεταβλητών (errors – in – variables problem) στα παραγοντικά φορτία. 

∆ηµιουργήθηκαν δύο χαρτοφυλάκια έτσι ώστε i) κάθε µετοχή που περιλαµβανόταν στα 

χαρτοφυλάκια να είχε θετική βαρύτητα και µάλιστα τέτοια ώστε να προσεγγίζει το 1
n , 

όπου n  ο αριθµός των µετοχών σε κάθε χαρτοφυλάκιο (δηλαδή αµφότερα να είναι 

αρκούντως διαφοροποιηµένα) και ii) τα δύο χαρτοφυλάκια να φέρουν τα ίδια 

παραγοντικά φορτία (factor loadings). Το κριτήριο επιλογής των µετοχών για τη 

διαµόρφωση έκαστου χαρτοφυλακίου ήταν το ύψος της διακύµανσης τους. Το πρώτο 

χαρτοφυλάκιο περιελάµβανε µετοχές µε διακύµανση πάνω από τη διάµεσο (median) 

της κατανοµής των διακυµάνσεων, ενώ το δεύτερο από µετοχές των οποίων η 

διακύµανση ήταν µικρότερη της διαµέσου. Για να επιβεβαιωθεί η µηδενική υπόθεση 

που ορίζει την APT ως το ορθό υπόδειγµα τα δύο χαρτοφυλάκια δεν θα έπρεπε να 

καταγράφουν σηµαντικά διαφορετικές αποδόσεις. Η αποδοχή της εναλλακτικής 

υπόθεσης (ή για την ακρίβεια η µη αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης) που  

διατυπώθηκε ως 2
0 1 1 .. ( )t i k ik iE b b fλ λ λ σ= + + + +  ή 2( )t iE g σ=  (όπου f  και g  

µονοτονικές συναρτήσεις) θα σήµαινε ότι θα έπρεπε να υπάρχει µια στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στις αποδόσεις µεταξύ των δύο χαρτοφυλακίων. Για το σκοπό αυτό 

υπολογίστηκαν οι διαφορές των µέσων ηµερήσιων αποδόσεων και οι ταξινοµηµένες 

κατά ζεύγη στατιστικές t  (paired123 t  statistics). 

                                                 
123 ∆ιµεταβλητή παραµετρική τεχνική 
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Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα Ι των διαφορών των µέσων 

ηµερήσιων  αποδόσεων. Οι τιµές των t  για κάθε υποπερίοδο δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικές (τρίτη στήλη). Για να ελεγχθεί τυχόν αυτοσυσχέτιση των αποδόσεων των 

χαρτοφυλακίων ο Chen υιοθέτησε την τεχνική που εφάρµοσε ο Roll (1981) µε τον 

έλεγχο του προσαρµοσµένου (adjusted) t . Οι τιµές του προσαρµοσµένου t  

παρουσιάζονται στην τελευταία στήλη του πίνακα Ι των διαφορών, Τµήµα Α και 

µπορούν να χρησιµεύσουν ως µια κατά προσέγγιση αναφορά της επίδρασης της 

πλασµατικής (spurious) αυτοσυσχέτισης στη δειγµατοληψία. Κρίνοντας από τα 

αποτελέσµατα στον πίνακα Ι των διαφορών, Τµήµα Α, δεν µπορούµε να απορρίψουµε 

τη µηδενική υπόθεση περί ορθότητας της APT και να µην συναγάγουµε το συµπέρασµα 

ότι η διακύµανση των µεµονωµένων µετοχών, η "δική" τους διακύµανση δεν προσδίδει 

καµία επιπρόσθετη επεξηγηµατική ισχύ για την ερµηνεία των αποδόσεων πέραν της 

επεξηγηµατικής ισχύος των παραγοντικών φορτίων. Ενώ τα αποτελέσµατα του πίνακα Ι 

των διαφορών (Τµήµα Α) ήταν πράγµατι ικανοποιητικά για τους σκοπούς του ελέγχου 

της APT έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης για την επίδραση της ιδιοσυγκρασιακής 

διακύµανσης των µετοχών, παρουσίαζε πρόσθετο ενδιαφέρον το να καθοριστεί ποιες 

από τις µη στατιστικά σηµαντικές τιµές των t  µπορούν να αποδοθούν άµεσα στη 

ρύθµιση ή προσαρµογή του κινδύνου (risk adjustment) από τα παραγοντικά φορτία. Ο 

Chen εξέτασε για το σκοπό αυτό τις διαφορές στις µέσες ηµερήσιες αποδόσεις δύο 

ισοσταθµισµένων χαρτοφυλακίων αποτελούµενων από µετοχές υψηλής και χαµηλής 

ιδιοσυγκρασιακής διακύµανσης και τις ταξινοµηµένες κατά ζεύγη στατιστικές t  (paired 

t  statistics). Εάν οι τιµές των t  θα ήταν στατιστικά σηµαντικές στα ισοσταθµισµένα 

χαρτοφυλάκια αλλά όχι στα προσαρµοσµένα στα παραγοντικά φορτία χαρτοφυλάκια, 

τότε οι διαφορές των αποδόσεων θα εξηγούνταν από τα παραγοντικά φορτία. 
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Πίνακας Ι ∆ιαφορών Μέσων Αποδόσεων. 

Πηγή: Nai – Fu Chen, (1983), “Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage 

Pricing”, The Journal of Finance, 38, p. 1407. 

 
Τα αποτελέσµατα της διαφοράς των αποδόσεων για τα δύο ισοσταθµισµένα 

χαρτοφυλάκια παρατίθενται στο τµήµα Β του πίνακα Ι των διαφορών. Φυσικά η APT 

θα υποστηριζόταν εντονότερα εάν όλες οι τιµές των t  στο τµήµα Β ήταν στατιστικά 

σηµαντικές τη στιγµή που οι αντίστοιχες τιµές των t  στο τµήµα Α δεν θα ήταν. Όµως 

το θέµα δεν είναι αυτό. Μόνο σε δύο από τις τέσσερις περιόδους παρουσιάζονται 

στατιστικά σηµαντικές τιµές των ταξινοµηµένων κατά ζεύγη t  (paired t ) για τις 

διαφορές των ισοσταθµισµένων χαρτοφυλακίων. Εντούτοις, για κάθε στατιστική t  που 

είναι σηµαντική στον πίνακα Ι των διαφορών, τµήµα Β, η αντίστοιχη τιµή της t  στο 

τµήµα Α δεν είναι στατιστικά σηµαντική µετά την προσαρµογή του κινδύνου για τα 

παραγοντικά φορτία. 

Εν τέλει το συµπέρασµα που προκύπτει από όλους τους ελέγχους της APT που 

διεξήχθησαν έναντι του "Own Variance" Effect, της επίδρασης δηλαδή της 

ιδιοσυγκρατικής διακύµανσης των µετοχών στη διαµόρφωση των αποδόσεων, είναι ότι 

παρέχονται κάποιες αρκούντως πειστικές αποδείξεις για τη χρησιµότητα των 

παραγοντικών φορτίων. 

 
E. Έλεγχος της APT έναντι του "Firm Size" Effect  
 
Ο Chen ολοκλήρωσε τους ελέγχους του εξετάζοντας την επίδραση του µεγέθους των 

εταιρειών στη διαµόρφωση των αποδόσεων σε σχέση µε την επίδραση των 

παραγοντικών φορτίων. Στις εµπειρικές µελέτες που µνηµονεύσαµε [Banz (1981), 

Reinganum (1981)] διαφαινόταν η τάση των µετοχών των εταιρειών χαµηλής 

κεφαλαιοποίησης να εµφανίζουν υψηλότερες µέσες αποδόσεις από ότι οι µετοχές των 

εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης µετά την προσαρµογή τους στον κίνδυνο. Ο Chen 

προσπάθησε να προσδιορίσει αν τα παραγοντικά φορτία αρκούν για να εξηγήσουν την 

επίδραση του µεγέθους των εταιρειών. Μερικά από τα στατιστικά µεγέθη του δείγµατος 

των εταιρειών που εξέτασε παρατίθενται παρακάτω.  
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Πηγή: Nai – Fu Chen, (1983), Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage Pricing, 

The Journal of Finance, 38, p. 1408. 

 
Κατηγοριοποίησε λοιπόν τις εταιρείες σε µεγάλες και µικρές και µε µαθηµατικό 

προγραµµατισµό διαµόρφωσε δύο χαρτοφυλάκια µε τα ίδια παραγοντικά φορτία (factor 

loadings). Ουσιαστικά δηλαδή ακολούθησε την ίδια διαδικασία µε τη διαδικασία 

ελέγχου της APT έναντι της επίδρασης της ιδιοσυγκρασιακής διακύµανσης. Υπολόγισε 

στη συνέχεια τις τιµές των ταξινοµηµένων κατά ζεύγη στατιστικών t  (paired t  

statistics). Τα αποτελέσµατα παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (τµήµα Α), στον 

πίνακα των διαφορών ΙΙ των µέσων ηµερήσιων αποδόσεων των δύο χαρτοφυλακίων µε 

τα ίδια παραγοντικά φορτία αλλά διαφορετικό µέγεθος εταιρειών. 
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Πίνακας ΙΙ ∆ιαφορών Μέσων Αποδόσεων. 
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Πηγή: Nai – Fu Chen, (1983), Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage Pricing, 

The Journal of Finance, 38, p. 1410. 

 
Βλέπουµε ότι µόνο στη µια από τις τέσσερις υποπεριόδους η διαφορά είναι στατιστικά 

σηµαντική σε επίπεδο 0,05 [t(µd) = - 2,133]. Και αυτή όµως η τιµή µειώνεται σε 1,498 

µετά τη διόρθωση της αυτοσυσχέτισης. Ως εκ τούτου, δεν µπορούµε να απορρίψουµε 

τη µηδενική υπόθεση σύµφωνα µε την οποία το µέγεθος των εταιρειών δεν διαθέτει 

καµία επιπρόσθετη επεξηγηµατική δύναµη σε σχέση µε τα παραγοντικά φορτία µετά 

την προσαρµογή του κινδύνου (συµπέρασµα βέβαια που έρχεται καταφανώς σ' 

αντίθεση µε τα ευρήµατα του Reinganum για παράδειγµα). Το ενδιαφέρον του Chen 

στράφηκε επίσης στη µελέτη της συµπεριφοράς των ισοσταθµισµένων χαρτοφυλακίων 

(που περιελάµβαναν τις µετοχές µικρών και µεγάλων εταιρειών). Τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται στο τµήµα Β του πίνακα ΙΙ των διαφορών των µέσων ηµερήσιων 

αποδόσεων είναι ανάλογα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα Ι των διαφορών των 

αποδόσεων για τα δύο ισοσταθµισµένα χαρτοφυλάκια (τµήµα Β). ∆εν προκαλεί 

κατάπληξη το γεγονός ότι οι τιµές των t  είναι στατιστικά σηµαντικές µόνο στην πρώτη 

και την τέταρτη περίοδο και είναι µη στατιστικά σηµαντικές, όπως στον πίνακα Ι των 

διαφορών των αποδόσεων για τα δύο ισοσταθµισµένα χαρτοφυλάκια (τµήµα Β) στις 

δύο ενδιάµεσες περιόδους. Το συµπέρασµα εποµένως που προέκυψε ήταν ότι το 

εταιρικό µέγεθος δεν διαθέτει επιπρόσθετη επεξηγηµατική ισχύ σε σχέση µε τα 

παραγοντικά φορτία µετά την προσαρµογή του κινδύνου. 

 
Συµπεράσµατα 
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Τα  συµπεράσµατα  από  την  εκτενή  παρουσίαση  του  άρθρου  του Chen 

συνοψίζονται στα εξής: 

a. Με βάση τις µέχρι τότε (το µακρινό 1983..) εµπειρικές µελέτες η ΑΡΤ δεν 

µπορούσε να απορριφθεί ως θεωρία και δεν υστερούσε έναντι εναλλακτικών 

θεωριών και υποδειγµάτων. Υπερείχε σε σύγκριση µε το CAPM, το κλασσικό και 

πιο ευρέως διαδεδοµένο υπόδειγµα τιµολόγησης στον εµπειρικό έλεγχο που 

διεξήγαγε ο Chen  αναλύοντας τις χρονοσειρές τριών δεικτών της αγοράς (S&P 500, 

Value Weighted Stock Index, Equally Weighted Stock Index). Η ΑΡΤ αποδεικνυόταν 

εποµένως ένα αξιόπιστο υπόδειγµα για την εξήγηση της διαστρωµατικής 

διακύµανσης των αποδόσεων των αξιογράφων. 

b. Βάσει ορισµένων υποθέσεων η APT υπερείχε αισθητά σε σχέση µε το CAPM στους 

έλεγχους των υποδειγµάτων και στους τρείς δείκτες της αγοράς (S&P 500, Value 

Weighted Stock Index, Equally Weighted Stock Index). 

c. Η µελέτη του Chen µπορεί να θεωρηθεί ως ένα βήµα στην προσπάθεια 

προσδιορισµού των παραγόντων που επιδρούν στη διαµόρφωση των αναµενόµενων 

αποδόσεων των αξιογράφων. ∆ύο εναλλακτικές, ισοδύναµες κατά το µάλλον ή 

ήττον προσεγγίσεις διαφαίνονται σύµφωνα µε τον Chen: 

 
Ø να υποθέσουµε a priori και να συνάγουµε µια θεωρία για τις µακροοικονοµικές 

µεταβλητές που επηρεάζουν τις αποδόσεις των αξιογράφων (τις µεταβλητές 

δηλαδή της εξίσωσης τιµολόγησης) και µετά να τις ελέγξουµε εµπειρικά ή 

Ø να εξετάσουµε τις πραγµατοποιηθείσες αποδόσεις και στη συνέχεια να 

προσπαθήσουµε εµπειρικά να προσδιορίσουµε ποιες µακροοικονοµικές 

µεταβλητές (προτεινόµενες από τις θεωρίες) επέδρασαν στη διαµόρφωση τους.  

 
Ο Chen πιστεύει ότι η ΑΡΤ κινείται στο πνεύµα της δεύτερης προσέγγισης και µάλλον 

δίκαια: η ίδια η δοµή του υποδείγµατος, υποθέτει ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες 

των αποδόσεων καταδεικνύονται στα πλαίσια της παραγοντικής ανάλυσης. Πέρα από 

τους ιδιοσυγκρατικούς όρους που θα υφίστανται σε κάθε περίπτωση το ζητούµενο ήταν 

σύµφωνα µε τον Chen η αντιστοίχιση των κοινών προσδιοριστικών παραγόντων (των 

οποίων όµως η φύση ή η ονοµασία δεν είναι προφανής και επαφίεται στον ερευνητή να 

την προσδιορίσει) µε τις οικονοµικές µεταβλητές, η οικονοµική ερµηνεία δηλαδή των 

κοινών παραγόντων.  
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Phoebus J. Dhrymes, Irwin Friend, and N. Bulent Gultekin: “A Critical 

Reexamination of the Empirical Evidence on the Arbitrage Theory: A reply’’, The 

Journal of Finance, Vol. 39, No. 2, (Jun., 1984), pp. 323 - 346. 

 
Στην πρώτη124 εµπειρική µελέτη τους για το υπόδειγµα εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας 

(1984) οι Dhrymes, Friend και Gultekin εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην εύρεση του 

ενδεδειγµένου αριθµού παραγόντων στα πλαίσια του υποδείγµατος. Βασιζόµενοι στα 

αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών και στα αντιφατικά συµπεράσµατα σχετικά µε 

τον ακριβή αριθµό των παραγόντων (οι Roll & Ross και Chen στις προγενέστερες 

µελέτες τους προσδιόρισαν τον αριθµό των παραγόντων σε τέσσερις µε πέντε), 

εξέτασαν το ενδεχόµενο ο αριθµός των παραγόντων να µεταβάλλεται ανάλογα µε το 

µέγεθος του δείγµατος των µετοχών. Εξέτασαν τις ηµερήσιες αποδόσεις 1260 µετοχών 

εισηγµένων στο NYSE και AMEX για τη χρονική περίοδο 3 Ιουλίου 1962 - 31 

∆εκεµβρίου 1972 (2.509 παρατηρήσεις) και συγκρότησαν σαράντα οµάδες (groups) 

µετοχών αποτελούµενες από δεκαπέντε, τριάντα, σαράντα πέντε και εξήντα µετοχές.  

Η ανάλυση των δεδοµένων διεξήχθη µε τα µεθοδολογικά εργαλεία των 

προηγούµενων ερευνών ήτοι µε τη µέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης, µε τη 

διαδικασία της προσέγγισης των δύο σταδίων (two steps procedure) των Fama και 

MacBeth, µε την εκτίµηση των παραµέτρων των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων µε 

βάση τη µέθοδο των γενικευµένων ελαχίστων τετραγώνων (cross - sectional 

Generalized Least Squares regression) και µε το F - test. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

της έρευνας τους ο αριθµός των παραγόντων αυξάνεται σηµαντικά από τρείς (3) για την 

οµάδα (group) των δεκαπέντε (15) µετοχών σε επτά (7) για την οµάδα των εξήντα (60) 

µετοχών, τη µεγαλύτερη που µελετήθηκε.  

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι επιµερίζοντας τις µετοχές του δείγµατος σε 

υποοµάδες (subgroups) ενδεχοµένως να αγνοούνται σηµαντικές πηγές συνδιακύµανσης 

µεταξύ των µετοχών των διαφορετικών υποοµάδων και επιπροσθέτως οι 

ταυτοποιηµένοι προσδιοριστικοί παράγοντες των αποδόσεων της κάθε υποοµάδας 

µετοχών µπορεί να µην είναι οι ίδιοι µε τους προσδιοριστικούς παράγοντες έτερης 

                                                 
124 Θα επακολουθήσει το 1985 ένα δεύτερο άρθρο των ίδιων συγγραφέων (µε την προσθήκη 

του Mustafa N. Gultenkin) µε τίτλο “An Empirical Examination of the Implications of Arbitrage Pricing 
Theory” στο Journal of Banking and Finance. Οι συγγραφείς εξέτασαν τους δύο βασικούς θεωρητικούς 
ισχυρισµούς του υποδείγµατος εξισορροπητικής κερδοσκοπίας: Πρώτον ότι στη µήτρα συνδιακύµανσης 
των συντελεστών ευαισθησίας των παραγόντων (beta coefficients on different factors) απεικονίζονται 
αποκλειστικά και µόνο οι κίνδυνοι που τιµολογούνται (ισχυρισµό που εξέτασε και επιβεβαίωσε ο Chen 
δύο χρόνια νωρίτερα) και δεύτερον ότι ο σταθερός όρος στη γραµµική σχέση των αναµενόµενων 
αποδόσεων µε τους συντελεστές ευαισθησίας αντιστοιχεί είτε στο επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού 
κινδύνου είτε στην απόδοση του µηδενικού βήτα (zero beta rate). 
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υποοµάδας (Modern Portfolio Theory by Elton, Gruber, Brown, Goetzmann, 7th Edition, 

p. 369). Συνεπώς τίθεται σε αµφιβολία το συµπέρασµα προηγούµενων ερευνών (Roll & 

Ross και Chen) που πρέσβευαν ότι πέντε παράγοντες αρκούν για τον προσδιορισµό των 

αποδόσεων των µετοχών µε βάση το Υπόδειγµα Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας. 

Πέραν τούτου οι Dhrymes, Friend και Gultekin έθεσαν υπό αµφισβήτηση και το αν οι 

τιµές των ασφάλιστρων κινδύνου των πέντε, σύµφωνα µε τους Roll και Ross, 

παραγόντων διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά από το µηδέν. Το ερώτηµα που 

ανακύπτει εποµένως από τη µελέτη των Dhrymes, Friend και Gultekin έγκειται στο αν 

και σε ποιο µέγεθος δείγµατος θα σταθεροποιηθεί ο αριθµός των παραγόντων. Πιο 

συγκεκριµένα, αν προστεθούν και άλλες µετοχές στο δείγµα ο αριθµός των παραγόντων 

θα παραµείνει ο ίδιος?  

Τα ευρήµατα της µελέτης των Dhrymes, Friend και Gultekin προκάλεσαν το 

ενδιαφέρον της ακαδηµαϊκής κοινότητας, αντιµετωπίστηκαν όµως και µε σκεπτικισµό. 

Σύµφωνα και µε το άρθρο – απάντηση του Ross στην εργασία των Dhrymes, Friend και 

Gultekin τέθηκε εν αµφιβόλω η καταλληλότητα της εφαρµογής λογισµικού για τη 

διεξαγωγή της συγκεκριµένης εµπειρικής έρευνας (οι Dhrymes, Friend και Gultekin 

χρησιµοποίησαν το SAS). Η διαφορά δηλαδή µε τα αποτελέσµατα των εργασιών των 

Roll & Ross και Chen, µπορεί να οφείλεται είτε στις περιορισµένες δυνατότητες του 

λογισµικού είτε στην έλλειψη στοιχείων (ελλιπείς παρατηρήσεις) στην έρευνα των Roll 

και Ross. Πράγµατι, στο δείγµα των Roll & Ross περιλαµβανόταν αρκετές µετοχές µε 

µειωµένο συγκριτικά αριθµό παρατηρήσεων (σε κάποιες µετοχές δεν καταγραφόταν 

περισσότερες από 800 ηµερήσιες παρατηρήσεις και σε µία µετοχή παρατηρήθηκε 

έλλειψη καταγραφής 1.400 ηµερήσιων παρατηρήσεων).  

Μια ακόµη διαφοροποίηση των ευρηµάτων των Dhrymes, Friend και Gultekin 

σε σχέση µε τα ευρήµατα των Roll και Ross αφορούσε την τιµολόγηση των καταλοίπων 

ως επιπρόσθετων παραγόντων στην εξίσωση 1 1 ...jt jt j j t ij it jtr R E b f b f ε≡ − = + + + . 

Υποτίθεται ότι τα ijb  καταγράφουν την επίδραση όλων των συστηµατικών συνιστωσών 

του κινδύνου. Εποµένως το «ιδιοσυγκρασιακό» ή µη συστηµατικό τµήµα του κινδύνου 

(οι εξειδικευµένοι τυχαίοι παράγοντες κινδύνου ανά µετοχή i ) εξαλείφεται µέσω της 

διαφοροποίησης. Οι Roll και Ross (µε τη µεθοδολογία και τον τρόπο που αναλύσαµε 

εκτενώς) κατέληξαν στο συµπέρασµα125 ότι δεν παρέχεται σχεδόν καµία ένδειξη ότι ο 

µη συστηµατικός κίνδυνος τιµολογείται. Οι Dhrymes, Friend και Gultekin µε τη σειρά 

τους εξέτασαν επίσης την επίδραση του µη συστηµατικού κινδύνου και κατέληξαν στο 
                                                 
125 Με βάση τα αποτελέσµατα που έδειχναν ότι µόλις τρεις από τις 42 οµάδες (7,1%) επιδείκνυαν µια 
σηµαντική επίδραση της τυπικής απόκλισης s  στην αναµενόµενη απόδοση σε επίπεδο 95%. 
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συµπέρασµα ότι οι συντελεστές της ιδιοσυγκρασιακής τυπικής απόκλισης και της 

ασυµµετρίας των µεµονωµένων µετοχών δεν κρίνονται στατιστικά σηµαντικοί. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τα ευρήµατα τους οι επιδράσεις της τυπικής απόκλισης και της 

ασυµµετρίας καταγραφόταν ως σηµαντικές τουλάχιστον µε την ίδια συχνότητα που 

καταγραφόταν ως σηµαντικές οι επιδράσεις των παραγόντων που προτείνονταν από 

τους Roll και Ross.  

 
Cho D. Chinhyung, Eun S. Cheol and Senbet W. Lemma: “International Arbitrage 

Pricing Theory: An Empirical Investigation”, (1986), The Journal of Finance, Vol. 

41, No. 2, pp. 313 - 329. 

 
Οι συγγραφείς προέβησαν σε µια εµπειρική έρευνα της θεωρίας εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας σε διεθνές επίπεδο. Μελετώντας το έργο σειράς συγγραφέων (Solnik, 

1974; Litzenberger, Stehle και Stulz, 1976; Stulz, 1981) που πρότειναν διάφορες 

εκδοχές του διεθνούς υποδείγµατος αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων126 ανάλογα µε 

τη δοµή των διεθνών αγορών κεφαλαίου, προέβησαν στην εκτίµηση των διεθνών 

κοινών παραγόντων χρησιµοποιώντας την “inter - baterry factor analysis” και το “Chow 

test” για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του υποδείγµατος εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. 

Επί πλέον εξέτασαν (µε τη χρήση του αµερικανικού δολαρίου και του ιαπωνικού yen) 

το ενδεχόµενο η δοµή των παραγόντων και η σχέση αποτίµησης των διαφόρων υπό 

εξέταση περιουσιακών στοιχείων να παραµένουν αµετάβλητες. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο ενός διεθνούς υποδείγµατος εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας (IAPT) εκτός από τις βασικές υποθέσεις που τίθενται σε ένα εγχώριο 

υπόδειγµα, απαιτεί την εκπλήρωση µίας επιπρόσθετης υπόθεσης. Οι διεθνείς αγορές 

µπορούν να θεωρηθούν ως ένα ενιαίο σύνολο, εάν η διαπραγµάτευση των τιµών των 

περιουσιακών στοιχείων στις διάφορες τοπικές αγορές, γίνεται σε τιµές που 

διαµορφώνονται ωσάν να διαπραγµατευόταν σε µια ενοποιηµένη αγορά. Υφίσταται 

εποµένως µόνο η διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και δεν λαµβάνονται 

υπόψη µια σειρά περιορισµοί, για παράδειγµα συνοριακοί φόροι, έλλειψη 

πληροφόρησης κλπ. 

 
∆εδοµένα και µεθοδολογία: 
 
Στην ανάλυση των δεδοµένων προκρίνεται η χρήση της “inter - battery factor analysis” 

ως της πλέον κατάλληλης µεθόδου (συγκριτικά µε την απλή ανάλυση παραγόντων), µε 

                                                 
126 International Asset Pricing Model, IAPM. 
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το σκεπτικό ότι µε την “inter - battery factor analysis” µπορούν να εκτιµηθούν οι 

συντελεστές ευαισθησίας των κοινών παραγόντων (betas) δύο διαφορετικών οµάδων 

µετοχών, µε την εξέταση µόνο του πίνακα συνδιακυµάνσεων δύο οµάδων που 

επηρεάζονται από τους ίδιους κοινούς παράγοντες αντί της εξέτασης ολόκληρου του 

πίνακα συνδιακυµάνσεων. Μετά τον υπολογισµό των συντελεστών ευαισθησίας 

ακολουθεί η διαστρωµατική ανάλυση (στην οποία συγκρίνονται το επιτόκιο του 

αξιογράφου µηδενικού κινδύνου µε τα ασφάλιστρα κινδύνου µεταξύ δύο διαφορετικών 

χωρών), µε τη χρήση του Chow test έτσι όπως διατυπώθηκε από τους Brown & 

Weinstein. Ειδικότερα ελέγχονται οι εξής υποθέσεις: 

 
(Η1) το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου είναι το ίδιο µεταξύ των δύο 

οµάδων χωρών 

(Η2) τα ασφάλιστρα κινδύνου (risk premia) είναι τα ίδια µεταξύ των δύο οµάδων 

χωρών 

(Η3) το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου και τα ασφάλιστρα κινδύνου 

είναι τα ίδια µεταξύ των δύο οµάδων χωρών 

 

Εάν η APT ίσχυε διεθνώς, τότε καµία από τις υποθέσεις Η1 – Η3 δεν θα έπρεπε 

να απορριφθεί. Εάν κάποια από τις υποθέσεις απορριπτόταν τότε η APT δεν θα ίσχυε σε 

διεθνές επίπεδο. Οι συγγραφείς βέβαια έσπευσαν να επισηµάνουν ότι ακόµη και αν η 

APT δεν ίσχυε διεθνώς θα µπορούσε να ισχύει τοπικά σε επιµέρους αγορές κεφαλαίου. 

Το δείγµα τους αποτελούνταν από 349 αντιπροσωπευτικές µετοχές 11 χωρών 

και τις µηνιαίες αποδόσεις τους. Επιλέχθηκαν µετοχές για τις οποίες ήταν διαθέσιµα τα  

στοιχεία για ολόκληρη τη χρονική περίοδο που εξετάζεται από τον Ιανουάριο του 1973 

έως το ∆εκέµβριο του 1983. Οι αποδόσεις των µετοχών ήταν προσαρµοσµένες 

σύµφωνα µε τα µερίσµατα. Επί πλέον στη διάρκεια της περιόδου ίσχυε καθεστώς 

κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι µετοχές που συµπεριλαµβάνονταν στο 

δείγµα προερχόταν από τις εξής χώρες: ΗΠΑ (60 µετοχές), Καναδάς (28 µετοχές), 

Γαλλία (24 µετοχές), Γερµανία (22 µετοχές), Ολλανδία (26 µετοχές), Ελβετία (22 

µετοχές), Αγγλία (48 µετοχές), Αυστραλία (26 µετοχές), Χονγκ Κονγκ (14 µετοχές), 

Σιγκαπούρη (24 µετοχές), και Ιαπωνία (50 µετοχές). Όπως αναµενόταν σύµφωνα και µε 

την υπάρχουσα τότε βιβλιογραφία, οι µετοχές διαφορετικών κρατών βρέθηκαν να είναι 

κατά µέσο όρο λιγότερο θετικά συσχετισµένες από ότι οι µετοχές που 

διαπραγµατευόταν «εντός των τειχών», στο ίδιο εθνικό χρηµατιστήριο. Στον πίνακα 
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που ακολουθεί καταγράφονται οι µέσοι συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των οµάδων 

χωρών σε όρους τόσο αµερικανικού δολαρίου όσο και ιαπωνικού yen.   

 

Εµπειρικά Αποτελέσµατα: 
 
Οι συγγραφείς διεξήγαγαν αρχικά την inter – battery παραγοντική ανάλυση για να 

εκτιµήσουν τους διεθνείς κοινούς παράγοντες. Στη συνέχεια διεξήγαγαν τους 

διαστρωµατικούς ελέγχους για να διερευνήσουν την αξιοπιστία της διεθνοποιηµένης 

θεωρίας εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (International APT). Η οµάδα µετοχών των 

Ηνωµένων Πολιτειών φάνηκε να είχε το µεγαλύτερο αριθµό παραγόντων από ότι οι 

υπόλοιπες οµάδες, προφανώς λόγω του µεγάλου αριθµού µετοχών που 

συµπεριλαµβάνονταν σε αυτή την οµάδα. Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε αντίστοιχα 

άλλων ερευνών που έγιναν σύµφωνα µε την παραδοσιακή ανάλυση παραγόντων 

(Kryzanowski και To, 1983; Dhrymes, Friend και Gultekin, 1984) και έδειχναν ότι ο 

αριθµός παραγόντων αυξάνεται καθώς προστίθενται µετοχές στο δείγµα. Οι µελέτες 

των Kryzanowski και To και Dhrymes, Friend και Gultekin  έδειχναν ότι ο συντελεστής 

συσχέτισης µεταξύ του αριθµού των παραγόντων και του µεγέθους του δείγµατος 

κυµαινόταν γύρω στο 0,98. Στην ανάλυση βέβαια των Cho, Eun, Senbet ο ανάλογος 

συντελεστής συσχέτισης µεταξύ αριθµού παραγόντων και µεγέθους δείγµατος δεν 

βρέθηκε πολύ υψηλός (περίπου 0,45). Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί ως ένα πλεονέκτηµα 
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της “inter - battery factor analysis” σε σχέση µε την τυπική παραγοντική ανάλυση. 

Μπορεί όµως και να οφείλεται στα διαφορετικά µεγέθη των δειγµάτων. 

Ο αριθµός των παρατηρηµένων παραγόντων κυµαινόταν από έναν έως πέντε. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη του Cho (1984) σε εγχώριο επίπεδο ο αριθµός των παραγόντων 

κυµαινόταν από δύο έως εννέα. Εποµένως σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Cho, 

Eun, Senbet σε διεθνές επίπεδο ο αριθµός των παραγόντων παρουσιάζει µικρότερο 

εύρος διακύµανσης από ότι σε εγχώριο επίπεδο. Το παρατηρούµενο µεγάλο σχετικά 

εύρος διακύµανσης του αριθµού των παραγόντων όµως δεν εξηγείται. Απλά γίνεται 

αναφορά στη µελέτη του Cho το 1984 που απέδωσε µε επιφύλαξη τη διακύµανση του 

αριθµού των παραγόντων στην οµοιογένεια των εµπλεκόµενων οµάδων. Ο αριθµός των 

παραγόντων που καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της οικονοµικής σχέσης µεταξύ δύο χωρών. 

 

Αν δεχτούµε για παράδειγµα ότι ο αριθµός των διεθνοποιηµένων κοινών 

παραγόντων αντικατοπτρίζει το βαθµό της οικονοµικής ενοποίησης, οι Ηνωµένες 

Πολιτείες, µε βάση τη µελέτη, θα µπορούσε να λεχθεί ότι ήταν σε υψηλό βαθµό 

οικονοµικά ενοποιηµένες µε τον Καναδά, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιαπωνία και 

λιγότερο ενοποιηµένες µε τη Γαλλία. Στον πίνακα δε που ακολουθεί καταγράφεται ο 

µέσος αριθµός διεθνοποιηµένων κοινών παραγόντων και καταδεικνύεται ότι, κατά µέσο 

όρο, ενυπάρχουν τρείς ή τέσσερις κοινοί παράγοντες παγκοσµίως. 
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Ο έλεγχος της εγκυρότητας της διεθνοποιηµένης θεωρίας εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας (International APT) που διεξήχθη µέσω του ελέγχου των τριών 

υποθέσεων Η1, Η2, Η3, κατέδειξε ότι η πρώτη υπόθεση (H1: ίδιο επιτόκιο µηδενικού 

κινδύνου µεταξύ διαφορετικών οµάδων χωρών) απορρίφθηκε σε 3 περιπτώσεις σε 

σύνολο 55 σε όρους αµερικανικού ∆ολαρίου (5,45% του συνολικού δείγµατος) και σε 

όρους ιαπωνικού Yen  σε 2 περιπτώσεις σε σύνολο 55 (3,64% του συνολικού δείγµατος) 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Η δεύτερη υπόθεση (Η2: ίδια ασφάλιστρα κινδύνου 

µεταξύ διαφορετικών οµάδων µετοχών) απορρίφθηκε σε 30 περιπτώσεις σε σύνολο 55 

τόσο σε όρους ∆ολαρίου όσο και σε όρους Yen (55% του συνολικού δείγµατος). Τέλος 

όσον αφορά την τρίτη υπόθεση Η3 (Η3: ίδιο επιτόκιο µηδενικού κινδύνου και ίδια 

ασφάλιστρα κινδύνου µεταξύ των διαφορετικών οµάδων χωρών) απορρίφθηκε σε 32 

περιπτώσεις σε σύνολο 55 τόσο σε όρους ∆ολαρίου όσο  και σε όρους Yen (περίπου το 

58% του συνολικού δείγµατος σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05). Στον πίνακα που 

ακολουθεί καταγράφονται αναλυτικά οι τιµές της F – statistics και των p – levels για 

την υπόθεση (Η3): 
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Συνεπώς τα αποτελέσµατα από τον έλεγχο των τριών υποθέσεων δεν µπορούν 

να στηρίξουν την υπόθεση ότι οι διεθνείς αγορές λειτουργούν σαν µια ενοποιηµένη 

αγορά. Η APT θα ίσχυε σε µια ενοποιηµένη διεθνή αγορά κεφαλαίου αν καµία από τις 

τρείς υποθέσεις δεν απορριπτόταν. Με δεδοµένο ότι οι δύο από τις τρείς υποθέσεις 

απορρίφθηκαν τα εµπειρικά αποτελέσµατα οδηγούν στην απόρριψη της από κοινού 

υπόθεσης ότι οι αγορές κεφαλαίου είναι ενοποιηµένες και ότι η APT ισχύει διεθνώς.  

 
Charles Trzcinka, (1986),  "On the Number of Factors in the Arbitrage Pricing 

Theory", Journal of Finance, Vol. 41, No. 2, pp. 347 - 368. 
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Ο Trzcinka δηλώνει εξαρχής στη σύνοψη του άρθρου του ότι ο στόχος του έγκειται 

στην εξέταση του αριθµού των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των 

µετοχών. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι το υπόδειγµα τιµολόγησης µε K κοινούς, 

διαπεραστικούς παράγοντες εξαρτάται αυστηρά από το αν K  ιδιοτιµές κυριαρχούν στη 

µήτρα συνδιακύµανσης των αποδόσεων καθώς ο αριθµός των µετοχών αυξάνει, 

εξετάζει εάν οι µήτρες συνδιακύµανσης των δειγµάτων µπορούν να χαρακτηριστούν ως 

έχουσες K  µεγάλες ιδιοτιµές. Χρησιµοποιώντας τα µέχρι τότε (1983) διαθέσιµα 

στοιχεία του Center for Research in Security Prices (CRSP) του Πανεπιστηµίου του 

Chicago, υπολόγισε τις µήτρες συνδιακύµανσης των δειγµάτων των αποδόσεων σε 

διαδοχικά µεγαλύτερα χαρτοφυλάκια µετοχών. Αναλύοντας τις ιδιοτιµές τους, κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι µια ιδιοτιµή κυριαρχεί στον πίνακα των συνδιακυµάνσεων, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι ένα µονο – παραγοντικό υπόδειγµα ενδεχοµένως να αρκεί 

για την τιµολόγηση των µετοχών. Επίσης διαπίστωσε ότι για τις µεγαλύτερες του ένα 

τιµές του K  δεν υπάρχει προφανής τρόπος επιλογής του αριθµού των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις αποδόσεις των µετοχών. Εντούτοις επισήµανε ότι ενώ µόνο η πρώτη 

ιδιοτιµή κυριαρχεί στον πίνακα, οι πέντε πρώτες ιδιοτιµές καθίστανται πιο ευδιάκριτες. 

Η µελέτη του Trzcinka εντάσσεται στη γενική κατηγορία των µελετών που 

αποδύονται στην προσπάθεια εύρεσης του ενδεδειγµένου αριθµού των παραγόντων του 

υποδείγµατος τιµολόγησης µέσω της θεωρίας εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας. Ο 

αριθµός και η τιµολόγηση των παραγόντων του υποδείγµατος συνιστούν κατά βάση και 

τα ευρύτερα θεµατικά πεδία των ερευνών που διεξάγονται για την APT. 

 
Μεθοδολογία &Υποθέσεις της Έρευνας: 
 
∆εδοµένα 
 
∆ιαµορφώθηκαν δυο ακολουθίες δειγµατικών µητρών συνδιακυµάνσεων 

εβδοµαδιαίων127 εταιρικών αποδόσεων (συνολικά τα δεδοµένα 1069 εβδοµάδων από 

865 εταιρίες), από τη βάση δεδοµένων του Center for Research in Security Prices 

(CRSP) του Πανεπιστηµίου του Chicago. Οι έλεγχοι διεξήχθησαν µε τη χρήση 

ιδιοτιµών που υπολογίστηκαν από διαδοχικά µεγαλύτερες µήτρες συνδιακυµάνσεων. 

Για την κατάρτιση των µητρών, ο Trzcinka ακολούθησε δύο προσεγγίσεις λαµβάνοντας 

υπόψη τα ασυµπτωτικά αποτελέσµατα των ερευνών που προηγήθηκαν:  

 
Την προσέγγιση της "τοποθετηµένης ακολουθίας" ("nested sequence").  

                                                 
127 Ο συγγραφέας παραθέτει το σκεπτικό του για την επιλογή των εβδοµαδιαίων δεδοµένων µε αναφορές 
στα ευρήµατα των Roll και Ross, Perry και Fama. 
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Συντάσσοντας µια τοποθετηµένη ακολουθία δειγµατικών µητρών συνδιακυµάνσεων 

δηµιούργησε αρχικά µία µήτρα συνδιακυµάνσεων 50 µετοχών, προσθέτοντας σταδιακά 

γραµµές και στήλες µε τις συνδιακυµάνσεις τυχαία επιλεγµένων µετοχών, χωρίς όµως 

να διαφοροποιούνται οι προηγούµενες γραµµές και στήλες. Για παράδειγµα, επί 

συνόλου 100 µετοχών, διατηρήθηκαν ακέραιες οι γραµµές και οι στήλες των 50 

πρώτων µετοχών και προστέθηκαν τα δεδοµένα 50 τυχαία επιλεγµένων µετοχών. Τα 

αποτελέσµατα ωστόσο που προέκυψαν βάσει της συγκεκριµένης ακολουθίας δεν 

συνιστούν απαραίτητα και µια επαρκή ένδειξη της ορθότητας της APT αν αναλογιστεί 

κανείς ότι ενώ οι δειγµατικές µήτρες είναι µεγάλες, σίγουρα δεν περιλαµβάνουν το 

σύνολο των µετοχών. Παραµένει δε εν αµφιβόλω αν µια τοποθετηµένη ακολουθία των 

δειγµατικών µητρών συνδιακύµανσης αντιπροσωπεύει απαραιτήτως µια τοποθετηµένη 

ακολουθία του συνόλου. Για αυτό το λόγο ο Trzcinka επιχείρησε να ακολουθήσει:  

 
Την προσέγγιση της "τυχαίας ακολουθίας" ("random sequence").  
 
Με βάση αυτή την προσέγγιση καταρτίστηκαν  διαδοχικά 36 µεγαλύτερης τάξης  

µήτρες συνδιακυµάνσεων µετοχών που επιλέχθηκαν τυχαία. ∆εν  ανέκυπτε δηλαδή ο 

περιορισµός της ακέραιης διατήρησης των προηγούµενων στοιχείων των µητρών, αλλά 

κάθε φορά επιλέγονταν µε τυχαίο τρόπο, όλο και µεγαλύτερα δείγµατα µετοχών και 

υπολογίζονταν  η  µήτρα  συνδιακυµάνσεων τους. Όπερ σηµαίνει ότι µε βάση την 

τυχαία ακολουθία, 50 για παράδειγµα µετοχές του δείγµατος δεν αντιπροσωπεύουν 

απαραίτητα ένα υποσύνολο των 100 αρχικά επιλεγµένων µετοχών. Η προσέγγιση αυτή 

ακολουθήθηκε για  να  ελεγχθεί  το συµπέρασµα   των   Dhrymes / Friend / Gultekin   

ότι   ο   αριθµός   των   παραγόντων που επιδρούν στις αποδόσεις αυξάνει καθώς 

αναλύονται όλο και µεγαλύτερου µεγέθους τυχαία επιλεγµένα χαρτοφυλάκια µετοχών. 

Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί το αποτέλεσµα της χρήσης της 

Παραγοντικής Ανάλυσης Μεγίστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Factor 

Analysis, MLFA) στις διαδοχικά µεγαλύτερες µήτρες, κατέστη δυνατή η εξέταση της 

συµπεριφοράς της δειγµατικής διακύµανσης των κύριων συνιστωσών που οι 

Chamberlain και Rothschild (1983) έδειξαν ότι για τα µεγάλα δείγµατα, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των ιδιοδιανυσµάτων (eigenvectors) του πίνακα που 

αντιπροσωπεύουν τα παραγοντικά φορτία. 

 

Chi - Squared Έλεγχοι 
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Έστω ( )jL n  η j  - οστή µεγαλύτερη ιδιοτιµή της µήτρας συνδιακυµάνσεων πληθυσµού 

n  µετοχών όπου 1 2( ) ( ) ... ( )nL n L n L n≥ ≥ ≥ . Έστω jl n( )  η j  - οστή µεγαλύτερη 

ιδιοτιµή της δειγµατικής µήτρας συνδιακυµάνσεων µεγέθους n . Η υπόθεση που 

εξετάστηκε ήταν αν για κάποια K , οι ιδιοτιµές από 1( )L n  ως ( )KL n  αυξάνονται χωρίς 

όριο όταν το n  αυξάνει. Η συγκεκριµένη υπόθεση εξετάστηκε επίσης µε τη χρήση των 

1( ),..., ( )nl n l n  ως στατιστικές δειγµάτων για τις ιδιοτιµές του πληθυσµού και το n  να 

αυξάνει προσδιοριζόµενο µε βάση είτε την τοποθετηµένη είτε την τυχαία ακολουθία. 

Με βάση τα αποτελέσµατα των Girshick και Anderson ο Trzcinka εφάρµοσε µια chi – 

squared στατιστική, για να ελέγξει την υπόθεση ότι οι ιδιοτιµές από 1KL +  µέχρι K rL + , 

είναι ίσες µεταξύ τους. Αν K r n+ = , ο έλεγχος συνίσταται στο αν η κατανοµή είναι 

«σφαιρική» γύρω από τις n k−  διαστάσεις κάτι που θα σήµαινε πως καµία από τις 

n k−  διαστάσεις δεν µπορεί να εξηγήσει περισσότερες από ότι οι υπόλοιπες. Ενώ τα 

αποτελέσµατα των Chamberlain και Rothschild (1983) δεν προϋποθέτουν την ισότητα 

των τελευταίων n k−  ριζών ο Trzcinka ανέµενε ότι αν k  ιδιοτιµές αυξηθούν χωρίς 

όριο οι n k−  ιδιοτιµές θα είναι ουσιαστικά αµελητέες και για αρκετά µεγάλες 

δειγµατικές µήτρες συνδιακυµάνσεων η στατιστική υπόθεση της ισότητας µπορεί να 

γίνει αποδεκτή128. 

Ο Trzcinka δικαιολογεί την επιλογή της chi – squared στατιστικής ελέγχου 

επικαλούµενος όλους τους ερευνητές που µέχρι τότε κατέφυγαν στη χρήση – σε 

συνδυασµό µε άλλους ελέγχους – µιας παρόµοιας chi – squared στατιστικής για τον 

προσδιορισµό της τιµής των k  ιδιοτιµών, υπολογίζοντας απλά τη στατιστική για 

ολοένα µεγαλύτερες τιµές των k  έως ότου γίνει αποδεκτή η µηδενική υπόθεση. 

Παράλληλα δεν παραλείπει να τονίσει τα εγγενή στατιστικά όρια των συγκεκριµένων 

ελέγχων διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υφίσταται λόγος να αναµένει κανείς ότι µια 

στατιστική ελέγχου σε µια ακολουθία αυξανόµενων δειγµατικών µητρών 

συνδιακυµάνσεων θα υπόκειται σε µεγαλύτερα σφάλµατα από ότι οποιαδήποτε άλλη 

στατιστική, ειδικά στην περίπτωση που οι βαθµοί ελευθερίας είναι πάντοτε υψηλοί. 

Εστίασε εποµένως περισσότερο στη συµπεριφορά της ακολουθίας και όχι των 

µεµονωµένων στατιστικών γιατί µε βάση τη θεωρία το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

ακολουθία. 

                                                 

128 Τυπικά η ποσότητα 2X  που ορίζεται ως 2

1 1

( 1) ( 1) [ ]
n n

j j
j k j k

X T Lnl T Ln r l
= + = +

= − − + −∑ ∑  έχει 

την κατανοµή chi – squared µε 1/ 2( 1)r r+  βαθµούς ελευθερίας για µεγάλα T . Ο Mauchley στο 
κλασσικό του άρθρο (1940) παρέχει µια αιτιολόγηση της υπόθεσης της σφαιρικότητας. 
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Έλεγχοι Ιδιοτιµών. 
 
Ο Trzcinka εξέτασε επιπροσθέτως τη συµπεριφορά των ιδιοτιµών σε κάθε ακολουθία 

«τρέχοντας» µια σειρά παλινδροµήσεων µε τη χρήση των δειγµατικών ριζών, της τάξης 

τους (rank) και του αριθµού των µετοχών. Ένας άµεσος έλεγχος που εξετάζει αν οι jL  

ιδιοτιµές αυξάνονται χωρίς όριο για j k≤  είναι να χρησιµοποιηθεί τόσο η τυχαία όσο 

και η τοποθετηµένη ακολουθία για την παλινδρόµηση των jl  επί των n : 

0 1( )j j j nl n n eα α= + +  για διαδοχικά µεγαλύτερα δείγµατα µε την προσδοκία ότι για 

κάποιες K  θα ίσχυε 1 0jα >  για j K≤ . Με το ίδιο σκεπτικό, αν υποτεθεί ότι  K  

ιδιοτιµές αυξάνονται χωρίς όριο (unbounded), τελικά θα «κυριαρχήσουν» στο ίχνος 

(trace) της µήτρας. Προκειµένου να ελεγχθεί κάτι τέτοιο, υποτέθηκε ότι: 

1

( ) ( ) /
n

j j j
j

t n l n l
=

= ∑ , µε τα jl ’s να αντιπροσωπεύουν το ποσοστό του ίχνους (trace) της 

µήτρας µεγέθους n , ότι 
1

( ) ( )
k

K j
j

T n t n
=

=∑  και 
1

( ) 1 ( ) ( )
n

n k K i
i K

T n T n t n−
= +

= − = ∑ . Κατά 

συνέπεια, η παραγωγική διαδικασία (η διαδικασία προσδιορισµού του αριθµού των 

παραγόντων) µπορεί να εξεταστεί µε την επιλογή του K  και την παλινδρόµηση 

0 1( )k nT n b b n U= + +  για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι K  ιδιοτιµές που αυξάνονται 

χωρίς όριο κατέχουν το συντριπτικό ποσοστό του συνολικού ίχνους της µήτρας 

συνδιακυµάνσεων. Πιο συγκεκριµένα το ίχνος της µήτρας θα αυξάνει µε τον αριθµό 

των ιδιοτιµών και αν K  ιδιοτιµές αυξάνονται χωρίς όριο θα καταστούν τελικά ένα 

σταθερό ποσοστό του ίχνους µε τις υπόλοιπες ιδιοτιµές να καθίστανται αµελητέες129. 

                                                 
129 ∆ιαισθητικά η ιδιοτιµή ως ποσοστό του ίχνους είναι ισοδύναµη µε το ποσοστό της διακύµανσης που ο 
παράγοντας εξηγεί. Αν k  ιδιοτιµές µειωθούν ως ποσοστό του ίχνους (ακόµη και αν καθίστανται 
µεγαλύτερες σε απόλυτες τιµές) οι k  παράγοντες δεν θα εξηγήσουν τίποτα στο όριο. Κατά συνέπεια, είτε 
οι k  ρίζες αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό ποσοστό του ίχνους ή αυξάνονται σε ένα. Για να γίνει 

κατανοητό ας υποθέσουµε ότι 1k = ,  nIΦ =  και 1 2( ) ( ) ... ( ) 0nL A L A L A≥ ≥ ≥ >  είναι οι ρίζες  

οποιασδήποτε θετικής καθορισµένης µήτρας A . Εποµένως σύµφωνα µε τον Rao (1973) έχουµε: 

' 2
1 1 1 1

1

( ) ( ) ( ) ( ) 1
n

i

L L L b n
=

Σ ≤ ΒΒ + Φ = + +∑  γιατί το B  υποτίθεται ότι έχει δύο στήλες, µια για τα 

παραγοντικά φορτία και µια µοναδιαία στήλη. Για τις υπόλοιπες ρίζες, σηµειώνουµε ότι η τάξη ' 1ΒΒ =  

έτσι ώστε ( ) 1iL Σ ≤  αλλά επειδή το Ίχνος ( )Σ = Ίχνος ( 'ΒΒ ) + Ίχνος 

2
1

1 1

( ) ( )
n n

n i
i i

I b n n L
= =

= + + = Σ∑ ∑  έχουµε 2
1 1

1

( ) 1
n

i

L b n
=

Σ = + +∑  και ( ) 1iL Σ =  για 1i > . 

Εποµένως ένα ποσοστό του ίχνους 
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Θεωρήθηκε τελικά το σύνολο των ιδιοτιµών 1 2( ) ( ) ... ( )nl n l n l n≥ ≥ ≥ παρόµοιο µε µια 

χρονολογική σειρά και διενεργήθηκαν οι παρακάτω παλινδροµήσεις: 

 

0 1( )j jl n c c j= + + Σ  

0 1( )j jt n d d j= + + Φ  
 
όπου 1,...,j n= . Αυτή η «εντός του χαρτοφυλακίου» παλινδρόµηση στόχευε στην 

παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργική σχέση µεταξύ ιδιοτιµών και της τάξης 

(rank) τους και πως αυτή η σχέση µεταβάλλεται ανάλογα µε το n . Βέβαια για ένα 

καθορισµένο µέγεθος n , µε βάση το συγκεκριµένο έλεγχο δεν µπορεί να απορριφθεί η 

APT επειδή η θεωρία δεν έχει καµία επίπτωση για το πώς οι ιδιοτιµές µειώνονται µε 

την τάξη τους. Ωστόσο, αν τα 1( )c n  και 1( )d n  αντιπροσωπεύουν τους συντελεστές 

κλίσης όταν η µήτρα συνδιακύµανσης είναι µεγέθους n  τότε η µήτρα εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας προβλέπει ξεκάθαρα ότι, σε απόλυτες τιµές, θα ισχύει 1 1( ) ( )c n c m>  και 

1 2( ) ( )d n d m>  για n m> . Αν µερικές ιδιοτιµές γίνονται µεγαλύτερες και µερικές 

µικρότερες, η σχέση πρέπει να διαφοροποιείται καθώς το n  γίνεται µεγαλύτερο. 

Επιπροσθέτως καθώς το n  αυξάνει, η APT προβλέπει ότι για κάποια µεγάλα n , τα 1c  

και 1d  υπόκεινται σε µια δοµική αλλαγή στο σηµείο K . Παρακάτω παρατίθενται 

συνοπτικά τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ελέγχων.  

 
Εµπειρικά Αποτελέσµατα 
 
Chi - Squared Έλεγχοι 
 
Στον πίνακα 3.2.1 παρατίθενται τα αποτελέσµατα του υπολογισµού της chi - squared 

στατιστικής που εξετάζει την υπόθεση ότι οι χαρακτηριστικές ρίζες 1K +  έως n  είναι 

ίσες που είναι ισοδύναµη µε την υπόθεση ότι K  παράγοντες "εξηγούν" τη µήτρα 

συνδιακύµανσης. Ελέγχεται εποµένως η υπόθεση ότι οι ιδιοτιµές από 1K +  έως n  είναι 

σταθερές ή ισοδύναµα ότι K  παράγοντες επαρκούν για να εξηγήσουν τη συνολική 

µεταβλητότητα της µήτρας συνδιακυµάνσεων. Με βάση τα ευρήµατα του πίνακα 

ταυτίζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν και µε την «τοποθετηµένη» και µε την 
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Καθίσταται σαφές ότι το 1t  συγκλίνει σε µια σταθερά και ότι κάθε it  θα γίνει αµελητέο µε το n . 

Ωστόσο, το άθροισµα των 1n −  it  δεν θα γίνει υποχρεωτικά µηδέν εκτός και αν οι πρώτες K  ρίζες 

τείνουν στη µονάδα κάτι που δεν είναι σίγουρο ότι θα συµβεί στη γενική περίπτωση.  
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«τυχαία» ακολουθία. Είναι ξεκάθαρο από τον πίνακα ότι η µηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται σε όλους τους ελέγχους ανεξαρτήτως µεγέθους δείγµατος n . Κατά 

συνέπεια, η υπόθεση ότι K  κύριοι παράγοντες κυριαρχούν στη µήτρα µεγέθους n  

απορρίπτεται κατηγορηµατικά µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου chi – squared για 

τις τιµές του K , τιµές εκτιµηµένες συνήθως κατά το παρελθόν ή ακόµα και 

χρησιµοποιούµενες ως "ασφαλείς" αντιπροσωπευτικές τιµές του αριθµού των 

παραγόντων (οι Roll και Ross το 1980 φερ’ ειπείν εκτίµησαν ότι δεν χρειάζονται 

περισσότεροι από πέντε παράγοντες για να εξηγήσουν τις αποδόσεις των µετοχών ενώ ο 

Chen το 1983 χρησιµοποίησε µέχρι και δέκα παράγοντες για τη διαµόρφωση του 

χαρτοφυλακίου του). Η κατηγορηµατική απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης φέρνει 

στην επιφάνεια την ξεκάθαρη σχέση µεταξύ του µεγέθους των στατιστικών (εν 

προκειµένω τις πολύ µεγάλες τιµές των 2X  - στατιστικών) και του µεγέθους των 

χαρτοφυλακίων. Παρέχονται εποµένως σαφείς ενδείξεις που συνηγορούν στις 

εκτιµήσεις των Dhrymes / Friend / Gultekin που διαπίστωσαν θετική συσχέτιση µεταξύ 

του αριθµού των µετοχών και του αριθµού των παραγόντων. ∆εν παρατηρείται δηλαδή 

τάση σταθεροποίησης του αριθµού των παραγόντων καθώς ο αριθµός των µετοχών 

καθίσταται ολοένα και µεγαλύτερος και επιπροσθέτως δεν παρατηρείται τάση 

σύγκλισης της chi – squared στατιστικής στην κριτική τιµή της στο 95ο εκατοστηµόριο 

της κατανοµής της. Στην πραγµατικότητα η κριτική τιµή και η τιµή της στατιστικής 

αποκλίνουν περισσότερο καθώς διευρύνεται το µέγεθος του δείγµατος n  για κάθε τιµή 

του K  σε οποιαδήποτε ακολουθία. Εποµένως δεν παρέχεται ουσιαστική υποστήριξη 

στην υπόθεση της αποδοχής της στατιστικής για κάποιο n  µε βάση τις προτεινόµενες 

τιµές του K . 
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Πίνακας 3.2.1 
Chi – Squared Statistics for Test of Distinct Roots Using Sample Covariances 

Matrices from the Nested Sequence 
Πηγή: Charles Trzcinka, (1986), On the Number of Factors in the Arbitrage 
Pricing Theory, The Journal of Finance, Vol. 41, No. 2, p. 355. 
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Προκύπτει ωστόσο ξεκάθαρα από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα της στατιστικής chi – squared από την  Παραγοντική 

Ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας ότι η Παραγοντική Ανάλυση επιτρέπει σε κάθε 

παράγοντα να εξηγήσει ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό της κοινής διακύµανσης στη 

µήτρα συνδιακύµανσης από ότι η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών. Οι Roll και Ross, 

Brown και Weinstein (1983) και οι Dhrymes / Friend / Gultekin κατέγραψαν κάποιες 

chi – squared στατιστικές τιµές ελέγχου µε βάση τις οποίες γίνεται αποδεκτή η 

µηδενική υπόθεση για χαµηλές τιµές των K  και n  (για παράδειγµα K =5, n =30), ενώ 

δεν γίνεται αποδεκτή η µηδενική υπόθεση για καµία αξιοσηµείωτη τιµή K . Βέβαια οι 

δύο chi – squared στατιστικές δεν µπορούν να συγκριθούν απόλυτα µιας και η Ανάλυση 

Κύριων Συνιστωσών θέτει εξ' ορισµού περισσότερους περιορισµούς στη διαδικασία 

εκτίµησης των παραγόντων σε σχέση µε την παραγοντική ανάλυση µε συνέπεια η 

παραγοντική ανάλυση να «επιτρέπει» στους παράγοντες να "εξηγούν" ένα σαφώς 

µεγαλύτερο τµήµα της συνολικής µεταβλητότητας από ότι η Ανάλυση Κύριων 

Συνιστωσών. ∆εν παύει όµως ο βαθµός της διαφοράς τους να προκαλεί έκπληξη. 

Σύµφωνα µε τα ειωθότα στην παραγοντική ανάλυση ο  Trzcinka υπολόγισε τις chi – 

squared στατιστικές έως ότου να γίνει δεκτή (για την ακρίβεια να µην απορριφθεί) η 

µηδενική υπόθεση και εκτός από τα µικρότερα χαρτοφυλάκια σε όλους τους ελέγχους 

απαιτήθηκαν περισσότερες από τις µισές ιδιοτιµές n  για να γίνει αποδεκτή η µηδενική 

υπόθεση, ήτοι απαιτήθηκε το K  να είναι τουλάχιστον 1
2 n  στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων. Αυτή η διαφορά υποδηλώνει ότι οι εκτιµήσεις των ιδιοσυγκρασιακών 

όρων σφάλµατος, οι "ιδιοµορφίες" των µεταβλητών, διαδραµατίζουν έναν κρίσιµο ρόλο 

στην παραγοντική ανάλυση των αποδόσεων των µετοχών. Μάλιστα, όπως έδειξαν οι 

Maxwell και Lawley (1971) µε την τεχνική τους προσέγγιση στο θέµα, οι δύο µέθοδοι 

διαφοροποιούνται µόνο από µια σταθερά αν όλες οι µεταβλητές εµφανίζουν την ίδια 

«ιδιοµορφία», ήτοι, συµπίπτουν οι εκτιµήσεις των ιδιοσυγκρασιακών τους όρων 

σφάλµατος. Εποµένως, η αδυναµία ενός σηµαντικού αριθµού παραγόντων να 

«συλλάβουν» την κοινή διακύµανση στη µήτρα συνδιακυµάνσεων όταν, για µερικά 

δείγµατα, ένας σχετικά µικρός αριθµός παραγόντων είναι επαρκής, υποδηλώνει ότι 

υφίστανται µεγάλες διαφορές µεταξύ των εξειδικευµένων όρων σφάλµατος των 

µετοχών. Αυτό συµβαίνει επειδή αν οι ιδιοσυγκρασιακοί κίνδυνοι ήταν σταθεροί, οι δύο 

τεχνικές θα ήταν ίδιες. Υποδηλώνει επίσης ότι κάποιοι τουλάχιστον από τους 

εξειδικευµένους ανά µετοχή όρους σφάλµατος είναι µεγάλοι σε σχέση µε τη 

διακύµανση που εξηγείται από τους κοινούς παράγοντες. Φαντάζει εποµένως απίθανο 
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οποιοδήποτε υπόδειγµα Κύριων Συνιστωσών να παράσχει καλύτερα αποτελέσµατα 

τιµολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη το K , από ότι ένα υπόδειγµα Παραγοντικής 

Ανάλυσης Μεγίστης Πιθανοφάνειας. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει εντέλει µε βάση και τα στοιχεία του πίνακα είναι 

πως η στατιστική chi – squared δεν µας λέει τίποτα για το αν οι παράγοντες 

τιµολογούνται. Ενώ τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι ο αριθµός των 

στατιστικών παραγόντων µπορεί να είναι απεριόριστος ο αριθµός των οικονοµικών 

(δηλαδή των τιµολογηµένων) παραγόντων µπορεί να είναι σταθερός. Εποµένως δεν 

υφίσταται προφανής τρόπος επιλογής K  κύριων συνιστωσών - παραγόντων µε τη 

χρήση των τυπικών chi – squared ελέγχων. Καταδεικνύεται εποµένως ότι η Ανάλυση 

Κύριων Συνιστωσών µπορεί να είναι δύσκολο να εφαρµοστεί στην πράξη. 

 
Έλεγχος Μεγέθους Ιδιοτιµών 
 
Στον πίνακα 3.2.2 µε τίτλο «Regressions of Eighenvalues on Size of Portfolio» 

καταγράφονται τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων των ιδιοτιµών jl  επί του 

αριθµού των µετοχών n  σύµφωνα µε την εξίσωση 0 1( )j j j nl n n eα α= + + . Η 

συγκεκριµένη εξίσωση παλινδρόµησης εφαρµόσθηκε στις 20 µεγαλύτερες ιδιοτιµές και 

τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν βεβαίως την υπόθεση της ύπαρξης µιας θετικής σχέσης 

µεταξύ ιδιοτιµών και µεγέθους χαρτοφυλακίων. Οι παλινδροµήσεις όµως δεν 

υποστηρίζουν καµία από τις εκ των προτέρων υποτιθέµενες τιµές του K  επειδή η 

σχέση είναι πάντα έντονα θετική για τις πρώτες είκοσι ρίζες. Όλες οι ιδιοτιµές, ακόµη 

και οι µικρότερες, αύξαναν µε το µέγεθος των χαρτοφυλακίων (αριθµό µετοχών) σε µια 

µονοτονική - ανεξαρτήτως τάξης που επιλέγεται – σχέση. Εµφανίζεται ωστόσο η πρώτη 

ιδιοτιµή, η  µεγαλύτερη, να έχει µία πολύ ισχυρότερη σχέση µε το µέγεθος n  απ' ότι οι 

υπόλοιπες και για την τυχαία ακολουθία να έχει µια µη στατιστικά σηµαντική 

τετµηµένη, κάτι  που δείχνει ότι υπάρχουν µικρές αποκλίσεις από τη γραµµή 

παλινδρόµησης. 

Ο πίνακας 3.2.3 µε τίτλο «Twelve Largest Eigenvalues and their Percent of 

Trace Using the Nested Sequence» δείχνει τις πραγµατικές τιµές των πρώτων δώδεκα 

ιδιοτιµών µε τα ποσοστά του ίχνους τους για την τοποθετηµένη ακολουθία. Οι σχέσεις 

που καταδεικνύονται και στον  πίνακα 3.2.2 είναι εµφανείς και επιβεβαιώνουν ότι 

όντως η πρώτη ιδιοτιµή ήταν πάντα µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες αλλά και αυξανόταν 

µε γρηγορότερο ρυθµό από τις υπόλοιπες, καθώς αύξανε ο αριθµός των µετοχών. Ενώ 
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το ποσοστό του ίχνους των µεγαλύτερων ιδιοτιµών µειώνεται, ο ρυθµός µείωσης είναι 

πολύ χαµηλότερος σε σχέση µε τις υπόλοιπες ιδιοτιµές.  

Συνολικά και µε βάση τα αποτελέσµατα που καταγράφονται στους πίνακες 

παρότι ο Trzcinka δεν µπόρεσε να καταλήξει ότι υπήρχαν K  ιδιοτιµές που θα 

κυριαρχούσαν στη µήτρα καθώς αύξανε το µέγεθος n  (κάτι που σηµαίνει ότι K  

παράγοντες θα κυριαρχούσαν στην παραγοντική δοµή), διατύπωσε την υπόθεση - µε 

βάση τις αποδείξεις που προέκυπταν από τους πίνακες - ότι η µεγαλύτερη ιδιοτιµή 

αύξανε µε γρηγορότερους ρυθµούς από τις υπόλοιπες. 
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Πίνακας 3.2.2 
Regressions of Eighenvalues on Size of Portfolio 

Πηγή: Charles Trzcinka, (1986),  “On the Number of Factors in the Arbitrage 
Pricing Theory”, The Journal of Finance, Vol. 41, No. 2, p. 357. 
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Πίνακας 3.2.3 
Twelve Largest Eigenvalues and their Percent of Trace Using the Nested Sequence 

Πηγή: Charles Trzcinka, (1986), “On the Number of Factors in the Arbitrage Pricing 
Theory”, The Journal of Finance, Vol. 41, No. 2, p. 359. 
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  Για να ελεγχθεί στατιστικά η υπόθεση ένας έλεγχος 2X  διενεργήθηκε, µε τον 

υπολογισµό της chi – squared στατιστικής του πίνακα 3.2.2 µε τίτλο «Regressions of 

Eighenvalues on Size of Portfolio» για τις συνεχόµενες ιδιοτιµές. Ουσιαστικά δηλαδή, 

επιχειρήθηκε να ελεγχθεί κατά πόσον οι ιδιοτιµές ήταν ανά δύο ίσες µεταξύ τους ή 

διέφεραν. Η υπόθεση τέθηκε µε τη µορφή της εξίσωσης 1( ) ( )j jL n L n+=  και ο πίνακας 

3.2.4 µε τίτλο «Chi – squared Tests for Differences Between Adjacent Eigenvalues in 

the Random Sequence» καταγράφει τις στατιστικές  για 1,....,11j =  χρησιµοποιώντας 

την τυχαία ακολουθία. Παρεµφερείς στατιστικές για την «τοποθετηµένη ακολουθία» 

δεν θα ήταν ανεξάρτητες για αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκαν µόνο τα δείγµατα που 

προέκυπταν από τη δειγµατοληψία τύπου "τυχαίας ακολουθίας" (προκειµένου να 

υπάρχει ανεξαρτησία µεταξύ των δειγµάτων κάτι που δεν συµβαίνει µε την 

τοποθετηµένη ακολουθία όπου το ένα χαρτοφυλάκιο είναι υποσύνολο του άλλου).  

Τα δεδοµένα του πίνακα υποστηρίζουν ξεκάθαρα την υπόθεση ότι η µεγαλύτερη 

ιδιοτιµή αυξάνεται περισσότερο σε σχέση µε τις υπόλοιπες. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι 

υφίσταται ισχυρή σχέση µεταξύ του αριθµού των µετοχών και του ύψους της τιµής του 
2X  - στατιστικού ελέγχου, µια σχέση που φθίνει καθώς µειώνεται η τάξη των ιδιοτιµών 

που επιλέγονται. Είναι ενδιαφέρον ότι η υπόθεση 1( ) ( )j jL n L n+=  γίνεται πάντα 

αποδεκτή για 6j ≥  µε τις µεγαλύτερες διαφορές να καταγράφονται µεταξύ των 

πρώτων πέντε ιδιοτιµών στις µεγαλύτερες µήτρες συνδιακυµάνσεων. Εποµένως θα 

µπορούσε κανείς να γενικεύσει και να θεωρήσει ότι στις µεγαλύτερες µήτρες 

συνδιακυµάνσεων η µεγαλύτερη ιδιοτιµή µπορεί τελικά να κυριαρχήσει στη µήτρα και 

υφίσταται το ενδεχόµενο (µε µια µικρότερη πιθανότητα) η δεύτερη ως και η πέµπτη 

ιδιοτιµή να καταστούν αρκετά µεγάλες και να κυριαρχήσουν µε τη σειρά τους στη 

µήτρα.  

Με βάση τα αποτελέσµατα θεωρείται ευλογοφανές ότι τα ευρήµατα των 

διαστρωµατικών ελέγχων τιµολόγησης κατατείνουν στο ότι πέντε παράγοντες 

ενδεχοµένως επηρεάζουν κυρίως τις αποδόσεις των µετοχών µε βάση το γεγονός ότι η 

πρώτη ως και η πέµπτη χαρακτηριστική τιµή (ιδιοτιµή) καθίστανται πιο ευδιάκριτες σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες. Προκύπτει ωστόσο ξεκάθαρα  ότι η πρώτη ιδιοτιµή ήταν η 

κυρίαρχη στην ερµηνεία της συνολικής µεταβλητότητας της µήτρας συνδιακυµάνσεων 

και εποµένως πολύ πιο διακριτή, ήτοι σηµαντική, σε σχέση µε τις υπόλοιπες (δεύτερη 

µε πέµπτη). 
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Πίνακας 3.2.4 
Chi – Squared Tests for Differences Between Adjacent Eigenvalues in the Random Sequence 

Πηγή: Charles Trzcinka, (1986), “On the Number of Factors in the Arbitrage Pricing Theory”, 
The Journal of Finance, Vol. 41, No. 2, p. 360. 
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Έλεγχοι ίχνους ιδιοτιµών  

 
Η σηµαντικότητα µιας ιδιοτιµής µπορεί να ερµηνευθεί µε την έννοια της «εξηγηµένης 

(explained)» διακύµανσης και όχι από την άποψη ότι καθίσταται στατιστικά διακριτή 

σε σχέση µε µια άλλη ιδιοτιµή όπως εξετάζεται από τις chi – squared στατιστικές. 

Ανεξάρτητα από το αν χρησιµοποιείται η παραγοντική ανάλυση ή η ανάλυση κύριων 

συνιστωσών, το ίχνος της δειγµατικής µήτρας συνδιακυµάνσεων καταδεικνύει τη 

συνολική διακύµανση της µήτρας και η thj  ιδιοτιµή ως ποσοστό του ίχνους µπορεί 

πάντα να ερµηνευθεί ως ποσοστό της συνολικής διακύµανσης που εξηγείται από τη thj  

συνιστώσα ή παράγοντα. Κατά συνέπεια η παρατήρηση της σχέσης µεταξύ της 

ιδιοτιµής ως ποσοστού του ίχνους και του µεγέθους του χαρτοφυλακίου δείχνει πόση 

επιπρόσθετη διακύµανση εξηγεί µια κύρια συνιστώσα διαδοχικά µεγαλύτερων 

χαρτοφυλακίων. Θεωρητικά αν το jt  είναι το ποσοστό του ίχνους της thj  µεγαλύτερης 

ιδιοτιµής το ποσοστό του ίχνους των 1t  έως kt  πρέπει να αυξηθεί και να 

σταθεροποιηθεί καθώς το n  διευρύνεται.  

Ο πίνακας 3.2.5 µε τίτλο «Eigenvalues as a Percent of Trace» εξετάζει αυτή την 

πρόβλεψη µε τον υπολογισµό του ποσοστού για διάφορα K . Καθορίζοντας το ποσοστό 

ως KT  στο πρώτο τµήµα (Part A) καταγράφεται η "συµπεριφορά" των KT  για την 

τοποθετηµένη ακολουθία µε το K  να λαµβάνει τιµές από 1 έως 10. Στα τµήµατα Β και 

Γ (Parts B και C) καταγράφονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης των KT  στον 

αριθµό των µετοχών στη µήτρα διακυµάνσεων και για τις δύο ακολουθίες. Η 

υποτιθέµενη σχέση δεν υποστηρίζεται για K  µεγαλύτερα του ένα. Μέσω της εξίσωσης 

παλινδρόµησης 0 1( )k nT n b b n U= + +  επιχειρήθηκε να ελεγχθεί κατά πόσο υφίσταται 

σχέση µεταξύ του ποσοστού του ίχνους που κατέχει κάθε ιδιοτιµή και του αριθµού των 

µετοχών του εκάστοτε δείγµατος. Παρατηρήθηκε ότι τόσο στην τοποθετηµένη όσο και 

στην τυχαία ακολουθία, το kT  µειωνόταν µονοτονικά καθώς αύξανε ο αριθµός των 

µετοχών, ενώ κανονικά θα έπρεπε να µεγαλώσει µέχρι κάποιο ποσό όπου και θα 

σταθεροποιούνταν (πράγµα που θα σήµαινε ότι K  ιδιοτιµές θα ήταν κυρίαρχες). 

Επιπροσθέτως δεν παρατηρήθηκε τάση σύγκλισης ενώ η αρνητική σχέση ήταν πιο 

έντονη όσο µεγαλύτερη ήταν η τιµή του K . Σε αντίθεση µε προηγούµενες υποθετικές 

τιµές του K  που ήταν όλες µεγαλύτερες του ένα ο Trzcinka αναρωτήθηκε ποιος ήταν ο 

αριθµός των παραγόντων που θα εξηγούσε X  ποσοστό της συνολικής µεταβλητότητας 

στη µήτρα συνδιακυµάνσεων (ας σηµειωθεί εκ νέου ότι ειδικά στην Ανάλυση Κύριων 
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Συνιστωσών, το ίχνος αντικατοπτρίζει τη συνολική µεταβλητότητα της µήτρας 

συνδιακυµάνσεων). Βρήκε µέσω της chi – squared στατιστικής ελέγχου ότι καθώς 

αύξανε ο αριθµός των µετοχών, απαιτούνταν ολοένα και περισσότεροι παράγοντες, 

τόσο στην τοποθετηµένη όσο και στην τυχαία δειγµατοληψία. Αυτό ήταν και το εύρηµα 

των Dhrymes, Friend και Gultekin. Με βάση όµως τα αποτελέσµατα του πίνακα 

«Eigenvalues as a Percent of Trace» παρέχεται µια σχετικά ισχυρή υποστήριξη στη 

θεώρηση της "ελάχιστης αντιπροσώπευσης παράγοντα" µε τιµή K  = 1 ήτοι ένας 

παράγοντας µπορεί εκ του ασφαλούς να υποτεθεί ότι εξηγεί τη συνολική 

µεταβλητότητα της µήτρας συνδιακυµάνσεων. Αυτό συµβαίνει λόγω της προφανούς 

σύγκλισης του ποσοστού του ίχνους της πρώτης (µεγαλύτερης) ιδιοτιµής.   

 Είναι ενδιαφέρον ότι οι Drhymes, Friend και Gultekin διαπίστωσαν ότι τα 

παραγοντικά φορτία για τον πρώτο παράγοντα (τη µεγαλύτερη ιδιοτιµή δηλαδή) 

παρέµεναν σταθερά καθώς το n  διευρυνόταν και ίσως αυτό να είναι αποτέλεσµα του 

σταθερού ποσοστού του ίχνους της µεγαλύτερης ιδιοτιµής. Η διαπίστωση τους 

εποµένως µπορεί να εκληφθεί ως ενισχυτική της υπόθεσης του µονο – παραγοντικού 

υποδείγµατος και συνάµα ως κατάδειξη της αδυναµίας εξεύρεσης προφανούς τρόπου 

επιλογής µιας τιµής του K  µεγαλύτερης του ενός. Ο Trzcinka συνδυάζοντας την 

υπόθεση του µονοπαραγοντικού υποδείγµατος µε τα αποτελέσµατα που έδειχναν ότι οι 

αυξήσεις µεταξύ των ιδιοτιµών που µεσολαβούν ανάµεσα στη δεύτερη και την πέµπτη 

είναι ευκρινέστερες θεώρησε λογικό ότι ένα υπόδειγµα πέντε παραγόντων ενδεχοµένως 

να συνιστά µια ικανοποιητική προσέγγιση για την τιµολόγηση των µετοχών. Επισήµανε 

ωστόσο ότι ένα υπόδειγµα που περιλαµβάνει περισσότερους από έναν παράγοντες δεν 

µπορεί να δικαιολογηθεί από τη ραγδαία αύξηση των ιδιοτιµών.       
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Πίνακας 3.2.5 
Eigenvalues as a Percent of Trace 

Πηγή: Charles Trzcinka, (1986), “On the Number of Factors in the Arbitrage Pricing Theory”, 
The Journal of Finance, Vol. 41, No. 2, p. 363. 

 



Συµπερασµατικά ο Trzcinka διαπραγµατεύθηκε στο άρθρο του το θέµα του 

αριθµού των K  παραγόντων που καθορίζουν τις αποδόσεις των µετοχών, µια κρίσιµη 

υπόθεση της APT. Μια υπόθεση που οδηγεί θεωρητικά στο συµπέρασµα ότι K  

ιδιοτιµές της µήτρας συνδιακυµάνσεων των αποδόσεων αυξάνουν καθώς αυξάνει ο 

αριθµός των µετοχών. Η θεωρητική σχέση µεταξύ ιδιοτιµών και αριθµού µετοχών 

παρέχει µια έγκυρη µεθοδολογία για την εκτίµηση του αριθµού των παραγόντων. 

Επιπροσθέτως αν δεν επισηµανθούν κυριαρχούσες ιδιοτιµές στη µήτρα 

συνδιακυµάνσεων, η εγκυρότητα της θεωρίας τίθεται εν αµφιβόλω αν αναλογιστεί 

κανείς ότι η APT δοµείται µε βάση την παραδοχή ότι ένα υπόδειγµα K  παραγόντων 

δύναται να εξηγήσει τις αποδόσεις των µετοχών. Με τη διεξαγωγή µιας σειράς 

στατιστικών ελέγχων κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µια τουλάχιστον ιδιοτιµή 

κυριαρχεί στη µήτρα συνδιακυµάνσεων. Η µεγαλύτερη ιδιοτιµή ως ποσοστό της µήτρας 

έτεινε να σταθεροποιηθεί κάτι όµως που είναι προφανές ότι δεν συνέβη µε καµία άλλη 

ιδιοτιµή. Επισήµανε παράλληλα ότι από τη δεύτερη ως και την πέµπτη ιδιοτιµή 

παρατηρείται µια φθίνουσα τάση σε ότι αφορά τη σηµαντικότητα τους, αν και οι 

διαφορές µεταξύ τους καθίστανται περισσότερο ευδιάκριτες (κάτι που δεν συµβαίνει µε 

τις υπόλοιπες) γεγονός που εξηγεί ενδεχοµένως γιατί, µε βάση τους ελέγχους 

τιµολόγησης του υποδείγµατος, αποδεικνύεται στατιστικά ότι περισσότεροι του ενός 

παράγοντες επιδρούν στη διακύµανση των αποδόσεων.  Από την άποψη του απόλυτου 

µεγέθους των ιδιοτιµών, όλες οι ιδιοτιµές γίνονται µεγαλύτερες µε την αύξηση του 

αριθµού των µετοχών και οι chi - squared έλεγχοι κατέδειξαν ότι δεν µπορεί να γίνει 

δεκτή η υπόθεση ότι ένας σταθερός αριθµός  K  κύριων συνιστωσών (παραγόντων) 

µπορεί επαρκώς να «συλλάβει» τη διακύµανση στις αποδόσεις των µετοχών. Ο 

Trzcinka επισήµανε ωστόσο ότι η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component 

Analysis) διαφοροποιείται αρκετά από την Παραγοντική Ανάλυση και η µελέτη των 

στατιστικών chi - squared σε σύγκριση µε τις στατιστικές µελέτες της Παραγοντικής 

Ανάλυσης καταδεικνύουν την ευρύτητα και την ποικιλότητα των ιδιοσυγκρασιακών 

κινδύνων. 

Θα συνιστούσε λογικό σφάλµα αν κατέληγε κανείς στο συµπέρασµα (µε βάση 

το γεγονός ότι το πολύ ένας παράγοντας κυριαρχεί στη µήτρα συνδιακυµάνσεων) ότι 

µόνο ένας παράγοντας είναι κρίσιµος και στην τιµολόγηση των παραγόντων. Ας 

θυµηθούµε ότι στο άρθρο του ο Trzcinka  ασχολήθηκε µόνο µε το ένα από τα δύο 

κρίσιµα θέµατα της ΑΡΤ: τον αριθµό των παραγόντων και όχι µε την τιµολόγηση τους. 

Για παράδειγµα είναι πιθανό ένα γραµµικό υπόδειγµα πέντε παραγόντων να παρέχει ένα 

ακριβές και σταθερό πρότυπο τιµολόγησης µετοχών ακόµη κι αν µόνο µια ιδιοτιµή 
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είναι κυρίαρχη. Εάν δεν βρίσκαµε καµία κυρίαρχη ιδιοτιµή (µε δεδοµένο τον κοµβικό 

ρόλο των ιδιοτιµών στη θεωρία) πιθανώς να εγειρόταν θέµα αξιοπιστίας του 

υποδείγµατος και να ανέκυπτε ενδεχοµένως η ανάγκη αναζήτησης µιας διαφορετικής 

θεωρητικής προσέγγισης. Ακόµη όµως και η επιβεβαίωση της υπόθεσης του µονο – 

παραγοντικού υποδείγµατος (που υποστηρίζεται πλήρως από τα δεδοµένα) δεν 

αποκλείει την ύπαρξη ενός µεγαλύτερου αριθµού παραγόντων σε έναν έλεγχο 

τιµολόγησης των παραγόντων. Ενώ οι Chamberlain και Rothschild απέδειξαν ότι οι K  

τιµολογηµένοι παράγοντες αντιστοιχούν στις K  κυρίαρχες ιδιοτιµές, ο καθορισµός 

ενός παράγοντα σύµφωνα µε τη δική τους προσέγγιση δεν είναι ο ίδιος µε τον 

καθορισµό που χρησιµοποιείται συνήθως στους ελέγχους τιµολόγησης βάσει της 

παραγοντικής ανάλυσης. Καθορίζουν τους παράγοντες σε αντιστοιχία προς τη µήτρα 

συνδιακύµανσης που έχει K  κυρίαρχες ιδιοτιµές και το αποτέλεσµα είναι ότι η µήτρα 

συνδιακύµανσης των µη συστηµατικών κινδύνων (των εξειδικευµένων τυχαίων 

παραγόντων ανά µετοχή) δεν χρειάζεται να είναι διαγώνια. Οι συµβατικοί έλεγχοι 

τιµολόγησης µε τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης επιλέγουν τον αριθµό των 

απαραίτητων  παραγόντων µε τέτοιο τρόπο ώστε η µήτρα συνδιακύµανσης των 

καταλοίπων να είναι διαγώνια130. Συνεπώς, ο αριθµός των παραγόντων σύµφωνα µε την 

προσέγγιση της παραγοντικής ανάλυσης θα είναι προφανώς µεγαλύτερος ή ίσος από 

τον αριθµό των παραγόντων που προσδιορίζονται µε βάση τις κυρίαρχες ιδιοτιµές. 

Σηµαντικό είναι επίσης ότι στη µελέτη του ο Trzcinka υπέθεσε ότι η 

παραγοντική δοµή παρέµεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου (20 

χρόνια) που εκτείνονται τα δεδοµένα. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν συµβαίνει στην 

πραγµατικότητα και αποτελεί πιθανόν την κύρια αιτία για το ότι βρέθηκε µόνο µια 

κυρίαρχη ιδιοτιµή. Τελικά, το ζήτηµα του αριθµού των παραγόντων, καταλήγει ο 

Trzcinka, παραµένει σε εκκρεµότητα. Η απάντηση που µε την µελέτη του (ορόσηµο 

των µελετών της πρώιµης περιόδου της APT) δόθηκε, είναι µερική και µη 

ικανοποιητική και συνοψίζεται στο ότι υπάρχει "τουλάχιστον ένας" κυρίαρχος 

παράγοντας. Τουλάχιστον, είναι σηµαντικό το ότι γνωρίζουµε πως ενδεχοµένως ο 

αριθµός των παραγόντων δεν είναι µηδενικός (!). 

 
3.2.5 Συνοπτική Παράθεση Επιλεγµένων Μελετών 
Παραθέτουµε τέλος µια συνοπτική συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων 

επιλεγµένων µελετών, µε στόχο να δειχθούν τα σηµεία διαφοροποίησης ή ταύτισης 

                                                 
130 ∆ιαγώνια µήτρα λέγεται κάθε τετραγωνικός πίνακας Α διάστασης n n×  για την οποία 0ija =  για 

κάθε i j≠ . 
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τους, σε ποιο βαθµό δηλαδή καταλήγουν σε κοινά κατά το µάλλον ή ήττον 

συµπεράσµατα για τον αριθµό και την ταυτότητα των παραγόντων που καθορίζουν στο 

µεγαλύτερο βαθµό τις αποδόσεις των αξιογράφων. 
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3.2.6 Συνοπτική Παράθεση Επιλεγµένων Εµπειρικών Μελετών της  APT 
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Πληθώρα εµπειρικών ερευνών που εξετάζουν την αξιοπιστία της Θεωρίας Τιµολόγησης 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, APT) υποβλήθηκε στην 

κρίση της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Στις πρώτες εµπειρικές µελέτες (1976 – 1985) 

εφαρµόστηκαν τα γενικά υποδείγµατα ανάλυσης παραγόντων (general factor models) 

και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η εκτίµηση αρχικά των συντελεστών 

ευαισθησίας sb , ήτοι των παραγοντικών φορτίων (factor loadings). Αναφερθήκαµε 

διεξοδικά στη διαδικασία εκτίµησης του υποδείγµατος. Συγκεκριµένα στην αρχική 

φάση της διαδικασίας εκτίµησης του υποδείγµατος οι ερευνητές «έτρεχαν» µια 

παλινδρόµηση της µορφής: 

1 1
ˆ ˆ...it it i t ik kt itr b f b f eα = +  +  +  +      

µε τα jtf  να αποτελούν το ( 1k × ) διάνυσµα της αποτίµησης του βαθµού 

πραγµατοποίησης (factor scores)  των j  ( 1, ... , )j k =     κοινών, «διαπεραστικών» 

µακροοικονοµικών παραγόντων του υποδείγµατος στο τέλος της περιόδου t . Στη 

συνέχεια «έτρεχαν» τις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις της µορφής: 

0 1 1 2 2
ˆ ˆ ˆ...i i i t ik ir P Pb P b Pb ε= + + + + +  

µε τις εκτιµήσεις των συντελεστών ευαισθησίας 'b s  ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Στο 

δεύτερο στάδιο συντάσσονταν εποµένως οι χρονολογικές σειρές των ασφάλιστρων 

κινδύνου [τα εκτιµηθέντα 'jP s , ( 1, ... , )j k =    ] που σχετίζονταν µε τις µακροοικονοµικές 

µεταβλητές – πηγές κινδύνου σύµφωνα µε τη θεωρία. Η κριτική που δέχτηκε η θεωρία 

της APT και τα αντιφατικά συµπεράσµατα των πρώτων εµπειρικών µελετών, έστρεψαν 

το ενδιαφέρον των ερευνητών στην προσπάθεια ανεύρεσης πληρέστερων τεχνικών για 

την εξήγηση της µεταβλητότητας των αποδόσεων. Σε γενικές γραµµές από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 οι εµπειρικές έρευνες στρέφονται στη σύγκριση της 

αποτελεσµατικότητας των διαφόρων τεχνικών εκτίµησης που χρησιµοποιούνται για την 

εµπειρική εφαρµογή της θεωρίας και στην ανεύρεση της κατάλληλης µεθοδολογίας που 

θα παρέχει αξιόπιστες εξηγήσεις της διαστρωµατικής διακύµανσης των αποδόσεων των 

αξιογράφων.  

Ανακεφαλαιώνοντας, τα συµπεράσµατα από τη µελέτη των εµπειρικών ερευνών 

συνοψίζονται ως εξής:   

§ Η συντριπτική πλειονότητα των εµπειρικών ερευνών κατέδειξε ότι το υπόδειγµα 

εξισορροπητικής κερδοσκοπίας µπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά µια γραµµική 

σχέση µεταξύ των αναµενόµενων αποδόσεων των αξιογράφων και των 

παραµετρικών κινδύνων (των παραγόντων κινδύνου jtf ). 
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§ Στη συντριπτική πλειονότητα των µελετών επισηµαίνονται περισσότεροι από ένας 

παράγοντες που επηρεάζουν σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα τη διαµόρφωση των 

αποδόσεων των αξιογράφων. Επισήµανση που θέτει σε ευθεία αµφισβήτηση τη 

θεµελιώδη αρχή του Υποδείγµατος Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων που 

πρεσβεύει ότι ο µοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη διαµόρφωση των 

αποδόσεων των αξιογράφων είναι ο παράγοντας της αγοράς. Σύµφωνα όµως µε τις 

εµπειρικές έρευνες της APT που διεξάγονται µε τη χρήση καθαρά στατιστικών 

µεθόδων για την εξαγωγή των κοινών παραγόντων, διαπιστώνεται ότι ο παράγοντας 

της αγοράς κατά βάση παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση µε τον πρώτο τη τάξει 

στατιστικό παράγοντα (που εξηγεί το µεγαλύτερο ποσοστό της µεταβλητότητας των 

αποδόσεων), συσχετίζεται δε έστω και περιορισµένα και µε άλλους στατιστικούς 

παράγοντες.  

§ Συνάγεται επίσης το συµπέρασµα ότι τέσσερις µε πέντε στατιστικοί παράγοντες131 

αρκούν για τον προσδιορισµό των αποδόσεων των αξιογράφων µε βάση το 

Υπόδειγµα Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας. Παρατηρήθηκε όµως σε σειρά 

ερευνών το φαινόµενο ο αριθµός των παραγόντων να µεταβάλλεται ανάλογα µε το 

µέγεθος του δείγµατος των µετοχών (συγκεκριµένα ο αριθµός των παραγόντων που 

αναγνωριζόταν ως πηγές κινδύνου συσχετιζόταν θετικά µε το µέγεθος του 

δείγµατος). Παρατηρήθηκε επίσης το φαινόµενο ο επιµερισµός των µετοχών του 

δείγµατος σε υποοµάδες (subgroups) ενδεχοµένως να οδηγεί στην αγνόηση 

σηµαντικών πηγών συνδιακύµανσης µεταξύ των αξιογράφων των διαφορετικών 

υποοµάδων. Επιπροσθέτως οι ταυτοποιηµένοι προσδιοριστικοί παράγοντες των 

αποδόσεων της κάθε υποοµάδας µετοχών µπορεί να διαφέρουν από τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες έτερης υποοµάδας του ιδίου µεγέθους. Το ερώτηµα 

που τίθεται εποµένως είναι το αν και σε ποιο µέγεθος δείγµατος σταθεροποιείται ο 

αριθµός των παραγόντων. 

§ Ο αριθµός των µακροοικονοµικών παραγόντων που αναγνωρίζονται ως πηγές 

κινδύνου µεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Η έκταση της χώρας και κατ’ επέκταση 

της κεφαλαιαγοράς της132 καθορίζει και τον αριθµό των παραγόντων. Για 

παράδειγµα στις µελέτες που γίνονται στο πλαίσιο της APT στην οικονοµία των 

ΗΠΑ ο αριθµός των παραγόντων κυµαίνεται από πέντε έως εννέα. Σε µικρές 

ανοικτές οικονοµίες µε ρηχές αγορές και χαµηλή εµπορευσιµότητα ο αριθµός των 

                                                 
131 Το ερώτηµα βέβαια που δεν έχει απαντηθεί ξεκάθαρα είναι το αν και σε ποιο µέγεθος δείγµατος 
σταθεροποιείται ο αριθµός των παραγόντων.  
132 Αν µιλάµε για αναπτυγµένες χώρες.. 
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παραγόντων περιορίζεται µεταξύ δύο και τριών, για παράδειγµα στις σκανδιναβικές 

χώρες. 

§ Από τις αρχικές µεταβλητές (που εκφράζονται ως γραµµικοί συνδυασµοί 

περιορισµένου αριθµητικά πλήθους στατιστικών παραγόντων) πέραν από τον 

παράγοντα της αγοράς, οι µεταβλητές που ασκούν ισχυρότερη επίδραση στις 

αποδόσεις των αξιογράφων είναι εγχώριας κυρίως προέλευσης και έπονται οι 

επιδράσεις των διεθνών µεταβλητών. Το φαινόµενο αυτό αναδεικνύεται πιο έντονα 

στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες (που κατά βάση βέβαια είναι και λιγότερο 

εκτεθειµένες στο διεθνή ανταγωνισµό) σε σχέση µε τις αναπτυγµένες οικονοµίες.  

§ Ο εµπειρικός έλεγχος της αξιοπιστίας της APT σε διεθνές επίπεδο δεν επιβεβαιώνει 

την υπόθεση περί ενοποιηµένων διεθνών κεφαλαιαγορών και ως εκ τούτου δεν 

µπορεί να υποστηριχθεί η διεθνοποιηµένη εκδοχή της θεωρίας. 

§ Τα Υποδείγµατα Τιµολόγησης (εν προκειµένω η APT) αποδεικνύεται µε βάση τις 

εµπειρικές µελέτες ότι δεν παρέχουν εξήγηση για το φαινόµενο της εποχικότητας 

των αποδόσεων που καταγράφεται την τελευταία µέρα συναλλαγών του ∆εκεµβρίου 

και τις πρώτες οχτώ µέρες συναλλαγών του Ιανουαρίου (turn of the year effect133, 

φαινόµενο που θα µελετήσουµε εκτενέστερα στα πλαίσια της συµπεριφορικής 

χρηµατοοικονοµικής). 

§ Το σφάλµα τιµολόγησης του υποδείγµατος µειώνεται ενδεχοµένως µε την ανάπτυξη 

υποδειγµάτων εφαρµογής της θεωρίας στο πλαίσιο της Bayesian πιθανοθεωρίας 

(pricing error and Bayesian approach).    

§ Με τη χρήση χρονολογικών και διαστρωµατικών παλινδροµήσεων επιβεβαιώθηκε 

επίσης ότι πέρα από το βήτα της αγοράς η επίδραση του µεγέθους (size effect) και 

µιας σειράς αριθµοδεικτών [λόγος κερδών προς τιµή ανά µετοχή, λόγος της 

λογιστικής αξίας της µετοχής προς τη χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) 

στην αγορά, λόγος δανειακών / ιδίων κεφαλαίων] που συµβάλλουν στην εξήγηση 

της µεταβλητότητας των αναµενόµενων αποδόσεων των αξιογράφων, εξακολουθεί 

να υφίσταται και µετά την εξαγωγή των στατιστικών παραγόντων µε την ανάλυση 

παραγόντων ή την ανάλυση των κύριων συνιστωσών. Οι συντελεστές ευαισθησίας 

                                                 
133 The "turn-of-the-year" effect is a well-documented stock market phenomenon in which low 
capitalization "small stocks" receive relatively higher returns than high capitalization "big stocks" on the 
last trading day of December and the first 8 trading days of January. The difference in returns during this 
period is of the order of 10%. Strategies for buying and selling these small stocks may be profitable, but 
may also incur large transaction costs that eliminate most or all of the projected gains (Clark, R., Ziemba, 
W. T., Operations Research Vol. 35, No. 6, November-December 1987, pp. 799 - 813). 
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βήτα ή παραγοντικά φορτία134 (factor loadings, sb ) δεν παραµένουν σταθεροί αλλά 

µεταβάλλονται στο διάβα του χρόνου. 

§ Από τις εµπειρικές µελέτες που είχαν ως αντικείµενο τη σύγκριση των διάφορων 

τεχνικών που εφαρµόζονται στα υποδείγµατα εµπειρικής εφαρµογής της ΑΡΤ 

φαίνεται ότι τα “Macroeconomic Variables Models’’ υπερέχουν έναντι των “General 

Factor Models’’, των “Factor Loadings Model’’ και της “Two-Steps Procedure’’. Η 

επιχειρηµατολογία για την υπεροχή των µοντέλων αυτών στηρίζεται σε δύο βασικά 

σηµεία. Πρώτον τα Macroeconomic Variables Models  µπορούν να περιγράψουν 

καλύτερα τη διαδικασία διαµόρφωσης των τιµών των αποδόσεων (returns 

generating process) και δεύτερον έχουν µεγαλύτερη οικονοµική ερµηνευτική 

δύναµη. Σε γενικές γραµµές συµπεραίνεται ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα 

υπόδειγµα το οποίο θα ικανοποιεί τους περιορισµούς που θέτει η θεωρία ΑΡΤ και 

θα έχει µία µοναδική διαδικασία διαµόρφωσης τιµών για παράγοντες οι οποίοι θα 

φέρουν τις ίδιες τιµές κινδύνου και στα δύο διαφορετικά υποσύνολα µετοχών. Επί 

πλέον αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς να θυσιαστεί η ικανότητα της ΑΡΤ να 

εξηγήσει ένα σηµαντικό µέρος της απόκλισης της κατά µέσο όρο υπερβάλλουσας 

απόδοσης. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΣΩ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗΣ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 
3.3.1 ∆εδοµένα και Εξειδίκευση του Υποδείγµατος 

    
Παραθέτουµε στη συνέχεια το µεθοδολογικό πλαίσιο και τη διαδικασία επιλογής και 

συλλογής των δεδοµένων για τη διεξαγωγή της εµπειρικής έρευνας της Θεωρίας  

Τιµολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας στο ελληνικό χρηµατιστήριο.  

Για τις ανάγκες της έρευνας µας προσπαθήσαµε να συµπεριλάβουµε στο σύνολο 

των µεταβλητών που θα εξεταστεί η ερµηνευτική τους ισχύ στη διαµόρφωση των 

αποδόσεων του δείγµατος των εκατό µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών που 

θα εξετάσουµε, τις περισσότερες από τις εξωγενείς  µακροοικονοµικές µεταβλητές που 

η επίδραση τους στη διαµόρφωση των µελλοντικών χρηµατοροών και αποδόσεων των 

                                                 
134 Που υπολογίζονται αρχικά για κάθε παράγοντα µέσω των χρονολογικών παλινδροµήσεων και 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια ως εξαρτηµένες µεταβλητές στις εξισώσεις των 
παλινδροµήσεων µε διαστρωµατικά στοιχεία για τον υπολογισµό του ασφάλιστρου κινδύνου jP  έκαστου 

παράγοντα. 
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µετοχών καταγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία (Hamao, 1988). Προσπαθήσαµε 

επίσης να ελέγξουµε την ερµηνευτική ισχύ µεταβλητών που αντικατοπτρίζουν 

ενδεχοµένως την ψυχολογία των δρώντων υποκειµένων και τις ιδιαιτερότητες της 

ελληνικής οικονοµίας.  

Οι µεταβλητές που συµπεριλαµβάνονται στη µελέτη µας για τον έλεγχο της ισχύος της 

APT στο ελληνικό χρηµατιστήριο µπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

 
1) Μεταβλητές του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού τοµέα (domestic financial variables), 

που περιλαµβάνουν τις αποδόσεις των µετοχών (stock returns), τα επιτόκια (interest 

rate), τα ασφάλιστρα κινδύνου και την ποσότητα κυκλοφορίας του χρήµατος. 

2) Μεταβλητές του πραγµατικού τοµέα (real sector variables) της οικονοµίας που 

περιλαµβάνουν τη βιοµηχανική παραγωγή (industrial production), την εγχώρια 

κατανάλωση (ως προσεγγιστική µεταβλητή της κατανάλωσης χρησιµοποιείται ο 

κύκλος εργασιών του λιανικού εµπορίου), τις εισαγωγές και εξαγωγές (που 

συνθέτουν το εµπορικό ισοζύγιο), την ανεργία και τον πληθωρισµό. Επιλέξαµε τη 

βιοµηχανική παραγωγή σε σχέση µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) γιατί 

για τη βιοµηχανική παραγωγή παρέχονται στοιχεία σε µηνιαία βάση ενώ για το 

Α.Ε.Π. το minimum χρονικό διάστηµα  καταγραφής των δεδοµένων είναι το 

τρίµηνο. Επιπρόσθετα, ο πληθωρισµός και η βιοµηχανική παραγωγή έχουν 

προσαρµοστεί ως προς την εποχικότητα (seasonally adjusted).  

3) ∆ιεθνείς µεταβλητές (international variables) που θεωρούνται σηµαντικές για την 

ελληνική οικονοµία. Οι συγκεκριµένες µεταβλητές αποτυπώνονται στη 

συναλλαγµατική ισοτιµία (µε νόµισµα αναφοράς το δολάριο) και τις τιµές του 

πετρελαίου (oil prices).  

4) Ψυχολογικές µεταβλητές που αποτυπώνονται στο δείκτη οικονοµικού κλίµατος 

(που υπολογίζεται µε βάση τους επιµέρους δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών, 

στη βιοµηχανία, τις κατασκευές, το λιανικό εµπόριο και τις υπηρεσίες), καθώς και 

στο δείκτη εµπιστοσύνης των καταναλωτών. Ο ∆είκτης Εµπιστοσύνης 

Καταναλωτών υπολογίζεται µε βάση τις προβλέψεις των καταναλωτών για τη 

γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, την οικονοµική κατάσταση του 

νοικοκυριού τους, την πρόθεση αποταµίευσης και την πρόβλεψη για την ανεργία.  

    
3.3.1.1 ∆εδοµένα  

 
Εξετάζονται τα δεδοµένα της χρονικής περιόδου Ιουνίου 2000 – Ιουνίου 2010 ενώ η 

συχνότητα καταγραφής των δεδοµένων είναι µηνιαία. Τα δεδοµένα των χρονολογικών 



 267

σειρών αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδοµένων της Datastream και του Metastock για το 

ελληνικό χρηµατιστήριο κλπ. Για ευνόητους λόγους δεχόµαστε ότι οι τιµές και κατ’ 

επέκταση οι αποδόσεις των µετοχών και των χαρτοφυλακίων εν γένει επηρεάζονται 

άµεσα από τις ανακοινώσεις των µακροοικονοµικών κατά βάση δεδοµένων που 

αναφέρονται βέβαια σε προγενέστερη περίοδο. Για τη διεξαγωγή των εµπειρικών 

ελέγχων λαµβάνονται υπόψη οι πρώτες διαφορές των φυσικών λογαρίθµων των τιµών 

των µεταβλητών για να καταστούν οι σειρές των τιµών των µεταβλητών στατικές και 

συµµετρικές. Συγκεκριµένα εξαλείφονται ενδεχόµενες ακραίες τιµές παρατηρήσεων και 

καθίστανται συµµετρικές (κανονικές) οι κατανοµές των τιµών τους135. 

Παρακάτω αναλύεται διεξοδικά η κάθε µία από τις µεταβλητές που 

συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση µας.  

 
3.3.1.1.1 Κατηγοριοποίηση των Μεταβλητών 

 
3.3.1.1.1.1 Μεταβλητές του Εγχώριου Χρηµατοπιστωτικού 
Τοµέα 

 
3.3.1.1.1.1.1 Αποδόσεις των Μετοχών 

 
Οι υπό εξέταση µετοχές του δείγµατος επιλέχθηκαν µε κριτήριο τη συµµετοχή τους στη 

σύνθεση των χρηµατιστηριακών δεικτών FTSE / ASE 20136, FTSE / ASE 40137 και 

FTSE / ASE Small Cap 80138, της απόλυτης συγκρισιµότητας τους139 και της 

αδιάλειπτης παρουσίας τους από το 1999 και εντεύθεν στο tableau του 
                                                 
135 Κατά κανόνα, η κανονικότητα δεν τίθεται ως απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή της 
ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες. Όµως η παρουσία ασύµµετρων κατανοµών και ακραίων τιµών 
παρατηρήσεων µπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσµατα. Σε κάθε περίπτωση είναι συνεπώς σκόπιµο, να 
εξετάζεται η κατανοµή και η παρουσία ακραίων τιµών παρατηρήσεων και να εφαρµόζονται 
µετασχηµατισµοί συµµετροποίησης των µεταβλητών (Σιάρδος, σελ. 65). 
136 Ο δείκτης FTSE/ASE 20 είναι ο δείκτης των µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue chips), ο 
δείκτης που συντίθεται από τις µετοχές των είκοσι µεγαλύτερων εισηγµένων εταιρειών της αγοράς (“Big 
Cap”) µε βάση τα κριτήρια της κεφαλαιοποίησης, της εµπορευσιµότητας και του ποσοστού ευρείας 
διασποράς τους. Ο ∆είκτης σχεδιάστηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) σε συνεργασία 
µε το Χρηµατιστήριο Αξιών του Λονδίνου (LSE) και την FTSE International Limited και τέθηκε σε ισχύ 
από το Σεπτέµβριο του 1997. Μαθηµατικός τύπος υπολογισµού: στάθµιση ως προς την κεφαλαιοποίηση. 
Συχνότητα Τακτικών Αναθεωρήσεων: ∆ύο φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο).  
137 ∆είκτης µεσαίας κεφαλαιοποίησης που περιλαµβάνει τις αµέσως επόµενες 40 µετοχές (µετά την 
επιλογή των 20 µεγαλύτερων για τον δείκτη FTSE/XA 20) των εταιρειών της κατηγορίας 
διαπραγµάτευσης Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.Α. Στα κριτήρια συµµετοχής στο δείκτη 
περιλαµβάνονται η κεφαλαιοποίηση, η εµπορευσιµότητα και διασπορά των µετοχών. Μαθηµατικός τύπος 
υπολογισµού: στάθµιση ως προς την κεφαλαιοποίηση. Συχνότητα Τακτικών Αναθεωρήσεων: ∆ύο φορές 
το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο). 
138 ∆είκτης που παρακολουθεί τη δραστηριότητα των 80 µεγαλύτερων εταιρειών που συµµετέχουν στη 
κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης (“Mid & Small Cap”) του Χ.Α.Α. Στα κριτήρια 
συµµετοχής στον δείκτη περιλαµβάνονται η κεφαλαιοποίηση, η εµπορευσιµότητα και η διασπορά των 
µετοχών. Μαθηµατικός τύπος υπολογισµού: στάθµιση ως προς την κεφαλαιοποίηση. Συχνότητα 
Τακτικών Αναθεωρήσεων: ∆ύο φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο). 
139 ∆εδοµένου ότι για την κατάρτιση και σύνταξη των λογιστικών εκθέσεων και καταστάσεων των 
εισηγµένων εταιρειών ακολουθούνται οι ίδιες θεµελιώδεις, γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές 
(generally accepted accounting principles). 
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Χρηµατιστηρίου. Οι µετοχές της µελέτης µας εποµένως πληρούν τα κριτήρια 

καταλληλότητας που ορίζονται από τους βασικούς κανόνες διαχείρισης και 

υπολογισµού των δεικτών FTSE / ASE. Πιο συγκεκριµένα πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της κεφαλαιοποίησης, της ευρείας διασποράς (να µην υφίσταται cross – holding και 

γενικότερα να µην τίθενται περιορισµοί λόγω συγκέντρωσης των µετοχών), της 

ρευστότητας και της εµπορευσιµότητας (όλες οι αξίες διαπραγµατεύονταν κατ’ 

ελάχιστον για χρονικό διάστηµα 30 ηµερών συνεδρίασης από την έναρξη της επίσηµης 

άνευ όρων διαπραγµάτευσης τους και κατά τουλάχιστον το ήµισυ των εργάσιµων 

ηµερών έκαστου ηµερολογιακού εξαµήνου κατά την περίοδο 2000 – 2010 ενώ ο όγκος 

των συναλλαγών υπερέβαινε κατ’ ελάχιστον το 20% του συνόλου των υπό 

διαπραγµάτευση µετοχών).    

Εξετάζουµε τις µηνιαίες (για να συµπίπτουν µε τη συχνότητα των δεδοµένων 

των µεταβλητών που θεωρούνται ως σηµαντικές στην ερµηνεία των αποδόσεων των 

µετοχών) αποδόσεις των µετοχών των 100 εισηγµένων εταιρειών που 

διαπραγµατευόταν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για την περίοδο Ιουνίου 2000 - 

Ιουνίου 2010 και πληρούσαν τα κριτήρια που θέσαµε.  

 
3.3.1.1.1.1.2 Επιτόκια 

 
Η σχέση επιτοκίων και µετοχών τεκµηριώθηκε σε σειρά µελετών. Σύµφωνα µε τον 

Geoffrey Moore (1983) και πλειάδα οικονοµολόγων που µελετούν τους οικονοµικούς 

κύκλους, ο κύκλος των επιτοκίων ακολουθεί το χρηµατιστηριακό κύκλο. Συνεπώς 

εκτός από τον οικονοµικό κύκλο, µπορούµε να πούµε ότι παρατηρείται ο κύκλος των 

επιτοκίων και ο χρηµατιστηριακός κύκλος. Από τους τρεις κύκλους, ο 

χρηµατιστηριακός κύκλος προηγείται του οικονοµικού ο οποίος µε τη σειρά του 

προηγείται του επιτοκιακού κύκλου. Η χρηµατιστηριακή αγορά ανταποκρίνεται στην 

οικονοµική δραστηριότητα µέσω των κερδών και των επιτοκίων. ∆εδοµένου ότι στις 

τιµές των µετοχών αντικατοπτρίζονται οι µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές ροές των 

εταιριών που προεξοφλούνται µε βάση συγκεκριµένο ύψος επιτοκίου, τυχόν µεταβολή 

του ύψους των επιτοκίων επηρεάζει την εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών ροών των 

εταιρειών.  

Καθώς ο κύκλος της οικονοµικής ανόδου φθάνει στο τέλος του, το κόστος 

παραγωγής αυξάνεται και τα κέρδη µειώνονται. Κατά την ίδια περίοδο τα επιτόκια 

συνήθως αυξάνονται λόγω της αυξηµένης ζήτησης των δανείων ή ακόµα και των 

πληθωριστικών πιέσεων. Αυτοί οι δυο παράγοντες συντελούν στη µείωση των τιµών 

των µετοχών, ακόµα και όταν η οικονοµική δραστηριότητα συνεχίζει να αυξάνεται. Στη 
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συνέχεια και όταν η οικονοµία οδεύει προς ύφεση, αρχίζει ο κύκλος της πτώσης των 

επιτοκίων, της παροχής φθηνότερων δανείων προς τις επιχειρήσεις µε σκοπό την 

διενέργεια επενδύσεων που θα έχουν ως αποτέλεσµα την άνοδο της οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

Για τη πως διαφοροποιείται η σχέση µεταξύ επιτοκίων και µετοχών ανάλογα µε 

τη φάση του οικονοµικού κύκλου είναι ενδεικτική η µελέτη των Wongbangpo και 

Sharma (2002). Οι Wongbangpo και Sharma στο υπόδειγµα τους εξέτασαν τη σχέση 

µεταξύ των αποδόσεων των µετοχών πέντε ασιατικών χωρών (της Ινδονησίας, της 

Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης, ASEAN-5) και πέντε 

µακροοικονοµικών µεταβλητών. Παρατηρώντας και τις βραχυπρόθεσµες και τις 

µακροπρόθεσµες σχέσεις µεταξύ των αντίστοιχων δεικτών και των µακροοικονοµικών 

µεταβλητών του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (GNP), του δείκτη τιµών καταναλωτή 

(CPI), της προσφοράς χρήµατος, του επιτοκίου και της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

διαπίστωσαν ότι µακροπρόθεσµα και οι πέντε δείκτες των µετοχών συσχετίζονταν 

θετικά µε την αύξηση της παραγωγής και αρνητικά µε το συναθροιστικό επίπεδο τιµών 

(aggregate price level). Οι έλεγχοι αιτιότητας (Granger Causality Tests) ανίχνευσαν µια 

overall σχέση µεταξύ των µακροοικονοµικών µεταβλητών και των δεικτών των 

µετοχών και για τις πέντε αγορές µετοχών της ASEAN-5. Μακροπρόθεσµα όµως 

καταγράφηκε αρνητική σχέση µεταξύ των τιµών των µετοχών και των επιτοκίων στις 

Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη εν αντιθέσει µε την Ινδονησία και τη 

Μαλαισία που διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση.  

Ακολουθώντας τη συλλογιστική σειράς ερευνητών, για παράδειγµα των Fama 

και French (1989) που επέλεξαν ως παλινδροµητές, λόγω της αποδεδειγµένης 

ικανότητας πρόβλεψής τους, το term spread140 (χρονική διάρθρωση των επιτοκίων) και 

το default spread141,  ή των Campbell (1991) και Hodrick (1992) που διαπίστωσαν ότι 

το σχετικό επιτόκιο του εντόκου γραµµατίου142 (Treasury Bill)  µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µακροοικονοµική µεταβλητή σε ένα πολυπαραγοντικό υπόδειγµα 

που στοχεύει στην πρόβλεψη των χρηµατιστηριακών αποδόσεων, επιλέγουµε ως 

                                                 
140 Το term spread προκύπτει αν αφαιρέσουµε από την απόδοση των δεκαετών οµολόγων του ∆ηµοσίου 
την απόδοση των µονοετών οµολόγων του ∆ηµοσίου ή γενικότερα από τη διαφορά του µακροπρόθεσµου 
µε το βραχυπρόθεσµο επιτόκιο. 
141 Το default spread προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ των BAA και ΑΑΑ επιτοκίων των εταιρικών 
οµολόγων. (Το default spread είναι το ασφάλιστρο που αντισταθµίζει τον κίνδυνο πτώχευσης της 
εταιρείας, τον κίνδυνο δηλαδή που ελλοχεύει πάντα και αφορά λάθη εταιρικής διακυβέρνησης ασχέτως 
µακροοικονοµικών δεδοµένων). 
142 Το επιτόκιο των 30 ηµερών του  Treasury Bill µείον τον κινούµενο µέσο όρο των δώδεκα µηνών. (Με 
τον όρο Treasury Bill αναφερόµαστε σε τίτλους µικρής διάρκειας, οι οποίοι πωλούνται στους επενδυτές 
σε τιµή χαµηλότερη από την τελική ονοµαστική τους αξία. Η διάρκεια των εκδόσεων των T – Bills 
ανέρχεται σε 13, 26 και 52 εβδοµάδες). 
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αντίστοιχη προσεγγιστική µεταβλητή τη λογαριθµική µεταβολή της διαφοράς της 

απόδοσης του δεκαπενταετούς µακροπροθέσµου οµολόγου σε σχέση µε την απόδοση 

του βραχυπρόθεσµου οµολόγου όπως αυτή αποτυπώνεται στο τρίµηνο επιτόκιο των 

κρατικών οµολόγων143.  

1 1ln( 3 ) ln( 3 )t t t tTERSTR GRGBOND GRGBILL GRGBOND GRGBILL− −∆ = − − −  

Αν η διαφορά του term spread είναι θετική τότε οι τιµές των µακροχρόνιων οµολόγων 

αυξήθηκαν, υποδηλώνοντας έτσι ότι οι αποδόσεις τους µειώθηκαν, γεγονός που µειώνει 

την κλίση της καµπύλης επιτοκίων. 

Τα στοιχεία για τα επιτόκια και κατ’ επέκταση τις αποδόσεις των τρίµηνων και 

δεκαπενταετών οµολόγων αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων της Datastream.  

 
3.3.1.1.1.1.3 Ασφάλιστρα Κινδύνου (Risk Premia) 

 
Οι Chen, Roll και Ross (1986), οι Burmeister και Wall (1986) και οι Chen, Grundy και 

Stambaugh (1990) υποστήριξαν ότι ενδεχόµενες µεταβολές στο ασφάλιστρο κινδύνου 

µπορούν να αποτυπωθούν στη διαφορά των επιτοκίων των µακροπρόθεσµων κρατικών 

οµολόγων σε σχέση µε τα επιτόκια εταιρικών οµολόγων χαµηλής πιστωτικής 

διαβάθµισης144 (Low Credit Rankings). Η αγορά των εταιρικών οµολόγων όµως στην 

Ελλάδα, αν και διεθνώς θεωρούνται «δεξαµενή» ρευστότητας για τις εταιρείες145 

(ενδεικτικά από τις αρχές του 2009 ως τα µέσα Αυγούστου 2009 οι εκδόσεις εταιρικών 

οµολόγων παγκοσµίως ανήλθαν στα 1,103 τρισεκατοµµύρια δολάρια σύµφωνα µε 

στοιχεία της εταιρίας Dealogic), δεν γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση. Είναι ενδεικτικό ότι αν 

εξαιρέσει κανείς τις εκδόσεις των τραπεζών, από τις ελάχιστες εισηγµένες εταιρείες στο 

Χ.Α.Α. που εκδίδουν εταιρικά οµόλογα, οι εκδόσεις πρώτιστα της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ 

και εν συνεχεία του Τιτάνα προκαλούν το ενδιαφέρον των θεσµικών επενδυτών.  

Λόγω εποµένως της έλλειψης ολοκληρωµένης βάσης δεδοµένων για τις 

αποδόσεις των εταιρικών οµολόγων ελληνικών εταιριών, ως προσεγγιστική µεταβλητή 

του ασφάλιστρου κινδύνου χρησιµοποιήθηκε η διαφορά των µέσων επιτοκίων 

χρηµατοδοτήσεων (average bank lending rate, AVEBLR) σε σχέση µε την απόδοση του 

τρίµηνου επιτοκίου των κρατικών οµολόγων (Three Month Treasury Bill, GRGBILL3) 

του ίδιου µήνα. Το σκεπτικό µας είναι να εξεταστεί το ασφάλιστρο κινδύνου της 

                                                 
143 Το τρίµηνο επιτόκιο των κρατικών οµολόγων χρησιµοποιείται ως προσεγγιστική µεταβλητή του 
επιτοκίου µηδενικού κινδύνου ή διασφαλισµένου επιτοκίου. 
144 Σύµφωνα µε τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης (Moody’s, S&P, Fitch κλπ.), υπό αυστηρά κριτήρια, 
βαθµολόγηση υποδεέστερη από ΒΒΒ - θεωρείται κακή (junk). 
145 Οι εταιρείες καταφεύγουν στην έκδοση εταιρικών οµολογιών για να παρακάµψουν τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν στη λήψη δανείων από τις τράπεζες ενώ οι θεσµικοί επενδυτές από την πλευρά τους 
τοποθετούνται στην αγορά εταιρικών οµολόγων προκειµένου να εξασφαλίσουν σταθερές αποδόσεις αλλά 
και µεγαλύτερη ασφάλεια για τα κεφάλαια τους.  
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δανειοδότησης (Risk premium on lending) λαµβάνοντας υπόψη το prime rate σε σχέση 

µε το treasury bill rate. Η λογαριθµική µεταβολή µεταξύ του τρέχοντος και του 

προηγούµενου µήνα υπολογίσθηκε µέσω της ακόλουθης εξίσωσης:  

1 1ln( 3 ) ln( 3 )t t t tRISKPR AVEBLR GRGBILL AVEBLR GRGBILL− −∆ = − − −  

Ενδεχόµενη µεταβολή του ασφάλιστρου κινδύνου µπορεί να ερµηνευθεί ως 

διαφοροποίηση της στάσης των εταιρειών έναντι του κινδύνου. 

Τα στοιχεία για τα επιτόκια των χρηµατοδοτήσεων και τις αποδόσεις των τρίµηνων 

εντόκων γραµµατίων αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων της Datastream και της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

 
3.3.1.1.1.1.4 Προσφορά Χρήµατος 

 
Τις µεταβολές στις τιµές των µετοχών παλινδροµούµενες µε τις µεταβολές της 

προσφοράς χρήµατος σε σειρά χρηµατιστηρίων για την περίοδο 1974 – 1984 

καταγράφει ο Asprem (1987) διαπιστώνοντας θετική συσχέτιση, όχι όµως σε όλες τις 

περιπτώσεις στατιστικά σηµαντική. Οι Cheung και Ng (1998) που ανέλυσαν τις 

αλληλοεπιδράσεις µεταξύ εθνικών χρηµατιστηριακών δεικτών και συναθροιστικών 

(aggregate) οικονοµικών µεταβλητών, εξέτασαν µεταξύ σειράς µεταβλητών και την 

εµπειρική µακροχρόνια σχέση που διαµορφώνεται µεταξύ προσφοράς χρήµατος και 

δεικτών και διαπίστωσαν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. Μια σειρά ερευνητών 

(Bodie, 1976; Fama, 1981; Geske και Roll, 1983; Pearce και Roley, 1983; Pearce, 1985, 

Bodie, 1976; Fama, 1981; Geske και Roll, 1983; Pearce και Roley, 1983 και  Pearce, 

1985) τεκµηρίωσαν µια αρνητική επίπτωση του πληθωρισµού και της αύξησης της 

προσφοράς χρήµατος στις τιµές των µετοχών. Η πτώση στις τιµές των µετοχών µπορεί 

να οφείλεται στο ενδεχόµενο η αύξηση της κυκλοφορίας του χρήµατος να σηµατοδοτεί 

την έναρξη ενός κύκλου αυξήσεων των επιτοκίων ή να συνδέεται µε µια αύξηση του 

πληθωρισµού146 προαλείφοντας συνεπώς την πτώση στις τιµές των µετοχών.  

Εντούτοις σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές οι θετικές επιδράσεις 

υπερκαλύπτουν τις αρνητικές και οι τιµές των µετοχών τελικά θα αυξηθούν λόγω της 

αύξησης της προσφοράς χρήµατος (π.χ., Mukherjee και Naka, 1995). Οι συγκεκριµένοι 

ερευνητές ισχυρίζονται ότι οι µεταβολές στην προσφορά χρήµατος παρέχουν 

πληροφορίες για τη ζήτηση χρήµατος, ζήτηση που υπαγορεύεται από τις µελλοντικές 

προσδοκίες παραγωγής. Εάν η προσφορά χρήµατος αυξάνεται, σηµαίνει ότι και η 

                                                 
146Είναι γνωστό για παράδειγµα ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη 
νοµισµατική πολιτική αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στο χρήµα, αντανακλώντας το γεγονός ότι ο 
πληθωρισµός µεσοµακροπρόθεσµα οφείλεται κυρίως σε νοµισµατικά αίτια. Η στενή σχέση µεταξύ 
ποσότητας χρήµατος και τιµών µεσοπρόθεσµα αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις αρχές των οικονοµικών. 
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ζήτηση χρήµατος αυξάνεται, γεγονός που υποδηλώνει στην πραγµατικότητα αύξηση 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Η υψηλότερη οικονοµική δραστηριότητα 

συνεπάγεται υψηλότερες ταµειακές ροές που ωθούν σε αύξηση των τιµών των µετοχών.  

Η προσφορά χρήµατος, γνωστή και ως Μ1 ή στενό χρήµα (narrow money) 

περιλαµβάνει τη νοµισµατική κυκλοφορία147 (C) και τις καταθέσεις όψεως (sight 

deposits, D).  Εποµένως M1 = C + D. Θεωρώντας όµως (σύµφωνα και µε τις σχετικές 

αναφορές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) το δείκτη Μ3 ως τον πιο 

αντιπροσωπευτικό δείκτη προσφοράς χρήµατος θα εξετάσουµε στα πλαίσια της 

ανάλυσης µας την επίδραση του συγκεκριµένου δείκτη στη διαµόρφωση των 

αποδόσεων των µετοχών.  

Το Μ3 αποτελεί την ελληνική συνιστώσα του νοµισµατικού µεγέθους Μ3 της 

ζώνης του ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η ενιαία νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ λαµβάνει 

υπόψη τις µεταβολές του Μ3 για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, η εξέλιξη της 

ελληνικής συνιστώσας του µεγέθους αυτού παρέχει χρήσιµες ενδείξεις για τις 

νοµισµατικές συνθήκες στην Ελλάδα (Παπαδήµος148, 2002). Η αυξοµείωση του ρυθµού 

ανόδου του Μ3 συνδέεται κυρίως µε την αυξοµείωση της πιστωτικής επέκτασης τόσο 

προς τον ιδιωτικό τοµέα όσο και προς τη γενική κυβέρνηση. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος µέχρι το τέλος του 2000 χρησιµοποιούσε το δείκτη 

ρευστότητας Μ4Ν για την αξιολόγηση των νοµισµατικών συνθηκών. Από τις αρχές  

όµως του 2002, που η Ελλάδα συµµετέχει στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, η 

Τράπεζα καταρτίζει το νέο νοµισµατικό µέγεθος, το Μ3 (σύµφωνα µε ενιαίο για όλες 

τις χώρες ορισµό του Ευρωσυστήµατος), το οποίο, αθροιζόµενο µε τα αντίστοιχα 

µεγέθη των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ, παρέχει τη συνολική ποσότητα 

χρήµατος Μ3 της ζώνης του ευρώ149. Το Μ3 ορίζεται ως το άθροισµα του νοµίσµατος 

σε κυκλοφορία και των ανεξόφλητων ποσών ορισµένων υποχρεώσεων των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της ζώνης του ευρώ προς τους κατοίκους της, οι οποίες 

έχουν σε υψηλό βαθµό «χαρακτήρα χρήµατος». Συγκεκριµένα, το Μ3 περιλαµβάνει το 

νόµισµα σε κυκλοφορία, τις καταθέσεις διάρκειας µίας ηµέρας (εκτός της κεντρικής 

κυβέρνησης), τις καταθέσεις ταµιευτηρίου και υπό προειδοποίηση µέχρι τριών µηνών, 

                                                 
147 Η νοµισµατική κυκλοφορία περιλαµβάνει τα τραπεζογραµµάτια – Bank - notes (στην πραγµατικότητα 
πρόκειται για χαρτονοµίσµατα, αλλά έτσι χαρακτηρίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος) και τα 
κέρµατα - coins. 
148 Απόσπασµα από Οµιλία του τότε ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Λουκά Παπαδήµου προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος στις 29/04/2002. 
149 Σηµειώνεται ότι αυτό που έχει σηµασία για την αξιολόγηση της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του 
ευρώ είναι η εξέλιξη του νοµισµατικού µεγέθους Μ3 για το σύνολο της ζώνης του ευρώ και όχι η εξέλιξη 
της εθνικής συµβολής κάθε χώρας στο µέγεθος αυτό. 
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τις καταθέσεις µε συµφωνηµένη διάρκεια µέχρι δύο ετών, τις συµφωνίες επαναγοράς 

(repos), µερίδια σε αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων, καθώς και χρεόγραφα διάρκειας 

µέχρι δύο ετών. 

Ο υπολογισµός της µηνιαίας µεταβολής της ποσότητας του χρήµατος που κυκλοφορεί 

στην οικονοµία έγινε µέσω της εξίσωσης: 

13 ln( 3 ) ln( 3 )t tM M M −∆ = −  
Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τα στατιστικά δελτία (δελτίο οικονοµικών δεικτών) 

της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 
3.3.1.1.1.2 Μεταβλητές του Πραγµατικού Τοµέα της 
Οικονοµίας 
 

3.3.1.1.1.2.1 Βιοµηχανική Παραγωγή 
 
Θεωρείται δεδοµένο ότι οι διακυµάνσεις των τιµών των µετοχών συνδέονται σε κάποιο 

βαθµό µε τις διακυµάνσεις του βιοµηχανικού δείκτη παραγωγής που αντικατοπτρίζει 

την πραγµατική δραστηριότητα της οικονοµίας. Ενδεικτικά οι Fama (1981, 1990), 

Chen, Roll, και Ross (1986), Barro (1989), Nasseh και Strauss (2000), Hondroyiannis 

και Papapetrou (2001), Bilson et al (2001) µεταξύ πλήθους ερευνητών, µε τις µελέτες 

τους σε ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες αγορές συσχετίζουν άµεσα τη βιοµηχανική 

παραγωγή µε τις χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις και τις τιµές των µετοχών, 

επισηµαίνοντας ότι η αγορά επηρεάζεται µακροπρόθεσµα από τις µεταβολές της 

βιοµηχανικής δραστηριότητας. Σε πλήθος µελετών [Nasseh και Strauss (2000) 

Hondroyiannis και Papapetrou (2001)] και παρά το γεγονός της χρονικής υστέρησης 

που παρατηρείται, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής επηρεάζει µακροπρόθεσµα τη 

διαµόρφωση των τιµών των µετοχών και σχετίζεται άµεσα µε τις χρηµατοοικονοµικές 

εξελίξεις. Με δεδοµένο ότι οι τιµές των µετοχών προεξοφλούν τις χρηµατικές ροές σε 

βάθος χρόνου, πιθανότατα µία µεταβολή στις τιµές των µετοχών προεξοφλεί τη 

µεταβολή της βιοµηχανικής παραγωγής.  

Αν θεωρήσουµε ως IP  το δείκτη της βιοµηχανικής παραγωγής (industrial 

production) τότε η µηνιαία µεταβολή του υπολογίζεται ως ο λογαριθµισµένος ρυθµός 

µεταβολής (logarithmic growth rate) µε βάση τον τύπο: 

1ln lnt tIP IP IP−∆ = −  
Η συχνότητα των παρατηρήσεων είναι µηνιαία και τα στοιχεία150 για την 

εξεταζόµενη περίοδο αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

                                                 
150 Τα στοιχεία αυτά όµως δηµοσιεύονται µε µια καθυστέρηση 45 ηµερών περίπου. Λαµβάνοντας υπόψη 
το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης αυτών των στοιχείων για την εξέταση του υποδείγµατος γίνεται η 
υπόθεση ότι οι επενδυτικές επιλογές και κατ’ επέκταση οι τιµές των µετοχών επηρεάζονται από την 
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(πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος – Ε.Σ.Υ.Ε.) και τη βάση δεδοµένων 

της Datastream. 

 
3.3.1.1.1.2.2 Εγχώρια Κατανάλωση 

 
Ο δείκτης κατανάλωσης ως παράγοντας επηρεασµού των τιµών των µετοχών 

τεκµηριώνεται σε σειρά µελετών (από το διαχρονικό υπόδειγµα κατανάλωσης του 

Lucas το 1978, από τους Breeden and Litzenberger  το 1978 που εξήγαγαν το  

Consumption CAPM σε ένα πλαίσιο διακριτού χρόνου, από τους McGowan και Francis 

το 1991 που διαπίστωσαν ότι η βιοµηχανική παραγωγή, η προσφορά του χρήµατος, η 

κατανάλωση, το ύψος των επιτοκίων και ο πληθωρισµός επηρεάζουν τις αποδόσεις των 

µετοχών, από τους Cheung και Ng το 1998 και µια σειρά ερευνητών). 

Ως προσεγγιστική µεταβλητή της κατανάλωσης χρησιµοποιείται ο κύκλος 

εργασιών του λιανικού εµπορίου (retail trade turnover). Στον κύκλο εργασιών του 

λιανικού εµπορίου (retail trade turnover) αποτυπώνεται η ανάπτυξη της αγοράς των 

αγαθών, το πώς εξελίσεται δηλαδή η αγορά των αγαθών στο πέρασµα του χρόνου. 

Προκύπτει από τη συνολική αξία των τιµολογίων που εκδίδονται  από τις επιχειρήσεις 

κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς χωρίς οποιοδήποτε µετασχηµατισµό και 

εποµένως (θεωρητικά..) αντιστοιχεί στις συνολικές µηνιαίες πωλήσεις των αγαθών.  

Τα δεδοµένα που συλλέγονται σε µηνιαία βάση αναφέρονται στις πωλήσεις 

(λιανικές και χονδρικές) των αγαθών µετά την αφαίρεση του Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας (Φ.Π.Α) που τιµολογείται αλλά µε την ενσωµάτωση και τον συνυπολογισµό 

όλων των υπολοίπων φόρων και δασµών που επιβάλλονται στα αγαθά. Ο όγκος των 

πωλήσεων αντιπροσωπεύει την αξία του κύκλου εργασιών σε σταθερές τιµές. Ο δείκτης 

που συντάσσεται έχει ως έτος βάσης το 2000 (2000 = 100) και καταρτίζεται βάσει των 

µηνιαίων πωλήσεων 1824 επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου στην ευρύτερη περιοχή της 

Αθήνας και του υπολοίπου της χώρας που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 

τις 175.000 ευρώ σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2000. 

Ο υπολογισµός της µεταβολής σε µηνιαία βάση του κύκλου εργασιών του λιανικού 

εµπορίου (retail trade turnover) έγινε µέσω της εξίσωσης: 

1ln( ) ln( )t tCONS RTT RTT −∆ = −  
Τα στοιχεία που προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή αντλήθηκαν από τη 

βάση δεδοµένων της Datastream. 

 

                                                                                                                                               
ανακοίνωση του δείκτη της βιοµηχανικής παραγωγής παρά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ 
περιόδου αναφοράς και περιόδου ανακοίνωσης των στοιχείων. 
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3.3.1.1.1.2.3 Εµπορικό Ισοζύγιο151 – Trade Balance 
 
Σειρά ερευνητών συµπεριλαµβάνουν το εµπορικό ισοζύγιο ως προσδιοριστική 

µακροοικονοµική µεταβλητή στα υποδείγµατα τους για την αποτίµηση των παραγόντων 

που επηρεάζουν το ύψος των αποδόσεων των µετοχών. Ενδεικτικά οι Kwon και Shin το 

1999 διαπίστωσαν την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ των τιµών των µετοχών 

του Χρηµατιστηρίου της Κορέας και τεσσάρων µακροοικονοµικών µεταβλητών, του 

δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής, της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, του εµπορικού 

ισοζυγίου και της προσφοράς χρήµατος. Ο Attaullah το 2001 µελετώντας δείγµα 70 

επιλεγµένα τυχαίων µετοχών στο χρηµατιστήριο του Karachi (για το χρονικό διάστηµα 

Απριλίου 1993 – ∆εκεµβρίου 1998) από τις 11 µακροοικονοµικές µεταβλητές που 

εξέτασε κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο µη αναµενόµενος πληθωρισµός, η 

συναλλαγµατική ισοτιµία, το εµπορικό ισοζύγιο και οι τιµές του πετρελαίου 

συνιστούσαν πηγές συστηµατικού κινδύνου.  

Θα εξετάσουµε στα πλαίσια της ανάλυσης µας ως αντιπροσωπευτικές 

συνιστώσες του ισοζυγίου πληρωµών152 (balance of payments) τις εισαγωγές και 

                                                 
151 Οι συναλλαγές µιας χώρας µε τον υπόλοιπο κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων τόσο των εµπορικών όσο 
και των χρηµατοοικονοµικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωµών. Το ισοζύγιο 
διεθνών πληρωµών αποτελείται από τρία επί µέρους ισοζύγια. Πρώτον, το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών (current account balance), το οποίο περιλαµβάνει τις αγορές και πωλήσεις προϊόντων και 
υπηρεσιών καθώς και τις πληρωµές και εισπράξεις τόκων και εισοδηµάτων από επενδύσεις. ∆εύτερον, το 
ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων (capital account balance), το οποίο κυρίως περιλαµβάνει τις 
µεταφορές πόρων µεταξύ της χώρας και άλλων χωρών οι οποίες κυρίως αναφέρονται σε µη - αγοραίες 
πράξεις (π.χ., οι µεταβιβάσεις πόρων µεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ), αλλά και την αγορά ή πώληση µη 
- παραγόµενων (π.χ., γη), και άυλων περιουσιακών στοιχείων (π.χ., πατέντες, εµπορικά σήµατα). Τρίτον, 
το ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών (financial account balance), στο οποίο καταγράφονται οι 
αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µεταξύ των κατοίκων της χώρας και του υπόλοιπου 
κόσµου (π.χ., εισροές και εκροές άµεσων ξένων επενδύσεων, αγοραπωλησίες µετοχών και οµολόγων). 
Από τα τρία επιµέρους ισοζύγια, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους ασκούντες οικονοµική πολιτική 
είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ιδιαίτερα ένα κοµµάτι του ισοζυγίου αυτού που είναι το 
εµπορικό ισοζύγιο (trade balance) το οποίο περιλαµβάνει µόνο τις αγορές και πωλήσεις προϊόντων και 
υπηρεσιών.  
152 Οι βασικές κατηγορίες συναλλαγών που περιέχει το ισοζύγιο πληρωµών είναι αυτές των αγαθών, των 
υπηρεσιών, των εισοδηµάτων, των τρεχουσών µεταβιβάσεων, των µεταβιβάσεων κεφαλαίου και των 
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Το άθροισµα των ισοζυγίων (εισπράξεις µείον πληρωµές) των 
αγαθών, των υπηρεσιών, των εισοδηµάτων και των τρεχουσών µεταβιβάσεων είναι ο λογαριασµός του 
Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, του οποίου το υπόλοιπο εάν είναι θετικό αντανακλά την καθαρή 
επένδυση της χώρας στο εξωτερικό, ενώ εάν είναι αρνητικό αντανακλά την καθαρή επένδυση στη χώρα 
από το εξωτερικό. Το απόλυτο µέγεθος του υπολοίπου του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών µαζί µε τις 
µεταβιβάσεις κεφαλαίου πρέπει να ισούται µε το απόλυτο µέγεθος του υπολοίπου του ισοζυγίου 
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Όταν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µαζί µε τις µεταβιβάσεις 
κεφαλαίου είναι ελλειµµατικό ή πλεονασµατικό, αυτό αντισταθµίζεται πάντοτε από ένα θετικό ή 
αρνητικό ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και, εποµένως, το ισοζύγιο πληρωµών είναι 
πάντοτε λογιστικά ισοσκελισµένο. Αυτό, όµως, στην πραγµατικότητα δεν συµβαίνει διότι η καταγραφή 
των συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωµών δεν είναι αφενός πλήρης και αφετέρου ακριβής. Για το λόγο 
αυτό υπάρχει και ο λογαριασµός ‘τακτοποιητέα στοιχεία’ µε τον οποίο πάντοτε εξισώνονται τα δύο 
παραπάνω ισοζύγια . (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος) 
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εξαγωγές προϊόντων, ήτοι το εµπορικό ισοζύγιο153. Συγκεκριµένα το εµπορικό ισοζύγιο 

προκύπτει από τη διαφορά των καθαρών εξαγωγών έναντι των καθαρών εισαγωγών154 

( NX EX IM= − ). Ο υπολογισµός σε µηνιαία βάση της µεταβολής των συστατικών του 

εµπορικού ισοζυγίου έγινε βάσει των εξισώσεων: 

1

1

ln( ) ln( )

ln( ) ln( )
t t

t t

IMP IMP IMP

EXP EXP EXP
−

−

∆ = −

∆ = −
 

Τα στοιχεία για την εξέλιξη των συστατικών του εµπορικού ισοζυγίου αντλήθηκαν από 

τη βάση δεδοµένων της Datastream και προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (τα 

ποσά - σε εκατοµµύρια ευρώ - αναφέρονται σε τρέχουσες τιµές µη εποχικά 

προσαρµοσµένες). 

 
3.3.1.1.1.2.4 Ανεργία 

 
Θεωρείται κοινός τόπος η µελέτη των διακυµάνσεων της ανεργίας και οι 

οικονοµικές και κοινωνικές της επιπτώσεις. Τη σχέση αποδόσεων µετοχών και ανεργίας 

την επεσήµαναν και τη µελέτησαν πλήθος ερευνητών. Ενδεικτικά οι Gertler και Grinols 

το 1982 εξέτασαν αν οι αποδόσεις συνδέονται µε τον πληθωρισµό και την ανεργία, ενώ 

οι Hanousek και Filer (2000) εξέτασαν αν οι νεο-αναπτυσσόµενες τότε  

χρηµατιστηριακές αγορές τεσσάρων χωρών του πρώην ανατολικού block είναι 

αποτελεσµατικές στην ηµι – ισχυρή µορφή, αν υφίσταται σχέση µεταξύ της µεταβολής 

σε συγκεκριµένες οικονοµικές µεταβλητές µε χρονική υστέρηση (πληθωρισµός, 

µεταβολή της βιοµηχανικής παραγωγής, ποσοστό ανεργίας) και των µεταβολών στις 

τιµές των µετοχών και των χρηµατιστηριακών δεικτών. Για τη µελέτη των 

διακυµάνσεων της ανεργίας αξιοποιούνται τα εναρµονισµένα δεδοµένα της Eurostat για 

την ανεργία στην Ελλάδα που προκύπτουν µε βάση τα κριτήρια και τις επιταγές του 

∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας155 (International Labour Organisation) και εγγυώνται 

                                                 
153 Στο εµπορικό ισοζύγιο καταγράφονται οι χρηµατικές ροές που αφορούν σε συναλλαγές σε αγαθά 
(πληρωµές/εισαγωγές και εισπράξεις/εξαγωγές), των οποίων η κυριότητα αλλάζει µεταξύ ενός κατοίκου 
και µη κατοίκου. Επιπλέον, στο εµπορικό ισοζύγιο καταχωρίζονται οι τριγωνικές συναλλαγές, η αξία της 
επεξεργασίας αγαθών, η αξία επισκευής αγαθών και η αξία των αγαθών για τον εφοδιασµό πλοίων και 
αεροπλάνων. 
154 Mankiw, G., (2002), «Μακροοικονοµική Θεωρία», Εκδόσεις Gutenberg, 4η Έκδοση, σελ. 305 
155 “Definitions of employment and unemployment, as well as other survey characteristics, follow the 
definitions and recommendations of the International Labour Organisation. The definition of 
unemployment is clarified further in Commission Regulation (EC) No 1897/2000. This domain comprises 
collections of monthly averages of unemployed persons and unemployment rates. The relevant definitions 
are as follows: Unemployed persons are all persons 15 to 74 years of age (16 to 74 years in ES, SE (1995-
2000), UK, IS and NO) who were not employed during the reference week, had actively sought work 
during the past four weeks and were ready to begin working immediately or within two weeks.  
The duration of unemployment is defined as the duration of a search for a job or as the length of the 
period since the last job was held (if this period is shorter than the duration of search for a job). 
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την αξιοπιστία και την απόλυτη συγκρισιµότητα των στοιχείων για την περίοδο 2000 - 

2010. Η λογαριθµική διακύµανση του ύψους της ανεργίας υπολογίζεται σε µηνιαία 

βάση από τον τύπο:  

1ln( ) ln( )t t tDUN UN UN −= −  
 

3.3.1.1.1.2.5 Πληθωρισµός 
 
Σε περιόδους πληθωρισµού και παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια είναι υψηλά σύµφωνα 

µε την εξίσωση Fisher, συνήθως η πραγµατική απόδοση µιας σειράς µορφών 

επενδύσεων είναι αρνητική π.χ. οι περισσότερες καταθέσεις πλήττονται αρνητικά από 

τον πληθωρισµό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισµός επιδρά αρνητικά στις τιµές 

των µετοχών, διότι µειώνεται η αγοραστική δύναµη των επενδυτών και η δυνατότητα 

τους να αποταµιεύσουν και να επενδύσουν στην κεφαλαιαγορά. Παράλληλα οι 

επενδυτές αναµένουν µείωση των τιµών των µετοχών λόγω µείωσης της ζήτησης των 

αγαθών και υπηρεσιών και πτώσης του κύκλου εργασιών. Τα υψηλά επιτόκια που 

διαµορφώνονται σε περιόδους πληθωρισµού λειτουργούν επίσης αποτρεπτικά για την 

ανάληψη κινδύνου µιας και το risk premium µε τη σειρά του σκαρφαλώνει στα ύψη. 

Γενικότερα η αναµενόµενη αξία των µελλοντικών χρηµατοοικονοµικών ροών των 

εταιριών επηρεάζεται από αναθεωρήσεις σχετικά µε την εξέλιξη του πληθωρισµού 

λόγω του προφανούς γεγονότος της διαµόρφωσης σε υψηλότερα επίπεδα του 

προεξοφλητικού επιτοκίου.  

Μια σειρά από ερευνητές µελέτησαν τη σχέση µεταξύ πληθωρισµού, 

πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας και αποδόσεων των µετοχών. Στο άρθρο 

τους οι Βurmeister, Roll, Ross, διαχωρίζουν τον πληθωρισµό σε αναµενόµενο και µη. Ο 

αναµενόµενος πληθωρισµός υπολογίζεται στην αρχή κάθε περιόδου εκτίµησης µε βάση 

εµπειρικά δεδοµένα, το ύψος των επιτοκίων που διαµορφώθηκαν και µια σειρά άλλων 

οικονοµικών µεταβλητών. Ο µη αναµενόµενος πληθωρισµός υπολογίζεται στο τέλος 

κάθε περιόδου και οι συγγραφείς θεωρούν ότι µε βάση τα εµπειρικά δεδοµένα οι τιµές 

των ακινήτων επηρεάζονται θετικά από τη διαφορά µεταξύ πραγµατοποιηθέντος και 

αναµενόµενου πληθωρισµού όχι όµως και οι τιµές των µετοχών. Επειδή ο πληθωρισµός 

σχετίζεται αρνητικά µε τις περισσότερες µετοχές µία αύξηση του πληθωρισµού 

προκαλεί αρνητική τάση στις αποδόσεις ενώ µία ενδεχόµενη µείωση του επιδρά θετικά. 

Επειδή ο πληθωρισµός κατατρώγει τα εισοδήµατα, µια ενδεχόµενη αύξηση του επιδρά 

αρνητικά κυρίως στην κατανάλωση αγαθών πολυτελείας που αποδεικνύονται πιο 

                                                                                                                                               
Unemployment rate is the number of people unemployed as a percentage of the labour force. The labour 
force is the total number of people employed and unemployed”. 
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ευαίσθητα λόγω ελαστικότητας στις αυξήσεις των τιµών, µε αποτέλεσµα τη µείωση των 

κερδών των αντίστοιχων βιοµηχανιών και επιχειρήσεων και παρεπόµενα τη µείωση των 

τιµών των µετοχών. Απεναντίας, οι βιοµηχανίες και οι επιχειρήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών ανελαστικής ζήτησης επηρεάζονται λιγότερο από τον πληθωρισµό. Τέλος οι 

εταιρίες συµµετοχών (holding companies) που διαθέτουν πολλά ακίνητα στο 

ενεργητικό τους αποκοµίζουν κέρδη από τις αυξήσεις του πληθωρισµού. 

Οι Chen, Roll, Ross, µε τη σειρά τους διαχωρίζουν τον πληθωρισµό σε 

αναµενόµενο και µη και θεωρούν ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες που 

διαµορφώνονται από µια σειρά οικονοµικών παραγόντων επηρεάζουν τις επενδυτικές 

συµπεριφορές. Ο Fama και ο Swhwert στο άρθρο τους το 1977 έδειξαν ότι οι τιµές των 

µετοχών ανταποκρίνονται αρνητικώς στις µεταβολές του πληθωρισµού (τρέχοντα και 

παρελθόντος έτους). Ο Fama στο άρθρο του το 1981 εξέτασε τη σχέση µεταξύ 

πληθωρισµού και αποδόσεων των µετοχών. Ξεκίνησε ελέγχοντας τη σχέση µεταξύ του 

πληθωρισµού και της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητος, προϋποθέτοντας ότι 

είναι σηµαντική και παίζει ρόλο στις αποδόσεις των µετοχών. Η θεωρητική βάση της 

µελέτης του είναι ένας συνδυασµός της ποσοτικής θεωρίας του χρήµατος και των  

ορθολογικών προσδοκιών των καταναλωτών µε βάση τη θεωρία ζήτησης του χρήµατος. 

Από τα εµπειρικά δεδοµένα που επεξεργάστηκε (µέχρι το 1980 που σηµαίνει ότι 

ενσωµάτωσε το πληθωριστικό boom που προκλήθηκε από τις πετρελαϊκές κρίσεις του 

1973 και 1979) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η σχέση µεταξύ του πληθωρισµού και 

των αποδόσεων των µετοχών είναι αρνητική και ότι υπό συνθήκες σταθερής 

νοµισµατικής πολιτικής, οι προσδοκίες για τη µελλοντική ανάπτυξη της οικονοµίας θα 

αυξήσουν τη ζήτηση του χρήµατος και θα επιφέρουν µία µείωση στον πληθωρισµό. 

Ωστόσο δηµοσιεύτηκαν και ορισµένες µελέτες που διατυπώνουν αντίθετη 

άποψη σχετικά µε τη σχέση των τιµών των µετοχών και του πληθωρισµού (Geske και 

Roll 1983, Modigliani και Cohn 1979). Η επιχειρηµατολογία που επιστρατεύουν οι 

ερευνητές στην προσπάθεια τεκµηρίωσης της άποψης τους ότι οι τιµές των µετοχών 

σχετίζονται θετικά µε τον πληθωρισµό, στηρίζεται στην εκτίµηση ό,τι οι αποδόσεις των 

µετοχών συνιστούν µία κάλυψη έναντι του πληθωρισµού καθώς οι αποτιµήσεις και τα 

κέρδη των εταιρειών ενδεχοµένως να αυξάνονται µε τη σειρά τους λόγω των 

πληθωριστικών πιέσεων. 

Ο εναρµονισµένος πληθωρισµός (harmonized inflation, HINF) που επιλέξαµε 

για λόγους αξιοπιστίας και απόλυτης συγκρισιµότητας των στοιχείων υπολογίζεται σε 

µηνιαία βάση από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (νυν Ελληνική Στατιστική Αρχή) 
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ως η διαφορά του λογαρίθµου του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή156 

(Harmonized Consumer Price Index, HCPI) το µήνα t σε σχέση µε το λογάριθµο του 

Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή το µήνα t -1 µε βάση τον τύπο:  

 

1ln( ) ln( ) ln( )t t t tINF HCPI HCPI HCPI −∆ = ∆ = −  
 

3.3.1.1.1.3 ∆ιεθνείς Μεταβλητές 
 
Οι διεθνείς παράγοντες ασκούν ισχυρή επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της 

ελληνικής οικονοµίας. Τα αποτελέσµατα της διακύµανσης της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας µεταξύ Αµερικάνικου δολαρίου (USD) και Ευρώ (Euro) και τυχόν αλλαγές 

στις τιµές του πετρελαίου επηρεάζουν σε µέγιστο βαθµό την ανάπτυξη της οικονοµίας 

κάθε χώρας της ευρωζώνης. 

 
3.3.1.1.1.3.1 Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες 

 
Γενικότερα, η συναλλαγµατική ισοτιµία (µε δεδοµένο ότι το δολάριο κυριαρχεί 

ως νόµισµα αναφοράς στις διεθνείς αγορές λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία Ευρώ / 

∆ολαρίου ΗΠΑ) συνιστά µια ιδιαίτερα σηµαντική διεθνή µεταβλητή για την ελληνική 

οικονοµία σε όλα τα επίπεδα. Η συγκεκριµένη οικονοµική µεταβλητή επιλέχθηκε λόγω 

της καταγεγραµµένης επίδρασης που ασκεί στη χρηµατιστηριακή αγορά και τις τιµές 

των µετοχών µε βάση τα αποτελέσµατα σειράς µελετών (ενδεικτικά: Kwon και Shin, 

1999; Attaullah, 2001; Wongbangpo και Sharma, 2002). Μία αύξηση (µείωση) στη 

συναλλαγµατική ισοτιµία έχει ως συνέπεια οι εγχώριες µετοχές να καθίστανται 

φτηνότερες (πιο ακριβές) για τους ξένους επενδυτές. Εποµένως, οι διακυµάνσεις της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις αποφάσεις των ξένων 

επενδυτών σχετικά µε τις επενδυτικές τους επιλογές και την αγοραπωλησία εγχώριων 

µετοχών. Τις µεταβολές στις τιµές των µετοχών παλινδροµούµενες µε τις µεταβολές της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας σειράς νοµισµάτων ως προς το USD για την περίοδο 1974 

– 1984 καταγράφει ο Asprem (1987).  

                                                 
156 Οι Εναρµονισµένοι ∆είκτες Τιµών Καταναλωτή (Harmonized Indexes of Consumer Prices, HICPs) 
είναι εναρµονισµένοι δείκτες πληθωρισµού των χωρών – µελών της Ε.Ε. που απαιτούνται σύµφωνα µε το 
άρθρο 121 της Συνθήκης του Άµστερνταµ. Σχεδιάζονται για τη διεθνή σύγκριση του πληθωρισµού των 
τιµών καταναλωτή. Τα HICPs συντάσσονται βάσει µιας νοµοθετηµένης µεθοδολογίας, δεσµευτική για 
όλα τα κράτη µέλη. Η εστίαση γίνεται στην ποιότητα και τη συγκρισιµότητα µεταξύ των δεικτών των 
διαφορετικών χωρών καθώς επίσης και στις σχετικές µεταβολές τους. Τα HICPs στοχεύουν στη µέτρηση 
των καθαρών µεταβολών των τιµών χρησιµοποιώντας µια εναρµονισµένη µεθοδολογία. Από τον 
Ιανουάριο του 2006, το HICPs υπολογίζεται µε το νέο έτος αναφοράς 2005 = 100 αντί του παλαιότερου 
1996 = 100. Η αλλαγή του έτους αναφοράς οφείλεται στον κανονισµό No.1708/2005 της Επιτροπής, ο 
οποίος θέτει το έτος 2005 ως νέα κοινή περίοδο αναφοράς για όλα τα HICPs των κρατών µελών της Ε.Ε. 
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Τα στοιχεία για την εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας ευρώ – δολαρίου 

αντλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank, ECB). 

Υπολογίζουµε τη µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µε βάση τον τύπο: 

 

1ln( ) ln( )t t tDFE FE FE −= −  
 

3.3.1.1.1.3.2 Τιµές του Πετρελαίου 
 
Σειρά ερευνητών ενέταξαν τις µεταβολές στις τιµές του πετρελαίου στις µεταβλητές 

που επιδρούν στη διαµόρφωση των τιµών και των αποδόσεων των µετοχών (ενδεικτικά 

οι Kaneko και Lee το 1995 και οι Cheung και Ng το 1998). Η επιλογή του πετρελαίου 

ως ενός σηµαντικού διεθνούς παράγοντα που σχετίζεται µε την πορεία της εγχώριας 

χρηµατιστηριακής αγοράς οφείλεται στην ισχυρή εξάρτηση της παγκόσµιας (και κατά 

συνέπεια και της ελληνικής οικονοµίας) από τις διακυµάνσεις των τιµών του 

πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα εµφάνιζε διαχρονικά µία ισχυρή 

εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας και κυρίως πετρελαίου.  

 Ως προσεγγιστική µεταβλητή των τιµών του πετρελαίου (oil prices, OP) 

χρησιµοποιήθηκαν οι spot τιµές του London Brent Crude Oil Index U$/BBL - PRICE 

INDEX (LCRINDX). Τα στοιχεία για την εξέλιξη των τιµών αντλήθηκαν από τη βάση 

δεδοµένων της Datastream. Ο υπολογισµός σε µηνιαία βάση της λογαριθµικής 

µεταβολής των τιµών του πετρελαίου έγινε µέσω της εξίσωσης: 

 

1ln( ) ln( )t t tDOP OP OP−= −  
 

3.3.1.1.1.3.3 Τιµές του Χρυσού (Gold Prices) 
 
Η συσχέτιση των τιµών του χρυσού µε τις διακυµάνσεις των τιµών των µετοχών 

τεκµηριώθηκε σε σειρά µελετών (ενδεικτικά να αναφέρουµε τις µελέτες των Clare και 

Thomas το 1994, του Yörük το 2000 και των Türsoy, Günsel και Rjoub το 2008). 

Γενικότερα ο χρυσός θεωρείται ως το ασφαλές καταφύγιο προστασίας όταν ασκούνται 

πληθωριστικές πιέσεις και επικρατεί κλίµα πανικού στις αγορές. Χαρακτηριστικά, µετά 

το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, τις χρονιές  που ο πληθωρισµός 

σκαρφάλωσε στα υψηλότερα του επίπεδα και συγκεκριµένα το 1946 και στις περιόδους 

της πετρελαικής κρίσης (στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 1973 – 1974 και στη δεύτερη 

το 1979 – 1980), η µέση πραγµατική απόδοση των µετοχών ήταν αρνητική (-12,33%) 

ενώ η µέση πραγµατική απόδοση του χρυσού ανήλθε στο 130,4%. Ως προσεγγιστική 

µεταβλητή των τιµών του χρυσού χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές αναφοράς της ουγγιάς 

στην Αγορά Χρυσού του Λονδίνου (London  Gold Market Fixing Ltd). Τα στοιχεία των 

http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?DATASET=0&sfl1=4&FREQ=M&sfl3=4&CURRENCY=USD&node=2018794
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τιµών του χρυσού αντλήθηκαν από το Παγκόσµιο Συµβούλιο Χρυσού (World Gold 

Council). Η λογαριθµική διακύµανση της τιµής του χρυσού υπολογίζεται σε µηνιαία 

βάση από τον τύπο:  

1ln( ) ln( )t t tDGOLD GOLD GOLD −= −  
 

 
 

3.3.1.1.1.4 Ψυχολογικές Μεταβλητές 
 

3.3.1.1.1.4.1 ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος 
 
Η επίδραση ψυχολογικών παραγόντων στην επενδυτική συµπεριφορά µελετάται 

συστηµατικά και καταγράφεται σε πλήθος ερευνών. Οι ψυχολογικοί παράγοντες 

αποτυπώνονται στο δείκτη οικονοµικού κλίµατος (που υπολογίζεται µε βάση τους 

επιµέρους δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών στη βιοµηχανία, τις κατασκευές, το 

λιανικό εµπόριο και τις υπηρεσίες, καθώς και το δείκτη εµπιστοσύνης των 

καταναλωτών). Ενδεικτικά η Otoo (1999) µελετώντας τα συναισθήµατα των 

καταναλωτών και τη χρηµατιστηριακή αγορά για τις ΗΠΑ έδειξε ότι συσχετίζονται οι 

µεταβολές στις τιµές των µετοχών και στο δείκτη εµπιστοσύνης του καταναλωτή και 

ότι η άνοδος των τιµών των µετοχών αυξάνει το δείκτη εµπιστοσύνης, όχι όµως και το 

αντίστροφο.  

Οι Jansen και Nahuis (2003) µελέτησαν τη βραχυχρόνια σχέση µεταξύ 

χρηµατιστηριακών εξελίξεων και καταναλωτικής εµπιστοσύνης σε 11 ευρωπαϊκές 

χώρες κατά τη διάρκεια της περιόδου 1986 – 2001 συµπεραίνοντας ότι οι αποδόσεις 

των µετοχών και η καταναλωτική εµπιστοσύνη συσχετίζονται θετικά σε εννέα χώρες µε 

κυριότερη εξαίρεση τη Γερµανία. Αναλύοντας τη σχέση αιτιότητας κατά Granger 
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διαπίστωσαν ότι οι αποδόσεις των µετοχών προκαλούν τη µεταβολή του δείκτη 

εµπιστοσύνης και όχι το αντίστροφο. Αναλύοντας δε τους επιµέρους δείκτες 

εµπιστοσύνης διαπίστωσαν ότι η σχέση µεταξύ αποδόσεων και δείκτη εµπιστοσύνης 

καθορίζεται κατά το µάλλον ή ήττον από τις προσδοκίες των καταναλωτών για τη 

γενική κατάσταση της οικονοµίας στο σύνολο της παρά από το προσωπικό τους 

εισόδηµα.  

Οι Entorf & Jamin (2003) ανέλυσαν τις µεταβολές των τιµών των γερµανικών 

µετοχών σε σχέση µε τις µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του αµερικανικού 

δολαρίου και στο πνεύµα της προσέγγισης του Chen (1986) συµπεριέλαβαν το κλίµα 

επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στη Γερµανία (IFO Business Climate), τον πληθωρισµό, 

το term spread ή term structure (ως τη διαφορά µεταξύ του επιτοκίου του 10ετούς 

γερµανικού οµολόγου και του µηνιαίου αγοραίου επιτοκίου σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της Bundesbank) και τη συναλλαγµατική ισοτιµία γερµανικού µάρκου / αµερικανικού 

δολαρίου (Deutsche Mark / US Dollar) στις µεταβλητές που αποτυπώνουν τον 

µακροοικονοµικό κίνδυνο και ερµηνεύουν τη µεταβλητότητα των αποδόσεων των 

µετοχών.  

Οι M.Baker και J.Wurgler (2007) στην έρευνα τους εστίασαν στην ψυχολογία 

των επενδυτών και προσπάθησαν να εξηγήσουν ποιες µετοχές επηρεάζονται από την 

ψυχολογική διάθεση των επενδυτών. ∆ιαπίστωσαν ότι οι τιµές των µετοχών νέων 

εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης µε υψηλή µεταβλητότητα και απουσία ιστορικού 

κερδών, είναι πιθανόν να αποδεικνύονται δυσανάλογα ευαίσθητες στις διακυµάνσεις 

της ψυχολογίας (στις διακυµάνσεις του αισθήµατος εµπιστοσύνης) των επενδυτών. Εκεί 

απέδωσαν και το Internet bubble στα τέλη της δεκαετίας του 1990 αφού στην 

πλειονότητα τους µετοχές νέων, χαµηλής κεφαλαιοποίησης εταιρειών προκάλεσαν το 

φαινόµενο της φούσκας. Ο Giovanis (2009) µε δεδοµένα από την πορεία µετοχών του 

Χ.Α.Α., επιδόθηκε σε µια συγκριτική µελέτη της προβλεπτικής ικανότητας υβριδικών 

υποδειγµάτων και παραδοσιακών οικονοµετρικών µεθοδολογιών εντάσσοντας µε τη 

σειρά του το δείκτη επιχειρηµατικού κλίµατος στις υπό εξέταση µεταβλητές.  

Θα αντλήσουµε τα δεδοµένα από τις έρευνες οικονοµικής συγκυρίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commision). Ο υπολογισµός σε µηνιαία βάση της 

λογαριθµικής µεταβολής των τιµών του ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος (Economic 

Sentiment Indicator, ESI) έγινε µέσω της εξίσωσης: 

1ln( ) ln( )t t tDECI ECI ECI −= −  
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3.3.1.1.1.4.2 Σύνθετος ∆είκτης Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 
(Composite Leading Indicator) 

 
Ο Σύνθετος ∆είκτης Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (Composite Leading 

Indicator) της οικονοµίας, που συνδυάζει προβλέψεις (εκτιµήσεις για το τι µέλλει 

γενέσθαι µε βάση ένα ευρύ φάσµα στοιχείων) και αποτελέσµατα ερευνών και 

δηµοσκοπήσεων, δείχνει τα σηµεία καµπής του οικονοµικού κύκλου.  

Θεωρείται ο πρόδροµος δείκτης οικονοµικής δραστηριότητας παρέχοντας 

ενδείξεις για το οικονοµικό κλίµα και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν τους 

επόµενους τρείς µε έξι µήνες από το χρονικό σηµείο αναφοράς. Ο Σύνθετος ∆είκτης 

Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (CLI) είναι µια συναθροιστική χρονοσειρά που 

επιδεικνύει µια αξιοσηµείωτα συνεπή σχέση µε τις σειρές αναφοράς του 

µακροοικονοµικού κύκλου σε µια χώρα. Σειρά ερευνητών στα πλαίσια της µελέτης της 

Arbitrage Pricing Theory (APT) εξέτασαν το ρόλο του δείκτη και την επίδραση του 

στις αποδόσεις µετοχών ή / και χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά οι Christofi et al το 1993 

και οι Kryzanowskia, Lalancettea και To το  1997).   

Τα στοιχεία του Σύνθετου ∆είκτη Οικονοµικής ∆ραστηριότητας προέρχονται 

από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και αντλήθηκαν 

από τη βάση δεδοµένων της Datastream. Ο υπολογισµός σε µηνιαία βάση της 

λογαριθµικής µεταβολής των τιµών του ∆είκτη έγινε µέσω της εξίσωσης: 

 

1ln( ) ln( )t t tDCLI CLI CLI −= −  
 
3.3.2 Εξειδίκευση του Υποδείγµατος  

 
Αναλύσαµε εκτενώς τα στατιστικά πολυπαραγοντικά υποδείγµατα (τα στατιστικά 

πολυπαραγοντικά υποδείγµατα τύπου cluster analysis, factor analysis, principal 

component analysis και τις τροποποιήσεις των τεχνικών τους για την εξαγωγή των 

σύνθετων ενδογενών παραγόντων) που στοχεύουν στην επισήµανση των παραγόντων 

που συµβάλλουν καθοριστικά στην πρόβλεψη των διαστρωµατικών αποδόσεων 

µετοχών και χαρτοφυλακίων. Αποδεχόµενοι το πόρισµα των Shukla και Trzcinka (1990) 

και των Huang and Jo (1995) που συµπέραναν στη συγκριτική µελέτη τους ότι οι κύριες 

συνιστώσες συµβάλλουν εξίσου ικανοποιητικά µε την ανάλυση παραγόντων157 στη 

µελέτη των αποδόσεων µετοχών και χαρτοφυλακίων και λαµβάνοντας υπόψη την 

                                                 
157 Η ανάλυση παραγόντων είναι παρόµοια µε την ανάλυση κύριων συνιστωσών, µε τη διαφορά ότι η 
µέθοδος της ανάλυσης κύριων συνιστωσών χρησιµοποιεί γραµµικούς συνδυασµούς των ερµηνευτικών 
µεταβλητών προκειµένου να ερµηνεύσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της συνολικής διακύµανσης 
τους.  
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ευρεία παραδοχή της αξιοπιστίας της και την εκτεταµένη χρήση της, εφαρµόζουµε την 

τεχνική των κύριων συνιστωσών για τον εµπειρικό έλεγχο της Θεωρίας 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας στο Χ.Α.Α. Οι κοινοί παράγοντες που επιδρούν στη 

διαµόρφωση των αποδόσεων των µετοχών επισηµαίνονται είτε µέσω της εφαρµογής 

της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (exploratory factor analysis) είτε µέσω της 

ανάλυσης των κύριων συνιστωσών στο πλήθος των µακροοικονοµικών ερµηνευτικών 

µεταβλητών. Η συνεισφορά της ερευνητικής µας προσπάθειας έγκειται στη διερεύνηση 

της σχέσης του ανερµήνευτου από την παραγοντική ανάλυση τµήµατος των 

διαστρωµατικών αποδόσεων µε τους παράγοντες που προέκυψαν από τις 

προκαθορισµένες µακροοικονοµικές µεταβλητές µέσω της ανάλυσης των κύριων 

συνιστωσών. Θα διερευνήσουµε εποµένως αν οι παράγοντες που εξάγονται από την 

εφαρµογή των συγκεκριµένων τεχνικών θα µπορούσαν να θεωρηθούν υποκατάστατοι 

µεταξύ τους.  

Θα διεξάγουµε σε πρώτη φάση τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση και στη 

συνέχεια θα επιδοθούµε στην ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων  

µεταβλητών. Αναλυτικά: 

 
3.3.3 Η Προσέγγιση της ∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 

 
Αναφερθήκαµε διεξοδικά στα πλαίσια της µελέτης των τεχνικών πολυµεταβλητής 

στατιστικής ανάλυσης στην παραγοντική ανάλυση. Σε πρώτη φάση η εµπειρική 

παραγοντική ανάλυση για την εκτίµηση των βαθµών πραγµατοποίησης (factor scores) 

και των παραγοντικών φορτίων (factor loadings) από τις σειρές των αποδόσεων 

διεξήχθη µε τη µέθοδο των κύριων συνιστωσών. Στη συνέχεια εφαρµόστηκε η 

ορθογώνια περιστροφή µε τη µέθοδο varimax. Η µέθοδος των κύριων συνιστωσών 

στηρίχθηκε στη µήτρα συνδιακυµάνσεων των µηνιαίων αποδόσεων των µετοχών. Η 

συναθροιστική αναλογία της συνολικής διακύµανσης που ερµηνεύεται από τους 

εκτιµηθέντες παράγοντες (unrotated patterns) παρουσιάζεται στον πίνακα 3.3.1 που 

ακολουθεί. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
,461 ,497 ,524 ,549 

 
Πίνακας 3.3.1: Συναθροιστική Αναλογία της Συνολικής ∆ιακύµανσης που Ερµηνεύεται 

από τους Εκτιµηθέντες Παράγοντες 

 
Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας συνάδουν σε υπερθετικό βαθµό µε τα αποτελέσµατα 

της µελέτης των Chan, Karceski και Lakonishok όπου ένας κύριος παράγοντας 
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επηρεάζει περισσότερο τις αποδόσεις σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Μια παρόµοια 

ερµηνεία δόθηκε και από τους Green και Hollifield (1992) που παρείχαν και τη 

συνθήκη για να θεωρηθεί ένα καλά διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µέσου – 

διακύµανσης αποτελεσµατικό χαρτοφυλάκιο. Η εµπειρική µελέτη των Connor και 

Korajczyk κατέτεινε στο ίδιο συµπέρασµα επισηµαίνοντας πως µετά τον πρώτο 

παράγοντα η οριακή επεξηγηµατική ισχύ των υπόλοιπων παραγόντων ήταν σχετικά 

χαµηλή. Στη µελέτη µας εν προκειµένω, η κυρίαρχη επιρροή της αγοράς υπερισχύει 

καταφανώς έναντι της επιρροής των εναποµεινάντων παραγόντων σε βαθµό που η 

επιρροή των παραγόντων πέραν της αγοράς να είναι ουσιαστικά αµελητέα.  

Αναφέραµε ήδη τη µελέτη των Kryzanowski και Chan (1979) που διεξήγαγαν  

έναν τυπικό έλεγχο για τον εντοπισµό των παραγόντων που επιδρούν στη διαµόρφωση 

των αποδόσεων και κατέληξαν σε παρεµφερή συµπεράσµατα υποστηρίζοντας ότι «µόνο 

ο πρώτος παράγοντας είναι σηµαντικός» ["Only the first factor is non-trivial" 

(Kryzanowski και Chan, 1979, p. 23)]. Ο Trzcinka (1986) στο άρθρο του που 

εξετάσαµε αναλυτικά έδειξε ότι ενώ ο αριθµός των στατιστικά εκτιµηµένων 

παραγόντων αυξάνει ανάλογα µε τον αριθµό των µετοχών του προς εκτίµηση 

δείγµατος, ο πρώτος παράγοντας παραµένει ο κυρίαρχος από άποψη στατιστικής 

σηµαντικότητας. Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο τότε ενδεχοµένως να έχουµε ένα µονο – 

παραγοντικό υπόδειγµα, µε µοναδικό εν προκειµένω παράγοντα την αγορά.  

Επισηµάναµε ήδη ότι θα συνιστούσε λογικό σφάλµα αν κατέληγε κανείς στο 

συµπέρασµα (µε βάση το γεγονός ότι ένας παράγοντας κυριαρχεί στη µήτρα 

συνδιακυµάνσεων) ότι µόνο ένας παράγοντας είναι κρίσιµος και στην τιµολόγηση των 

παραγόντων. Ας θυµηθούµε ότι στο άρθρο του ο Trzcinka  ασχολήθηκε µόνο µε το ένα 

από τα δύο κρίσιµα θέµατα της ΑΡΤ: τον αριθµό των παραγόντων και όχι µε την 

τιµολόγηση τους. Για παράδειγµα είναι πιθανό το γραµµικό υπόδειγµα των τεσσάρων 

παραγόντων που θα εξετάσουµε για λόγους συγκρισιµότητας µε τον αριθµό των 

παραγόντων που προκύπτουν από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες του πλήθους των 

υπό εξέταση προκαθορισµένων µεταβλητών να παρέχει ένα ακριβές και σταθερό 

πρότυπο τιµολόγησης µετοχών ακόµη κι αν µόνο µια ιδιοτιµή είναι κυρίαρχη. Εάν δεν 

βρίσκαµε καµία κυρίαρχη ιδιοτιµή (µε δεδοµένο τον κοµβικό ρόλο των ιδιοτιµών στη 

θεωρία) πιθανώς να εγειρόταν θέµα αξιοπιστίας του υποδείγµατος και να ανέκυπτε 

ενδεχοµένως η ανάγκη αναζήτησης µιας διαφορετικής θεωρητικής προσέγγισης. Ακόµη 

όµως και η επιβεβαίωση της υπόθεσης του µονο – παραγοντικού υποδείγµατος (που 

υποστηρίζεται πλήρως από τα δεδοµένα) δεν αποκλείει την ύπαρξη ενός µεγαλύτερου 

αριθµού παραγόντων σε έναν έλεγχο τιµολόγησης των παραγόντων. Οι συµβατικοί 
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έλεγχοι τιµολόγησης µε τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης επιλέγουν τον αριθµό 

των απαραίτητων  παραγόντων µε τέτοιο τρόπο ώστε η µήτρα συνδιακύµανσης των 

καταλοίπων να είναι διαγώνια158. Συνεπώς, ο αριθµός των παραγόντων σύµφωνα µε την 

προσέγγιση της παραγοντικής ανάλυσης θα είναι προφανώς µεγαλύτερος ή ίσος από 

τον αριθµό των παραγόντων που προσδιορίζονται µε βάση τις κυρίαρχες ιδιοτιµές. 

Η επιλογή των 4 παραγόντων από πλευράς µας έγινε µε το σκεπτικό να 

καταστούν οι προσεγγίσεις της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και των a priori  

προκαθορισµένων µακροοικονοµικών µεταβλητών απόλυτα συγκρίσιµες. 

Συγκεκριµένα, σε πρώτη φάση εκτιµήθηκε το ακόλουθο υπόδειγµα των τεσσάρων 

παραγόντων για την καταγραφή των «ευαισθησιών» των µετοχών και των αγνώστων 

παραγόντων στα πλαίσια της APT: 

1 1 2 2 3 3 4 4it i i t i t i t i itr b f b f b f b f eµ − =  + + +  +      

µε το , 1, 2,...,100 =itr i , να συµβολίζει την απόδοση της µετοχής i το µήνα t, το iµ  να 

συµβολίζει τη µέση απόδοση της µετοχής i, τα jtf  να αποτελούν το ( 1k × ) διάνυσµα 

της αποτίµησης του βαθµού πραγµατοποίησης (factor scores)  των j  ( 1, ... , 4) =    j  

εκτιµηθέντων, αγνώστων κοινών παραγόντων του υποδείγµατος στο τέλος της περιόδου 

t , τα 1 2 3, , i i ib b b  και 4ib  να συµβολίζουν τις εκτιµηθείσες ευαισθησίες (factor loadings) 

της µετοχής i στους τέσσερις άγνωστους παράγοντες και τα ie  τα κατάλοιπα, τις µη 

συστηµατικές δηλαδή συνιστώσες των αποδόσεων των µετοχών. Στη συνέχεια για να 

εξετάσουµε τη γραµµική σχέση κινδύνου – απόδοσης που πρεσβεύει η APT «τρέξαµε» 

τις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις της µορφής: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4
ˆ ˆ ˆ ˆ

i i i i i ir P Pb P b P b P b e= + + + + +  

µε τις εκτιµήσεις των συντελεστών ευαισθησίας 'b s  ως ερµηνευτικές µεταβλητές και 

τις µέσες αποδόσεις των µετοχών ως εξαρτηµένες µεταβλητές. Στο δεύτερο στάδιο 

συντάσσονται εποµένως οι χρονολογικές σειρές των ασφάλιστρων κινδύνου [τα 

εκτιµηθέντα 'jP s , ( 1, ... , ) =    4j ] που σχετίζονται µε τους τέσσερις άγνωστους 

παράγοντες. Στον πίνακα (3.3.2) που ακολουθεί καταγράφονται τα αποτελέσµατα των 

παλινδροµήσεων που διεξήχθησαν µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

 

 

                                                 
158 ∆ιαγώνια µήτρα λέγεται κάθε τετραγωνικός πίνακας Α διάστασης n n×  για την οποία 0ija =  για 

κάθε i j≠ . 
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Constant Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 R-squared F-statistic 
       

0,00046 -0,02108 -0,0780 -0,087728 -0,18139 0,42223 17,3566b 
       

(0,15253) (-0,68198) (-2,77820)b (-2,67045) b (-6,23156)b   

 
Σηµείωση: Ως Εξαρτηµένη Μεταβλητή Λαµβάνουµε τη Μέση Μηνιαία Απόδοση των i Μετοχών, 

1, 2, ...,100=i και ως  Ανεξάρτητες Μεταβλητές τα Παραγοντικά Φορτία. 
Οι τιµές της στατιστικής ελέγχου t εµφανίζονται στις παρενθέσεις 
aΣτατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 0,05 
bΣτατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 0,01 
 
Πίνακας 3.3.2: Εκτιµήσεις της Εξίσωσης Παλινδρόµησης για την Προσέγγιση της 

∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα µας τρεις παράγοντες τιµολογούνται. Αναφέραµε ήδη όµως 

ότι οι παράγοντες που δεν τιµολογούνται είναι εξίσου σηµαντικοί µε τους παράγοντες 

που τιµολογούνται στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων (για του λόγου το 

αληθές ο Chen το 1986 παρέπεµψε σχετικά στις εργασίες των Breeden [1979], 

Constantinides [1980] και  Roll [1977]). Η µη τιµολόγηση τους δεν σηµαίνει ότι 

αγνοείται η ύπαρξη ή αµφισβητείται η σηµαντικότητα τους. Σηµαίνει απλά ότι δεν 

επηρεάζουν την πρόβλεψη των αναµενόµενων αποδόσεων. 

Ο αριθµός των τιµολογούµενων παραγόντων ενδεχοµένως µπορεί να θεωρηθεί 

ως επιβεβαίωση της ερµηνευτικής ισχύος της APT µε το σκεπτικό ότι περισσότεροι του 

ενός παράγοντες επηρεάζουν σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα τις αποδόσεις των 

µετοχών, συµπέρασµα που προκύπτει από πλήθος µελετών (ενδεικτικά ο Cuthbertson 

αναφέρει τις µελέτες των Shanken και Weinstein το 1990 και του Shanken το 1992 µε 

τα δεδοµένα του χρηµατιστηρίου των ΗΠΑ και τις µελέτες των Poon και Taylor το 

1991 και Clare και Thomas το 1994 µε τα δεδοµένα του χρηµατιστηρίου του Ηνωµένου 

Βασιλείου). Παρά λοιπόν τη γενικότερη ρευστότητα και τις έντονες διακυµάνσεις που 

παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου, παρά το ενδεχόµενο ο 

χαµηλός ως επί το πλείστον όγκος συναλλαγών που σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια της 

περιόδου ελέγχου να οδήγησε σε σηµαντική µεροληψία των παραγοντικών φορτίων που 

εκτιµήθηκαν στα πλαίσια της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης των αποδόσεων 

των µετοχών (Ylli – Olli et al., 1990), η ισχύς της Θεωρίας δείχνει να επιβεβαιώνεται. 

Αν λάβουµε υπόψη µάλιστα και το γεγονός ότι οι παρατηρούµενες µη – γραµµικότητες 

στις κατανοµές των αποδόσεων (Booth et al., 1991α), ειδικά στις χρηµατιστηριακές 

αγορές που καταγράφουν χαµηλούς όγκους συναλλαγών, µπορεί ενδεχοµένως να οδηγεί 

σε µια σηµαντική µεροληψία στις εκτιµηθείσες ευαισθησίες των αξιογράφων που 

καταγράφονται στα πλαίσια των παραδοσιακών παραγοντικών δοµών των αποδόσεων, 
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οι εκτιµήσεις της παλινδρόµησης µε βάση την προσέγγιση της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης συντείνουν στην επιβεβαίωση σε σηµαντικό  βαθµό της 

Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας στο Χ.Α.Α.  

 
3.3.4 Η Προσέγγιση των Προκαθορισµένων Μακροοικονοµικών Μεταβλητών 
 
Το επόµενο βήµα στην εµπειρική µας ανάλυση είναι η µείωση της διαστατικότητας159 

της διαδικασίας εξαγωγής, µέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών, των 

παραγόντων από τις δεκαπέντε (15) υπό εξέταση µακροοικονοµικές µεταβλητές. Η 

προσπάθεια µείωσης της διαστατικότητας κρίνεται επιβεβληµένη για την αντιµετώπιση 

του σοβαρού προβλήµατος της πολυσυγγραµικότητας που παρατηρείται όταν ως 

εξαρτηµένες µεταβλητές στα υποδείγµατα ελέγχου της APT χρησιµοποιούνται πλείστες 

µακροοικονοµικές µεταβλητές.  

1) Σε πρώτη φάση το υπόδειγµα µας δοµήθηκε αρχικά µε βάση τις µακροοικονοµικές 

ερµηνευτικές µεταβλητές (που παραθέσαµε αναλυτικά το σκεπτικό της επιλογής 

τους και τις πηγές άντλησης των σχετικών δεδοµένων) και τις µηνιαίες160 αποδόσεις 

του αξιογράφου i  (κεφαλαιακά κέρδη + µερίσµατα) που επιτυγχάνονται στο τέλος 

της περιόδου t , ως ερµηνευόµενη µεταβλητή. Η απόδοση εποµένως του 

αξιογράφου i  σε µία χρονική περίοδο, προκύπτει από τη γραµµική στοχαστική 

σχέση που διαµορφώνεται µεταξύ των αποδόσεων του δείκτη και των K  κοινώς 

δρώντων µακροοικονοµικών παραγόντων µε βάση τον τύπο του υποδείγµατος στη 

θεωρητική του µορφή: 

 

1 1 ...it i t ik k t itr f f eβ β =  +  +  +       
 
Εν προκειµένω στην ανωτέρω στοχαστική σχέση itr  είναι το ( 1n × ) διάνυσµα των 

συνολικών αποδόσεων (κεφαλαιακά κέρδη + µερίσµατα) του αξιογράφου i  που 

επιτυγχάνονται στο τέλος της περιόδου t , jtf  είναι το ( 1k × ) διάνυσµα της αποτίµησης 

του βαθµού πραγµατοποίησης (factor scores)  των j  ( 1, ... , )j k =     κοινών, 

«διαπεραστικών» µακροοικονοµικών παραγόντων του υποδείγµατος στο τέλος της 

περιόδου (οι εκτιµηθέντες «κοινοί» παράγοντες161), τα ijβ  ή συντελεστές βήτα 

καταγράφουν την έκθεση στον κίνδυνο ή την «ευαισθησία» της απόδοσης του 

                                                 
159 Αναφέραµε ήδη ότι µια από τις κύριες δυσχέρειες της πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης είναι η 
«πληγή της διαστατικότητας» («curse of dimensionality»). 
160 Χρονική περίοδος που επιλέχθηκε για λόγους συµβατότητας µε την περίοδο αναφοράς των 
µακροοικονοµικών δεδοµένων. 
161 Common factor: A factor on which two or more variables load. 
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αξιογράφου i  έναντι των µεταβολών του παράγοντα j  (το «παραγοντικό φορτίο» ή 

“factor loading” του µακροοικονοµικού παράγοντα j  όπου 1, ...,j k =   ). Τα ijβ  

συγκροτούν την ( n k× ) µήτρα των προς εκτίµηση συντελεστών του υποδείγµατος που 

πολλαπλασιάζονται µε το ( 1k × ) διάνυσµα της αποτίµησης του βαθµού 

πραγµατοποίησης (factor scores) των j  κοινών παραγόντων και το ite  συµβολίζει το 

( 1n × ) διάνυσµα του «ιδιοσυγκρασιακού» ή µη συστηµατικού τµήµατος του κινδύνου 

(των εξειδικευµένων τυχαίων παραγόντων κινδύνου των αποδόσεων του αξιογράφου 

i ). 

2) Προχωρούµε στη συνέχεια στην παραγοντική ανάλυση για να προσδιορίσουµε τον 

αριθµό των παραγόντων και τη «βαρύτητα» των φορτίων τους. Η  παραγοντική 

ανάλυση κρίθηκε απαραίτητη γιατί από τη φύση των δεδοµένων υφίσταται σειρά 

συσχετισµένων µεταβλητών. Μεθοδολογικά, η παραγοντική ανάλυση162 διεξάγεται 

συχνότερα µε τις κύριες συνιστώσες ή / και µε τη µέγιστη πιθανοφάνεια. Το 

σηµαντικό είναι να καταλήξουµε στα ίδια συµπεράσµατα ανεξαρτήτως επιλεχθείσας 

µεθόδου. Ο στόχος µας έγκειται στην παροχή πειστικών εξηγήσεων για τη δοµή και 

τη µεταβλητότητα (κοινή διακύµανση163) που παρατηρείται µεταξύ των αρχικά 

επιλεγµένων µακροοικονοµικών µεταβλητών (των εξαρτηµένων ή ερµηνευτικών 

µεταβλητών του υποδείγµατος µας) και την κατασκευή ή δηµιουργία νέων 

µεταβλητών, των καλούµενων παραγόντων164. Πιο συγκεκριµένα στοχεύουµε στην: 

a. Έκφραση των αρχικών µεταβλητών ως γραµµικών συνδυασµών 

περιορισµένου αριθµητικά πλήθους στατιστικών παραγόντων165, µε 

στόχο να καταδειχτούν οι δοµές των σχέσεων των µακροοικονοµικών 

µεταβλητών του υποδείγµατος µας. 

b. Επισήµανση µε βάση τα παρατηρηθέντα στοιχεία, των παραγόντων 

στους οποίους οφείλεται ή στους οποίους αποδίδεται το µεγαλύτερο 

ποσοστό της µεταβλητότητας της µήτρας συνδιακύµανσης ή 

συσχετισµού των δεδοµένων.     

Για την επίτευξη των στόχων µας ακολουθούµε την καθιερωµένη διαδικασία 

παραγοντικής ανάλυσης. Συγκεκριµένα επιδιδόµαστε διαδοχικά στη: 

                                                 
162 Common factor analysis: A statistical technique which uses the correlations between observed 
variables to estimate common factors and the structural relationships linking factors to observed 
variables. 
163 Common variance: Variance in a variable shared with common factors. Factor analysis assumes that a 
variable's variance is composed of three components: common, specific and error. 
164 Οφείλουµε βέβαια να επισηµάνουµε ότι η διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης αποβλέπει 
περισσότερο στην ερµηνεία της δοµής παρά της µεταβλητότητας.  
165 Data reduction: Reducing the number of variables in a data matrix. Particularly factor analysis can be 
used to replace a large collection of variables with a smaller number of factors. 
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a. ∆ιεξαγωγή Ελέγχων Καταλληλότητας Εφαρµογής της Παραγοντικής 

Ανάλυσης  

b. Εύρεση του Αριθµού των Παραγόντων και Εκτίµηση των Παραµέτρων 

του Υποδείγµατος 

c. Περιστροφή του Υποδείγµατος µε Στόχο την Αύξηση της Ερµηνευτικής 

του Ικανότητας (Ερµηνευσιµότητα των Παραγόντων) 

d. Ονοµασία των Παραγόντων και Υπολογισµό των Γραµµικών 

Συνδυασµών των Αρχικών Μεταβλητών 

 
3.3.4.1 ∆ιεξαγωγή Ελέγχων Καταλληλότητας Εφαρµογής της Παραγοντικής 

Ανάλυσης  

 
Πριν προχωρήσουµε στην εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης οφείλουµε να 

ελέγξουµε την καταλληλότητα της εφαρµογής της συγκεκριµένης στατιστικής µεθόδου 

στα δεδοµένα µας.  

Από την προκαταρκτική εξέταση των δεδοµένων µας µε διαγράµµατα 

διασποράς και µέτρα περιγραφικής στατιστικής σχηµατίζουµε µια πρώτη εικόνα για τα 

δεδοµένα µας. Παρατηρώντας τον πίνακα (3.3.3) των µέτρων περιγραφικής στατιστικής 

διαπιστώνουµε ότι οι µεταβλητές δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς τις 

τυπικές αποκλίσεις τους. Προχωρούµε στη συνέχεια στον υπολογισµό των συντελεστών 

συσχέτισης και στη µελέτη της µήτρας συσχετίσεων R των υπόλοιπων µεταβλητών.  

 
  Price Index Term Spread Risk Premia Spreads 15 Years Bond M3 IP 
 Mean -0,009355 0,017689 0,005289 0,018063 0,00546 -0,000912 
 Median -0,002448 0,004188 0,002838 -0,018019 0,00379 0,001348 
 Maximum 0,196579 0,382666 0,215909 0,845333 0,071857 0,2026 
 Minimum -0,228533 -0,18107 -0,116252 -0,616186 -0,086671 -0,236466 
 Std. Dev. 0,081745 0,077586 0,05095 0,207817 0,016579 0,0798 
 Skewness -0,27115 2,1503 1,2501 0,777729 -0,465581 -0,411348 
 Kurtosis 3,01547 10,09176 6,44287 6,73694 11,89888 3,66425 
 Jarque-Bera 1,48391 346,81170 91,27699 82,60358 403,62150 5,63687 
 Probability 0,476182 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,059699 
 Sum -1,13198 2,14041 0,640006 2,18564 0,660605 -0,110366 
 Sum Sq. Dev. 0,801867 0,722348 0,311512 5,18253 0,032984 0,764159 
 Observations 121 121 121 121 121 121 

 

 Unemployment CPI Exchange Rate OILPRICE Gold 
Economic 
Sentiment 
Indicator 

Leading 
Indicator 

Mean 0,000575 0,002772 0,002465 0,007992 0,009916 -0,005276 -0,000707 
Median 0,0000 0,00169 0,003151 0,030669 0,009061 -0,001654 0,0000 
Maximum 0,161268 0,030184 0,065471 0,218461 0,129139 0,101832 0,005068 
Minimum -0,142174 -0,020961 -0,075656 -0,380152 -0,115602 -0,111968 -0,00995 
Std. Dev. 0,042336 0,011729 0,025773 0,112917 0,037233 0,034045 0,003025 
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Skewness 0,064288 0,342265 -0,15131 -0,81839 -0,001771 -0,560882 -0,873266 
Kurtosis 8,14308 2,81308 3,12883 3,66029 4,29524 4,79685 3,38200 
Jarque-Bera 133,44200 2,53858 0,545394 15,70498 8,45825 22,62200 16,11465 
Probability 0,0000 0,281032 0,761323 0,000389 0,014565 0,000012 0,000317 
Sum 0,069593 0,33546 0,298304 0,967058 1,19979 -0,638383 -0,085504 
Sum Sq. Dev. 0,215083 0,016508 0,079712 1,53004 0,166356 0,139089 0,001098 
Observations 121 121 121 121 121 121 121 

 

 
Retail  
Trade  
Turnover 

Imports Exports 

Mean 0,00415 0,001864 0,003727 
Median 0,005788 -0,004389 -0,000833 
Maximum 0,28119 0,281429 0,413451 
Minimum -0,308562 -0,27565 -0,316686 
Std. Dev. 0,121403 0,107069 0,12208 
Skewness -0,191518 0,039211 0,171427 
Kurtosis 3,72944 2,99634 4,02372 
Jarque-Bera 3,42224 0,031073 5,87628 
Probability 0,180663 0,984583 0,052964 
Sum 0,502092 0,225499 0,450928 
Sum Sq. Dev. 1,76865 1,37566 1,78842 
Observations 121 121 121 

 
Πίνακας 3.3.3: Μέτρα Περιγραφικής Στατιστικής 

 
Εν αρχή οφείλουµε να ελέγξουµε τη συσχέτιση µεταξύ των εξεταζόµενων 

ερµηνευτικών µεταβλητών. Όταν οι ερµηνευτικές µεταβλητές είναι ιδιαίτερα 

συγγραµικές τότε οι εκτιµήσεις των παραµέτρων του υποδείγµατος και τα 

τυποποιηµένα λάθη τους (standard errors) θα επηρεαστούν. Αν για παράδειγµα δύο ή 

περισσότερες µεταβλητές εµφανίζουν υψηλό συντελεστή συσχέτισης (υπερβαίνει το 

0,8), δηλαδή κινούνται µε την ίδια ένταση προς την ίδια (ή και την αντίθετη) 

κατεύθυνση δηµιουργείται πρόβληµα στους συντελεστές ευαισθησίας των παραγόντων 

αυτών, καθώς οι δύο ή περισσότερες µεταβλητές µπορούν να θεωρηθούν ως ένας 

παράγοντας (Field, 2005). Πέραν τούτου ενδεχόµενη υψηλή συσχέτιση µεταξύ δύο 

ερµηνευτικών µεταβλητών σηµαίνει ότι ουσιαστικά οι µεταβλητές καταγράφουν τις 

ίδιες επιδράσεις επί της ερµηνευόµενης µεταβλητής τη στιγµή που ο σκοπός της 

παραγοντικής ανάλυσης είναι η µείωση των ερµηνευτικών µεταβλητών. 
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Πίνακας 3.3.4: Μήτρα Συσχετίσεων 



 293

Από τα στοιχεία του πίνακα (3.3.4) βλέπουµε ότι οι συντελεστές συσχέτισης 

µεταξύ των ζευγών των  µεταβλητών κινούνται σε αποδεκτά επίπεδα γεγονός που µας 

επιτρέπει να προχωρήσουµε στην ανάλυση µας. Η απουσία πολυσυγγραµικότητας 

(multicollinearity) επιβεβαιώνεται και από την τιµή της ορίζουσας (determinant) της 

µήτρας συσχετίσεων (0,03) που υπερβαίνει το όριο του 0,00001 που θεωρείται και το 

minimum επιτρεπτό όριο για τη διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης (Field, 2005). 

Για τη διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης αναφέραµε ήδη ότι προϋποτίθεται 

η στατικότητα (stationarity) των µεταβλητών (ερµηνευόµενης και ερµηνευτικών). Για 

να επιβεβαιώσουµε την υπόθεση περί στατικότητας των εξεταζόµενων µεταβλητών 

διεξαγάγαµε µια σειρά ελέγχων166 που τεκµηριώνουν τη σχετική υπόθεση.   

Ξεκάθαρα συµπεράσµατα για την καταλληλότητα της δειγµατοληψίας 

συνάγουµε από την εξέταση του δείκτη Kaiser – Meyer - Olkin (KMO), που συγκρίνει 

τα µεγέθη των παρατηρούµενων συντελεστών συσχέτισης προς τους συντελεστές 

µερικής συσχέτισης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 
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(όπου ijr  είναι ο συντελεστής απλής συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών i  και j  και 

ijα  ο συντελεστής µερικής συσχέτισης µεταξύ των ίδιων µεταβλητών). 

Ο δείκτης εποµένως Kaiser – Meyer - Olkin167 (KMO) παρέχει µια εκτίµηση 

του βαθµού οµοιογένειας των µεταβλητών ή πιο συγκεκριµένα σε ποιο βαθµό η 

συγκεκριµένη µήτρα συσχέτισης µπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για την  παραγοντική 

ανάλυση. Ο δείκτης KMO λαµβάνει τιµές µεταξύ του 0 και του 1. Υψηλές τιµές του 

δείκτη (τιµές που τείνουν στη µονάδα) καταδεικνύουν τη σαφήνεια και την αξιοπιστία 

των παραγόντων που προκύπτουν από τη διαδικασία της παραγοντικής ανάλυσης. Στην 

πράξη τιµές του δείκτη που υπερβαίνουν το 0,55 δηλώνουν ότι η παραγοντική ανάλυση 

συνιστά την κατάλληλη τεχνική για τα δεδοµένα (µε την έννοια ότι οι συσχετίσεις 

µεταξύ ζευγών µεταβλητών µπορούν να εξηγηθούν από τις άλλες µεταβλητές). 

Σύµφωνα µε τον Kaiser (1974) θεωρούνται αποδεκτές οι τιµές του δείκτη που 

                                                 
166 Γενικά οι έλεγχοι στατικότητας κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 
περιλαµβάνονται οι έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων (οπτικοί έλεγχοι) και των συναρτήσεων 
αυτοσυσχετίσεως. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όλοι οι έλεγχοι περί µοναδιαίων ριζών (Dickey – 
Fuller, Augmented Dickey – Fuller, Perron, Phillips – Perron). Λόγω περιορισµών που τέθηκαν για το 
µέγεθος της διατριβής τα αναλυτικά αποτελέσµατα µπορούν να ζητηθούν από το συγγραφέα κατόπιν 
σχετικής συνεννόησης. 
167 Σιάρδος (2002), Κεφάλαιο 2ο , σελ. 67. 



 294

υπερβαίνουν το 0,5, οι τιµές που κυµαίνονται µεταξύ 0,5 και 0,7 θεωρούνται µέτριες, 

µεταξύ 0,7 – 0,8 καλές, µεταξύ 0,8 – 0,9 πολύ καλές και µεταξύ 0,9 – 1 εξαιρετικές.  

Με βάση τα δεδοµένα µας η τιµή του ΚΜΟ ανέρχεται σε 0,577 και εποµένως 

έστω και οριακά η παραγοντική ανάλυση µπορεί να θεωρηθεί η κατάλληλη τεχνική για 

τα δεδοµένα µας. 

KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,577 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 400,868 

df 105 

Sig. ,000 

 
Πίνακας 3.3.5: KMO and Bartlett's Test 

 
Μέτρο καταλληλότητας της δειγµατοληψίας (Measures of Sampling Adequacy, 

MSA) µπορεί να υπολογιστεί επίσης για καθεµία από τις µεταβλητές. Σύµφωνα µε αυτό 

το µέτρο, αντί να ληφθούν όλα τα ζεύγη των µεταβλητών στα αθροίσµατα, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο οι συντελεστές που σχετίζονται µε εις έκαστη µεταβλητή 

(Σιάρδος, 2002). Έτσι για τη µεταβλητή i  (όπου i = Term Spread, Risk  Premia, …., 

Leading Indicator) το µέτρο της καταλληλότητας της δειγµατοληψίας θα δίνεται από τη 

σχέση: 
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Τα µέτρα καταλληλότητας δειγµατοληψίας όλων των µεταβλητών εµφανίζονται 

ως τα στοιχεία της µήτρας των αντιαπεικονισµένων (Anti – Image Matrices168) 

συντελεστών συσχέτισης169. Μεταβλητές µε στοιχεία που εµφανίζουν χαµηλές τιµές 

MSA (<0,5) επιβάλλεται να αποµακρυνθούν, έτσι ώστε το υπόδειγµα της παραγοντικής 

ανάλυσης να καταστεί κατάλληλο.  

                                                 
168 Από τις τιµές των διαγώνιων στοιχείων της µήτρας Anti Image διαπιστώνουµε την καταλληλότητα 
έκαστης µεταβλητής. Συγκεκριµένα αν η τιµή του διαγώνιου στοιχείου που αντιστοιχεί σε κάθε 
µεταβλητή υπερβαίνει το 0,5 ενώ οι τιµές των στοιχείων εκτός της διαγωνίου κινούνται σε πολύ χαµηλά 
(σχεδόν µηδενικά) επίπεδα,  η µεταβλητή θεωρείται κατάλληλη.   
169 Anti-image correlation matrix: Contains the negative partial covariances and correlations. Diagonals 
are used as a measure of sampling adequacy (MSA). 
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Πίνακας 3.3.6: Μήτρα των Αντιαπεικονισµένων Συντελεστών Συσχέτισης 
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Τα µέτρα καταλληλότητας της δειγµατοληψίας (MSA) για τις µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται και που εµφανίζονται ως στοιχεία της µήτρας των 

αντιαπεικονισµένων συντελεστών συσχέτισης (Πίνακας 3.3.6), εµφανίζουν στην 

πλειονότητα τους  αποδεκτές τιµές (γεγονός που υποστηρίζει την άποψη ότι το 

υπόδειγµα της παραγοντικής ανάλυσης είναι κατάλληλο για τα δεδοµένα µας) αν 

εξαιρεθούν οι τιµές των µεταβλητών της προσφοράς χρήµατος (Μ3 µε τιµή 0,464), της 

τιµής του πετρελαίου (Oil Price µε τιµή 0,467) και του χρυσού (Gold µε τιµή 0,457). Οι 

µη αποδεκτές τιµές των συγκεκριµένων µεταβλητών µας υποχρεώνει να τις 

αφαιρέσουµε από το υπό µελέτη δείγµα µας και να προχωρήσουµε στην εφαρµογή της 

παραγοντικής ανάλυσης µε τις εναποµείνασες µεταβλητές.  

Στη δεύτερη φάση της ανάλυσης µας που δεν περιλαµβάνει πια τις µεταβλητές 

της προσφοράς χρήµατος, της τιµής του πετρελαίου και του χρυσού βλέπουµε τον  

δείκτη Kaiser - Meyer - Olkin (KMO) να διαµορφώνεται στα επίπεδα του 0,621 και την 

τιµή της ορίζουσας (determinant) της µήτρας συσχετίσεων να ανέρχεται σε 0,071.  

 
KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,621 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 304,707 

df 66 

Sig. ,000 

 

Πίνακας 3.3.7: KMO and Bartlett's Test ΙΙ 
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Πίνακας 3.3.8: Μήτρα Συσχετίσεων ΙΙ 
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Παράλληλα τα στοιχεία της µήτρας των αντιαπεικονισµένων συντελεστών 

συσχέτισης, εµφανίζουν στο σύνολο τους  αποδεκτές τιµές, γεγονός που µας επιτρέπει 

να προχωρήσουµε περαιτέρω στην ανάλυση µας. 
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Πίνακας 3.3.9: Μήτρα των Αντιαπεικονισµένων Συντελεστών Συσχέτισης ΙΙ 
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Για να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης 

σκόπιµο είναι επίσης να ελεγχθεί η τιµή της µέγιστης παραγοντικής διακύµανσης και τα 

φορτία της (Johnson, 1998, σελ.154). Συγκεκριµένα, θεωρείται σκόπιµο να εξεταστεί η 

εταιρικότητα170 (communality171) της κάθε µιας µεταβλητής, ήτοι η διακύµανση εις 

έκαστης µεταβλητής που οφείλεται στην επίδραση των κοινών παραγόντων. Με άλλα 

λόγια, η εταιρικότητα καταγράφει το ποσοστό της διακύµανσης της κάθε µιας  

µεταβλητής που προέρχεται από την από κοινού επίδραση όλων των παραγόντων. Η 

εταιρικότητα µπορεί να ερµηνευθεί ως ένδειξη αξιοπιστίας της µεταβλητής. 

Μεταβλητές µε καταγεγραµµένη εταιρικότητα που δεν υπερβαίνει το 0,5 επιβάλλεται 

να αφαιρούνται από το υπόδειγµα. Επίσης αν η εταιρικότητα υπερβαίνει το 1,0 µιλάµε 

για πλασµατική ή κίβδηλη (spurious) ένδειξη που αντικατοπτρίζει ενδεχοµένως το 

ανεπαρκές µέγεθος του υποδείγµατος ή την ερευνητική επιλογή υπερβολικά πολλών ή 

λίγων µεταβλητών.   

Communalities 
 

 Initial Extraction 

TermSpread 1,000 ,730 

RiskPremia 1,000 ,730 

Spreads 15 Years Bond 1,000 ,424 

IP 1,000 ,413 

RetailTradeTurnover 1,000 ,700 

Imports 1,000 ,802 

Exports 1,000 ,663 

Unemployment 1,000 ,686 

CPI 1,000 ,368 

ExchangeRate 1,000 ,584 

EconomicSentimentIndica
tor 

1,000 ,520 

LeadingIndicator 1,000 ,653 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Πίνακας 3.3.10: Εταιρικότητες 

                                                 
170 Από το άθροισµα των τετραγώνων των παραγοντικών φορτίων όλων των παραγόντων σε µια 
συγκεκριµένη µεταβλητή (σειρά) εκτιµάται η διακύµανση της µεταβλητής που αποδίδεται σε όλους τους 
παράγοντες (η καλούµενη εταιρικότητα, communality). 
171 Communality: The proportion of a variable's variance explained by a factor structure. Final 
communality estimates are the sum of squared loadings for a variable in an orthogonal factor matrix. 
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Η εταιρικότητα που επιδεικνύουν οι µεταβλητές του περιθωρίου (spread) των 

ελληνικών οµολόγων 15ετούς διάρκειας (Spreads 15 Years Bond µε τιµή 0,424), της 

βιοµηχανικής παραγωγής (Industrial Production, IP µε τιµή 0,413) και του 

εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (Consumer Price Index, CPI µε τιµή 0,368) 

θέτουν σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία των εν λόγω µεταβλητών, γεγονός που  µας 

υποχρεώνει στην αποµάκρυνση τους.  

Στην τρίτη φάση της ανάλυσης µας (που δεν περιλαµβάνει πια εκτός από τις 

µεταβλητές της προσφοράς χρήµατος, της τιµής του πετρελαίου και του χρυσού και τις 

µεταβλητές του περιθωρίου των ελληνικών οµολόγων 15ετούς διάρκειας, της 

βιοµηχανικής παραγωγής και του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή)  

βλέπουµε τον  δείκτη Kaiser – Meyer - Olkin (KMO) να διαµορφώνεται στα επίπεδα 

του 0,585 και την τιµή της ορίζουσας (determinant) της µήτρας συσχετίσεων να 

ανέρχεται σε 0,150. Παράλληλα τα στοιχεία της µήτρας των αντιαπεικονισµένων 

συντελεστών συσχέτισης και οι εταιρικότητες των εναποµενουσών µεταβλητών, 

εµφανίζουν στο σύνολο τους  αποδεκτές τιµές, γεγονός που µας επιτρέπει να 

προχωρήσουµε περαιτέρω στην ανάλυση µας. 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,585 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 220,277 

df 36 

Sig. ,000 

 

Πίνακας 3.3.11: KMO and Bartlett's Test ΙΙΙ 
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Πίνακας 3.3.12: Μήτρα Συσχετίσεων ΙΙΙ 
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Πίνακας 3.3.13: Μήτρα των Αντιαπεικονισµένων Συντελεστών Συσχέτισης ΙΙΙ 
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Communalities 
 

 Initial Extraction 

TermSpread 1,000 ,725 
RiskPremia 1,000 ,744 

RetailTradeTurnover 1,000 ,739 
Imports 1,000 ,812 
Exports 1,000 ,794 

Unemployment 1,000 ,761 
ExchangeRate 1,000 ,682 

Economic Sentiment Indicator 1,000 ,603 
Leading Indicator 1,000 ,639 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Πίνακας 3.3.14: Εταιρικότητες ΙΙ 

 
Ένας επιπρόσθετος τρόπος αξιολόγησης της καταλληλότητας του υποδείγµατος 

είναι και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett172 (Bartlett’s Test of Sphericity) που 

χρονολογείται από το 1954 και ελέγχει αν το δείγµα προέρχεται από πολυµεταβλητό 

κανονικό πληθυσµό παρατηρήσεων. Συγκεκριµένα, µε τη χρήση της στατιστικής 

ελέγχου Χ2 ελέγχεται η υπόθεση ότι ο πίνακας συσχετίσεων δεν είναι µοναδιαίος (ήτοι 

οι µεταβλητές είναι συσχετισµένες µεταξύ τους) και συνεπώς το υπόδειγµα της 

παραγοντικής ανάλυσης είναι κατάλληλο.  

Η απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης, που επιβεβαιώνει σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα του ελέγχου στα δεδοµένα µας τη σηµαντικότητα του στατιστικού Χ2  (η τιµή 

της ελεγχοσυνάρτησης ή στατιστικής ελέγχου είναι 220,277 µε 36 βαθµούς 

ελευθερίας),  δηλώνει ότι η µήτρα συσχετίσεων δεν είναι ταυτοτική (δηλαδή δεν είναι 

µοναδιαίος πίνακας) και συνεπώς το υπόδειγµα της παραγοντικής ανάλυσης είναι 

κατάλληλο για τα δεδοµένα µας. 

Η αποδοχή της καταλληλότητας του υποδείγµατος της παραγοντικής ανάλυσης 

επιβεβαιώνεται και από τον αναπαραχθέντα πίνακα συσχετίσεων των µεταβλητών 

(Reproduced Correlations) που προκύπτει επί τη βάσει των εκτιµώµενων κύριων 

συνιστωσών. Οι διαφορές που προκύπτουν µεταξύ των συσχετισµών παρατηρούµενων 

και αναπαραχθέντων τιµών των µεταβλητών, ήτοι οι διαφορές εκτιµώµενων και 

αρχικών συντελεστών συσχέτισης συνιστούν τα κατάλοιπα (residuals). Το άνω ήµισυ 

του πίνακα µε τίτλο Reproduced Correlation καταγράφει τους συντελεστές συσχετισµού 

µεταξύ όλων των µεταβλητών που προκύπτουν από το παραγοντικό υπόδειγµα και οι 

                                                 
172 Bartlett test of sphericity: Statistical test for the overall significance of all correlations within a 
correlation matrix. Used as a measure of sampling adequacy (MSA). 
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τιµές της διαγωνίου δείχνουν τις εταιρικότητες (communalities) των µεταβλητών µετά 

την εξαγωγή (extraction) των παραγόντων. Οι τιµές των συντελεστών συσχετισµού του 

πίνακα των αναπαραχθέντων συσχετίσεων διαφέρουν από τον πίνακα των συντελεστών 

συσχέτισης R γιατί οι τιµές του πίνακα των αναπαραχθέντων συσχετίσεων προκύπτουν 

από την παραγοντική ανάλυση. Το ιδανικό θα ήταν βέβαια οι τιµές του πίνακα 

συσχετίσεων και του πίνακα των αναπαραχθέντων συσχετίσεων να ταυτιζόταν, κάτι 

που όµως στην πραγµατικότητα δεν συµβαίνει (για την ακρίβεια φαντάζει απίθανο να 

ταυτίζονται πλήρως οι τιµές των πινάκων..). Το κριτήριο εποµένως καταλληλότητας του 

υποδείγµατος έγκειται στο ύψος των τιµών των καταλοίπων. Χαµηλές τιµές των 

καταλοίπων δηλώνουν την αποτελεσµατικότητα του υποδείγµατος να αναπαραγάγει τα 

δεδοµένα. Συγκεκριµένα για να θεωρηθεί κατάλληλο ένα υπόδειγµα θα πρέπει 

(σύµφωνα µε τις συγκλίνουσες εκτιµήσεις των ερευνητών) το 50% τουλάχιστον των 

τιµών των καταλοίπων να µην υπερβαίνει το 0,05. Με βάση την ανάλυση του 

υποδείγµατος µας καταγράφονται 17 (το 47% δηλαδή) µη περιττά κατάλοιπα 

(nonredundant residuals) που οι απόλυτες τιµές τους υπερβαίνουν το όριο του 0,05, 

γεγονός που επιβεβαιώνει έστω και οριακά την καταλληλότητα της παραγοντικής 

ανάλυσης στα δεδοµένα µας (µε δεδοµένο ότι το 53% των τιµών των µη περιττών 

καταλοίπων δεν υπερβαίνει το 0,05). 
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Πίνακας 3.3.15: Reproduced Correlations 



 307

Τέλος, προϋπόθεση για την εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης είναι ο 

αριθµός των παρατηρήσεων να είναι τουλάχιστον πενταπλάσιος του αριθµού των 

µεταβλητών, ήτοι  να τηρείται η αναλογία παρατηρήσεων προς µεταβλητές στα επίπεδα 

τουλάχιστον των 5 (παρατηρήσεων) προς 1 (µεταβλητή) (Σιάρδος, σελ. 53). Με βάση 

τα αρχικά δεδοµένα µας (πόσο µάλλον µετά τις αφαιρέσεις των µεταβλητών που δεν 

πληρούσαν τα κριτήρια), µε 121 παρατηρήσεις και 15 µεταβλητές, πληρείται ο κανόνας 

και η αναλογία των παρατηρήσεων προς τις µεταβλητές ανέρχεται στις 8,06 προς 1, και 

εποµένως υπερκαλύπτεται και η απαίτηση για την τήρηση της αναλογίας των 5 

(παρατηρήσεων) προς 1 (µεταβλητή). 

 
3.3.4.2 Εύρεση του Αριθµού των Παραγόντων και Εκτίµηση των 

Παραµέτρων του Υποδείγµατος 

 
Για την εύρεση και τον καθορισµό του αριθµού των εξαγόµενων παραγόντων 

ακολουθούµε µια δυναµική διαδικασία που  προϋποθέτει την επαναληπτική εκτίµηση 

και αξιολόγηση του υποδείγµατος. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας αναφέραµε ήδη 

ότι χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι για την αποτίµηση των εκτιµητών των κύριων 

παραγόντων. Μεταξύ αυτών η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες θεωρείται η 

συνηθέστερη (Σιάρδος, 2004). Η απόφαση, µε βάση τις πληροφορίες από την ανάλυση 

σε κύριες συνιστώσες, ως προς τον αριθµό των παραγόντων που είναι αναγκαίοι για την 

πλήρη και ουσιαστική αντιπροσώπευση των δεδοµένων προκύπτει από την εξέταση του 

ποσοστού της ολικής διακύµανσης (total variance) που εξηγείται από τις κύριες 

συνιστώσες. Ο αριθµός των παραγόντων που θα εξαχθούν (του πλήθους των 

παραγόντων που θα επιλεγούν) θα καθοριστεί σύµφωνα  µε το  κριτήριο του Kaiser 

(Kaiser’s Criterion ή Kaiser – Guttman Rule),  που ορίζει ότι λαµβάνονται υπόψη οι 

παράγοντες µε υψηλές τιµές ιδιοτιµών (τιµές µεγαλύτερες της µονάδας).  

Ο Jollife θεώρησε πολύ αυστηρό το κριτήριο του Kaiser και πρότεινε να 

λαµβάνονται υπόψη οι παράγοντες µε τιµές ιδιοτιµών µεγαλύτερες του 0,7 (Field, 

2005).  Γενικότερα όµως η απόφαση ως προς των αριθµό των παραγόντων που θα 

εξαχθούν συνήθως λαµβάνεται µε βάση το κριτήριο του Kaiser (Cattel, p. 76), απόφαση 

που υπαγορεύεται και από το υψηλό ποσοστό της ερµηνευόµενης διακύµανσης από 

τους αντίστοιχους, µε τις υψηλές τιµές των ιδιοτιµών, παράγοντες. Ωστόσο, το κριτήριο 

αυτό δεν θεωρείται πάντοτε ασφαλές και δεν συνιστάται ως «άριστη» λύση.  

Εναλλακτικά µε το κριτήριο απόφασης του Kaiser ή και συνδυαστικά ο Cattel 

(1978, p. 78 – 83) πρότεινε τον έλεγχο της οµαλής µετάβασης της κλίσης, σύµφωνα µε 

τον οποίο ο αριθµός των εξαγόµενων παραγόντων θα επιβεβαιωθεί διαγραµµατικά από 
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τον έλεγχο του ∆ιαγράµµατος Σηµείων (Scree – Plot) των ιδιοτιµών (το γράφηµα που 

απεικονίζει τις τιµές των ιδιοτιµών της αρχικής µήτρας ως προς τον αριθµό των 

συνιστωσών). Συγκεκριµένα επιλέγονται οι συνιστώσες που διακρίνονται στο γράφηµα 

πριν γίνει επίπεδο, πριν παρατηρηθεί τάση ευθυγράµµισης της γραµµής που ενώνει τις 

τιµές των ιδιοτιµών. Με το γράφηµα του Scree – Plot επιβεβαιώνεται ουσιαστικά ο 

«εµπειρικός» κανόνας του Kaiser που ορίζει ότι επιλέγονται οι συνιστώσες µε ιδιοτιµές 

µεγαλύτερες της µονάδας.  

Στον πίνακα 3.3.16 που καταγράφει τα ποσοστά της διακύµανσης που 

ερµηνεύουν οι παράγοντες (Total Variance Explained) διακρίνουµε τα αρχικά γραµµικά 

συστατικά (ιδιοδιανύσµατα, eigenvectors) που αντιστοιχούν στις αρχικές ιδιοτιµές 

(Initial Eigenvalues), τους παράγοντες που εξάγονται µε ιδιοτιµή µεγαλύτερη του 1 

(Extraction Sums of Squared Loadings) και τις ιδιοτιµές των εξαχθέντων παραγόντων 

µετά την περιστροφή τους (Rotation Sums of Squared Loadings). Σύµφωνα µε τον Field 

(2005) η πρώτη φάση της διαδικασίας εξαγωγής των παραγόντων (factor extraction) 

διεξάγεται για την αποσαφήνιση των ιδιοδιανυσµάτων που αντιστοιχούν στις ιδιοτιµές 

του πίνακα συσχετίσεων (σε ιδιοτιµή αντιστοιχεί ένα ιδιοδιάνυσµα που περιλαµβάνει 

τους συντελεστές της γραµµικής εξίσωσης). Με βάση την ανάλυση µας και σύµφωνα 

µε το κριτήριο του Kaiser πιστοποιούνται ως παράγοντες µόνο αυτοί που η ιδιοτιµή 

τους υπερβαίνει τη µονάδα. Εξάγονται εποµένως τέσσερις κύριες συνιστώσες µε 

ιδιοτιµή µεγαλύτερη της µονάδας, που εξηγούν σε φθίνουσα σειρά το µεγαλύτερο 

ποσοστό της συνολικής διακύµανσης (η πρώτη κύρια συνιστώσα εποµένως προκύπτει 

ως γραµµικός συνδυασµός των αρχικών µεταβλητών και εξηγεί το µεγαλύτερο ποσοστό 

της συνολικής διακύµανσης τους, η δεύτερη κύρια συνιστώσα, που δεν σχετίζεται µε 

την πρώτη, εξηγεί το µεγαλύτερο ποσοστό της εναποµένουσας διακύµανσης κ.ο.κ.). 

Από τη συνολική εξηγούµενη διακύµανση και πιο συγκεκριµένα από τη σωρευτική 

διακύµανση του αθροίσµατος των τετραγώνων των παραγοντικών φορτίων που 

προέκυψαν από την περιστροφή των παραγόντων (rotation sums of squared loadings), 

περιστροφή που κρίνεται απαραίτητη για την αποσαφήνιση της δοµής των παραγόντων 

και τον τονισµό της σηµαντικότητας τους, βλέπουµε ότι οι τέσσερις παράγοντες που οι 

ιδιοτιµές τους υπερβαίνουν τη µονάδα εξηγούν το 72,201% της συνολικής 

διακύµανσης. Γενικότερα βέβαια δεν προκαλεί ιδιαίτερο προβληµατισµό το ενδεχόµενο 

να ερµηνεύεται από τους εξαχθέντες παράγοντες ένα ποσοστό της τάξης του 60% της 

συνολικής διακύµανσης. Σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις ακόµη και ένα χαµηλότερο 
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ποσοστό ερµηνείας µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό (Hair et al173., 1995). Στην 

ανάλυση µας οι τέσσερις εξαχθέντες παράγοντες εξηγούν το 72,201% της συνολικής 

διακύµανσης, ποσοστό που υπερβαίνει το 60% και µπορεί να θεωρηθεί αρκούντως 

ικανοποιητικό.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Hair, Joeseph, Rolph Anderson, Ronald Tatham, and William Black(1995),Multivariate Data Analysis, 
4th edition, Prentice-Hall Publishers.  
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Πίνακας 3.16: Total Variance Explained 

Με τη χρήση της µεθόδου των κύριων συνιστωσών καταγράφονται στη µήτρα των 

κοινών παραγόντων (component matrix) και τα παραγοντικά φορτία (factor loadings) 
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του περιορισµένου αριθµού των κοινών  παραγόντων που προέκυψαν µε βάση τον 

εµπειρικό κανόνα του Kaiser και του γραφήµατος του Scree – Plot. Κάθε µία σειρά της 

µήτρας κοινών παραγόντων περιλαµβάνει συντελεστές που εκφράζουν τη σχέση µιας 

µεταβλητής (τιµές της σε τυποποιηµένη µορφή) ως προς τους παράγοντες. Οι 

συντελεστές αυτοί καταδεικνύουν τα παραγοντικά φορτία, ήτοι δηλώνουν πόσο φορτίο 

φέρει κάθε παράγοντας στην εξήγηση της µεταβλητής.  

 
Component Matrix(a) 

 

 
Component 

1 2 3 4 
Term Spread -,685    
Risk Premia -,684    

Leading Indicator ,609 -,414   
Unemployment -,544  ,425 -,524 

Exports  ,735   
Imports ,404 ,677   

Economic Sentiment 
Indicator ,436 -,465 ,441  

Exchange Rate   ,677  
RetailTradeTurnover  ,501  ,598 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 
 

Πίνακας 3.3.17: Component Matrix 
 
Όπως και µε την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, οι τιµές των  παραγοντικών φορτίων 

F1, F2, … , F4 δεν παρέχουν ξεκάθαρες ενδείξεις που θα οδηγούσαν στην 

«ταυτοποίηση» των παραγόντων (µε δεδοµένο ότι παρατηρείται το φαινόµενο των 

complex variables174, των σύνθετων δηλαδή µεταβλητών που φέρουν φορτίο σε δύο ή 

περισσότερους παράγοντες). Εποµένως κρίνεται αναγκαία η περιστροφή των 

παραγόντων. (Αναφέραµε ήδη ότι η περιστροφή γενικότερα αποσαφηνίζει τη δοµή των 

παραγόντων και τονίζει τη σηµαντικότητα τους). Οι παράγοντες F1, F2, … , F4 µπορούν 

να «περιστραφούν» σε νέους άξονες και οι µέθοδοι περιστροφής που αποβλέπουν στην 

επαρκέστερη περιγραφή των δεδοµένων είναι πολλές (quartimax, varimax, equamax, 

quartimin, covarimin, oblimin, biquartimin). Σύµφωνα µε τον Field (Field, 2005) οι 

κύριοι τρόποι περιστροφής των παραγόντων για τη διεξαγωγή της ανάλυσης είναι η 

ορθογώνια περιστροφή (orthogonal rotation) και η πλάγια περιστροφή (oblique 

rotation). Η ορθογώνια περιστροφή προϋποθέτει την παραδοχή της υπόθεσης της 

αρχικής ανεξαρτησίας των παραγόντων, ανεξαρτησία που διατηρούν οι παράγοντες και 

                                                 
174 Complex variable: A variable which loads on two or more factors. 
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µετά την περιστροφή τους. Στην πλάγια περιστροφή οι παράγοντες µπορούν δυνητικά 

να συσχετίζονται µεταξύ τους. Με γνώµονα την ανεξαρτησία των παραγόντων 

επιλέγουµε ως τρόπο περιστροφής  (rotation) για την ανάλυση µας την ορθογώνια 

περιστροφή των παραγόντων και ως µέθοδο περιστροφής την varimax που προσπαθεί 

να µεγιστοποιήσει τη διακύµανση του κάθε παράγοντα, έτσι ώστε το συνολικό ποσό 

της διακύµανσης να ανακατανέµεται µεταξύ των εξαχθέντων παραγόντων175. Ο Field 

µάλιστα προτείνει στην πρώτη φάση της περιστροφής των παραγόντων τη 

χρησιµοποίηση της µεθόδου varimax που ελαχιστοποιεί τον αριθµό των µεταβλητών 

που φέρουν µεγάλες επιβαρύνσεις για κάθε παράγοντα.  

 
3.3.4.3 Περιστροφή των Παραγόντων του Υποδείγµατος µε Στόχο την 

Αύξηση της Ερµηνευτικής του Ικανότητας (Ερµηνευσιµότητα των 

Παραγόντων) και Ονοµασία των Παραγόντων   

 
Η απεικόνιση χωρίς την περιστροφή των κύριων συνιστωσών της µήτρας που προέκυψε 

µε την εφαρµογή της µεθόδου της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες δεν φαίνεται µε 

βάση τη διάταξη των σηµείων των φορτίων να βοηθά στην ερµηνεία των συνιστωσών. 

Η περιστροφή των κύριων συνιστωσών που εξήχθησαν αποσκοπεί στην πιο 

αποτελεσµατική ανίχνευση των συνιστωσών που µπορούν να περιγράψουν τα δεδοµένα 

µας και την επίτευξη της απλής, ξεκάθαρης δοµής τους για τη διευκόλυνση της 

ερµηνείας τους.  

Για τον έλεγχο της σηµαντικότητας των παραγοντικών φορτίων προτάθηκαν µια 

σειρά από κριτήρια (Child176, 1970; Philip et al177., 1975), ενώ ο Guilford178 (1954) 

πρότεινε τον χαρακτηρισµό ενός παραγοντικού φορτίου ως «αξιόλογου» αν η τιµή του 

υπερβαίνει το 0, 25 0,30± − . Στην πράξη ως σηµαντική τιµή παραγοντικού φορτίου 

θεωρείται η τιµή που υπερβαίνει το 0,30 0, 40± − . Μέσω της τεχνικής της ορθογωνικής 

περιστροφής της µέγιστης διακύµανσης (varimax rotation, orthogonal solution), δηλαδή 

του µετασχηµατισµού της αρχικής µήτρας F των παραγόντων σε µήτρα V για την 

επίτευξη της απλής δοµής διαπιστώνουµε ότι η πρώτη κύρια συνιστώσα καταγράφει 

υψηλές τιµές παραγοντικών φορτίων (και συνεπώς υψηλές συσχετίσεις) στις 

µεταβλητές Risk Premia (0,851) και Term Spread (0,836) η δεύτερη κύρια συνιστώσα 

                                                 
175 UCLA: Academic Technology Services, Statistical Consulting Group (accessed March 3, 2011). 
176 Child, D., (1970), “The Essentials of Factor Analysis”, London: Holt, Rinehart and Winston, p. 45.  
177 Philip, A.E.., J.W. McCuloch and N.J. Smith, (1975), “Social Work Research and the Analysis of 
Social Data”, Oxford: Pergamon Press., p. 181. 
178 Guilford, J.P., (1954), “Psychometric Methods”, Tata McGraw-Hill. Publication Co. Ltd., Bombay, 
pp. 55-60. 

http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/output/factor1.htm


 313

στις µεταβλητές Exchange Rate (0,766), Economic Sentiment Indicator (0,735) και 

Leading Indicator (0,716), η τρίτη κύρια συνιστώσα στις µεταβλητές Imports (0,894) 

και Exports (0,878) και τέλος, η τέταρτη κύρια συνιστώσα στις µεταβλητές Retail Trade 

Turnover (0,814) και Unemployment ( - 0,779).  

Μετά εποµένως από την ορθογωνική περιστροφή των παραγόντων οι υπό 

εξέταση µεταβλητές οµαδοποιήθηκαν σε τέσσερις παράγοντες και επιπροσθέτως όλες 

οι µεταβλητές σχετίζονται αποκλειστικά και µόνο µε ένα παράγοντα. Συνεπώς, η πρώτη 

κύρια συνιστώσα θα µπορούσε να ταυτοποιηθεί ως «χρηµατοπιστωτική» (µε την έννοια 

ότι και τα ασφάλιστρα κινδύνου και η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων συνιστούν 

κύριες µεταβλητές του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος), η δεύτερη ως «ψυχολογική» 

(µε την έννοια ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος και ο σύνθετος δείκτης οικονοµικής 

δραστηριότητας αποτυπώνουν την ψυχολογία της αγοράς και το οικονοµικό κλίµα που 

κυριαρχεί, η δε συναλλαγµατική ισοτιµία θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει σε σηµαντικό 

βαθµό τις προσδοκίες που διαµορφώνονται για το µέλλον179, “Surely much of the short-

term fluctuations in exchange rates is driven by changes in expectations about the 

future180”), η τρίτη ως «εµπορική» (µε την έννοια ότι οι εισαγωγές και εξαγωγές 

συνθέτουν το εµπορικό ισοζύγιο) και η τέταρτη ως «αναπτυξιακή» (µε την έννοια ότι o 

κύκλος εργασιών του εµπορίου και τα επίπεδα  ανεργίας συνιστούν κύριους µοχλούς 

της αναπτυξιακής διαδικασίας). Οφείλουµε βέβαια να επισηµάνουµε εκ προοιµίου ότι η 

διαδικασία ταυτοποίησης των συνιστωσών εµπεριέχει ως δοµικό, χαρακτηριστικό της 

συστατικό γνώρισµα την υποκειµενική διάσταση της κρίσης του ερευνητή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Ben – Shahar, H., and Cukierman, Alex (1973), “The Term – Structure of Interest Rates and 
Expectations of Price Increase and Devaluation,” The Journal of Finance (28, 567 – 575) p. 567. 
180 Engel, C., West, K., 2003, “Exchange Rates and Fundamentals”, European Central Bank, Working 
Paper No. 248, p. 5.  
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Rotated Component Matrixa 

 

 Component 

 1 2 3 4 

Risk Premia ,851    

Term Spread ,836    

Exchange Rate  ,766   

Economic Sentiment 
Indicator 

 ,735   

Leading Indicator  ,716   

Imports   ,894  

Exports   ,878  

Retail Trade Turnover    ,814 

Unemployment    -,779 

 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
 

Πίνακας 3.3.18: Rotated Component Matrix 
 

3.3.4.4 Υπολογισµός και Χρήση Παραγοντικών Βαθµών 

 
Ως µέθοδο υπολογισµού των αποτελεσµάτων των εξαγόµενων παραγόντων (factors 

scores) επιλέγουµε τη µέθοδο της παλινδρόµησης, σύµφωνα µε την οποία τα 

αποτελέσµατα υπολογίζονται µε βάση την αρχή ότι τα scores ενός παράγοντα δύνανται 

να συσχετίζονται µε τα scores των άλλων παραγόντων. Με τα αποτελέσµατα των 

παραγόντων πια στη διάθεση µας προχωρούµε στο τελικό στάδιο της παραγοντικής 

ανάλυσης µε την προσέγγιση των προκαθορισµένων µεταβλητών µε βάση τη 

διαδικασία των δύο σταδίων (two step procedure). 

 
3.3.5 Προσέγγιση των Προκαθορισµένων Μεταβλητών µε Βάση τη ∆ιαδικασία των 

∆ύο Σταδίων 

  
Προχωρούµε στη συνέχεια στη διαδικασία των δύο σταδίων: Στο πρώτο στάδιο 

υπολογίζονται οι συντελεστές ευαισθησίας, ήτοι οι παραγοντικοί συντελεστές (factor 

betas, ijb s ) ή παραγοντικά φορτία (factor loadings).  

1 1 2 2 3 3 4 4it i i t i t i t i t itr b MF b MF b MF b MF eα = +  + + +  +       
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µε το , 1, 2,...,100 =itr i , να συµβολίζει την απόδοση της µετοχής i το µήνα t, το αi  την 

εκτιµηθείσα τεταγµένη της µετοχής i, τα jtMF  να αποτελούν το ( 1k × ) διάνυσµα της 

αποτίµησης του βαθµού πραγµατοποίησης (factor scores)  των j  ( 1, ... , 4) =    j  κοινών, 

«διαπεραστικών» παραγόντων κινδύνου του υποδείγµατος στο τέλος της περιόδου t  ή 

πιο απλά τις παρατηρήσεις από τις χρονοσειρές των παραγόντων κινδύνου, τα 

1 2 3, ,i i ib b b  και 4iβ  να συµβολίζουν τις ευαισθησίες (τα factor loadings ή τα 

παραγοντικά φορτία) της µετοχής i στους τέσσερις παράγοντες και τα ie  τα κατάλοιπα, 

τις µη συστηµατικές δηλαδή συνιστώσες των αποδόσεων των µετοχών. 

 Στο επόµενο βήµα διερευνάται η σχέση µεταξύ εκτιµηθέντων ευαισθησιών 

(παραγοντικών φορτίων181) και αποδόσεων ισορροπίας (equilibrium returns).  

Με τα εκτιµηθέντα παραγοντικά φορτία ως ανεξάρτητες µεταβλητές και µε τις µέσες 

αποδόσεις των µετοχών ως εξαρτηµένες µεταβλητές για να εξετάσουµε τη γραµµική 

σχέση κινδύνου – απόδοσης που πρεσβεύει η APT «τρέξαµε» τις διαστρωµατικές 

παλινδροµήσεις της µορφής: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4
ˆ ˆ ˆ ˆ

i i i i i ir P Pb P b P b P b ε= + + + + +  

Καταρτίστηκαν εποµένως οι χρονολογικές σειρές των ασφάλιστρων κινδύνου182 [τα 

εκτιµηθέντα 'jP s , ( 1, ... , ) =    4j ] που σχετίζονται µε τους τέσσερις παράγοντες που 

προέκυψαν από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των µακροοικονοµικών 

µεταβλητών. Στον πίνακα 3.3.19 που ακολουθεί καταγράφονται τα αποτελέσµατα των 

παλινδροµήσεων που διεξήχθησαν µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

 
C MF1 MF2 MF3 MF4 R-squared F-statistic 
       

-0,0034 0,0547 -0,2334 0,3932 0,1044 0,3165 10,9976 c 
       

(-1,4945) (0,8322) (-3,9412) c (5,5030)c (1,3310)   

 
Σηµείωση: Ως Εξαρτηµένη Μεταβλητή Λαµβάνουµε τη Μέση Μηνιαία Απόδοση των i Μετοχών, 

1, 2, ...,100=i και ως  Ανεξάρτητες Μεταβλητές τα παραγοντικά φορτία (τις ευαισθησίες) των αποδόσεων 
των αξιογράφων στις µεταβολές των µακροοικονοµικών παραγόντων. 
Οι τιµές της στατιστικής ελέγχου t εµφανίζονται στις παρενθέσεις 
aΣτατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 0,10 
bΣτατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 0,05 
cΣτατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 0,01 
 

                                                 
181 Η ανάλυση µε βάση τα παραγοντικά φορτία που καταγράφηκαν µετά την περιστροφή των 
παραγόντων µε τη µέθοδο varimax εξαλείφει το πρόβληµα της πολυσυγγραµικότητας. Αυτός είναι 
άλλωστε και ο λόγος που χρησιµοποιούµε τα παραγοντικά φορτία (τους ασυσχέτιστους παράγοντες 
δηλαδή) ως ανεξάρτητες µεταβλητές στις διαστρωµατικές παλινδροµήσεις µε τη µέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων.  
182 Στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία συµβολίζονται συχνότερα ως 'λ j s .  
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Πίνακας 3.3.19: Εκτιµήσεις της Εξίσωσης Παλινδρόµησης για την Προσέγγιση των 

Προκαθορισµένων Μεταβλητών 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα µας δύο παράγοντες τιµολογούνται και συγκεκριµένα µε 

βάση την ανάλυση που προηγήθηκε οι παράγοντες που τιµολογούνται είναι ο 

«ψυχολογικός» και ο «εµπορικός». Επιπροσθέτως το γεγονός ότι η τιµή της τεταγµένης 

δεν κρίνεται στατιστικά σηµαντική ενδεχοµένως να υποδηλώνει ότι µεταβλητές που δεν 

περιλαµβάνονται στο υπόδειγµα µας ενδεχοµένως να µην επηρεάζουν τις αποδόσεις 

των µετοχών σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα. Προχωρώντας στην ανάλυση µας 

διαπιστώνουµε ότι τα αποτελέσµατα συνάδουν µε τα αποτελέσµατα της µελέτης των 

Booth et al. (1993) που έλεγξαν την APT µε βάση τα δεδοµένα των µηνιαίων 

αποδόσεων των µετοχών των χρηµατιστηρίων των ΗΠΑ, της Φινλανδίας και της 

Σουηδίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1977 – 1986 και εξήγαγαν µε τη σειρά τους το 

συµπέρασµα ότι δύο κοινοί παράγοντες τιµολογούνται. Το γεγονός ότι και οι δύο 

µέθοδοι προσέγγισης (η προσέγγιση της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και η 

προσέγγιση των προκαθορισµένων µακροοικονοµικών µεταβλητών) καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι περισσότεροι του ενός παράγοντες εντέλει επιδρούν κατά µείζονα λόγο 

στη διαµόρφωση των αποδόσεων των µετοχών µπορεί να θεωρηθεί ενθαρρυντικό. Ο 

αριθµός των τιµολογούµενων παραγόντων µπορεί να θεωρηθεί ότι επιβεβαιώνει σε 

κάποιο βαθµό την ερµηνευτική ισχύ της APT στο ΧΑΑ. Η επιβεβαίωση της 

ερµηνευτικής ισχύος της APT τεκµηριώνεται και από τη στατιστική σηµαντικότητα και 

την προσαρµογή της εξίσωσης παλινδρόµησης. Με βάση τα αποτελέσµατα εποµένως 

της µελέτης µας επιβεβαιώνεται εν τίνι µέτρω η εγκυρότητα της Θεωρίας 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας που πρεσβεύει ότι οι µέσες αποδόσεις των µετοχών 

ερµηνεύονται από ένα οικονοµικό παραγοντικό υπόδειγµα. ∆εν παύει όµως να 

υφίσταται το γεγονός ότι δεν τιµολογούνται όλοι οι παράγοντες που προέκυψαν από 

την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων ερµηνευτικών µεταβλητών. 

Η προφανής εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι πως τα αποτελέσµατα της 

παλινδρόµησης αντανακλούν σε κάποιο βαθµό τη γενικότερη ρευστότητα και τις 

έντονες διακυµάνσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου 

(2000 – 2010).  

Γενικότερα όµως και υπό το πρίσµα µιας ευρύτερης θεώρησης για τις εξελίξεις 

που δροµολογήθηκαν στη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, η δεκαετία 2000 – 2010 



 317

θα µπορούσε να χαρακτηριστεί για το Χ.Α.Α ως µια «χαµένη» δεκαετία183. Το σκάσιµο 

της «φούσκας» το 2000 ολοκληρώθηκε µε την πτώση που ακολούθησε την παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση και την ένταξη της χώρας το 2010 στο µηχανισµό στήριξης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Η ένταξη της χώρας 

στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, η επιτάχυνση της παγκοσµιοποίησης και η 

ενοποίηση των αγορών, η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και η όξυνση του 

ανταγωνισµού διαµόρφωσαν ένα ρευστό, αβέβαιο και ταχύτατα µεταβαλλόµενο διεθνές 

και εγχώριο περιβάλλον. Η ρευστότητα των δοµών  των σχέσεων µεταξύ των υπό 

εξέταση µεταβλητών και η έντονη µεταβλητότητα της µήτρας συνδιακύµανσης των 

αποδόσεων τους ενδεχοµένως να µπορούν να θεωρηθούν ως η αιτία της σχετικά 

µέτριας ερµηνευτικής ισχύος του υποδείγµατος (αν αναλογιστούµε κυρίως ότι 

τιµολογούνται οι δύο από τους τέσσερις παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση 

σε κύριες συνιστώσες του πλήθους των προκαθορισµένων µεταβλητών).    

 
3.3.6 Η Σχέση Μεταξύ ∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης και 

Προκαθορισµένων Μεταβλητών 

 
Θα διερευνήσουµε στη συνέχεια τη σχέση του ανερµήνευτου από την παραγοντική 

ανάλυση τµήµατος των διαστρωµατικών αποδόσεων µε τους παράγοντες που 

προέκυψαν από τις προκαθορισµένες µεταβλητές µέσω της ανάλυσης των κύριων 

συνιστωσών. Για να διευκρινιστεί αν οι παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση 

των κύριων συνιστωσών στις προκαθορισµένες µεταβλητές εξηγούν τους  

διαταρακτικούς όρους των διαστρωµατικών παλινδροµήσεων για τον έλεγχο της APT 

στο Χ.Α.Α., µε βάση την προσέγγιση της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

εκτιµάται η παρακάτω παλινδρόµηση: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
ˆ ˆ ˆ ˆ

i MF i MF i MF i MF i ie b b b bγ γ γ γ γ γ= + + + + +  

µε το , 1,2,...,100 =ite i , να συµβολίζει την απόδοση της µετοχής i που δεν ερµηνεύεται 

στα πλαίσια της κλασσικής διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης, το 0γ  την 

εκτιµηθείσα τεταγµένη της µετοχής i, τα 
1 2 3 4

ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,
t t t tMF MF MF MFb b b b  να συµβολίζουν τις 

                                                 
183 Χαρακτηρισµός που βέβαια µπορεί να δοθεί και για µια σειρά ανεπτυγµένων χρηµατιστηριακών 
αγορών µε προεξάρχοντα τα αµερικανικά, για διαφορετικούς όµως λόγους. Στον αντίποδα για κάποιες 
από τις αγορές του αναδυόµενου κόσµου υπήρξε τουλάχιστον «χρυσή». Το χρηµατιστήριο της 
Ουκρανίας, για παράδειγµα, µπορεί να αποτελεί ανεξερεύνητο έδαφος για τους περισσότερους από τους 
επενδυτές των διεθνών αγορών (καθότι µετρά µόλις 13 χρόνια ζωής), ωστόσο κατέγραψε εντυπωσιακές 
αποδόσεις της τάξεως του 1.350% την τελευταία δεκαετία.  
Στο Περού, οι µετοχές απέφεραν κέρδη 660%, ενώ στις χώρες του BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και 
Κίνα)  κατεγράφησαν διψήφιες ή και τριψήφιες αποδόσεις που στην περίπτωση του χρηµατιστηριακού 
δείκτη Sensex της Ινδίας έφτασαν στο 240%. 
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εκτιµηθείσες ευαισθησίες των αξιογράφων στους τέσσερις  παράγοντες που προέκυψαν 

από την ανάλυση των κύριων συνιστωσών στο πλήθος των προκαθορισµένων 

µεταβλητών, µε 1 2 3, ,γ γ γ  και 4γ  να συµβολίζονται οι συντελεστές της παλινδρόµησης 

και µε 5γ  ο διαταρακτικός όρος. Τα αποτελέσµατα της εξίσωσης παλινδρόµησης 

καταγράφονται στον πίνακα 3.3.20.   

  
C MF1 MF2 MF3 MF4 R-squared F-statistic 
       

0,003584 -0,002774 -0,0893 0,1044 0,1793 0,1179 3,1763b 
       

(1,773)a (-0,0487) (-1,748)a (1,692) a (2,647)c   

 
Σηµείωση: Οι τιµές της στατιστικής ελέγχου t εµφανίζονται στις παρενθέσεις 
aΣτατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 0,10 
bΣτατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 0,05 
cΣτατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 0,01 
 
Πίνακας 3.3.20: Τα Αποτελέσµατα της Εξίσωσης Παλινδρόµησης για τη ∆ιερεύνηση 

της Σχέσης Μεταξύ ∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης και Προκαθορισµένων 

Μεταβλητών 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι µακροοικονοµικοί 

παράγοντες εµπεριέχουν πληροφοριακό περιεχόµενο σε σχέση µε τους παράγοντες που 

προέκυψαν µε βάση τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση, όχι όµως σε βαθµό που να 

µπορούν να θεωρηθούν τελείως υποκατάστατοι µεταξύ τους. Το βέβαιο είναι όµως ότι 

καθίσταται ευδιάκριτη η σχέση που διέπει τους παράγοντες που προέκυψαν από τους 

προκαθορισµένους παράγοντες µέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών µε τους 

παράγοντες που προέκυψαν µέσω της διαδικασίας της διερευνητικής παραγοντικής 

ανάλυσης στις αποδόσεις των µετοχών. Η επιβεβαίωση της σχέσης µεταξύ του  

ανερµήνευτου από την παραγοντική ανάλυση τµήµατος των διαστρωµατικών 

αποδόσεων µε τους παράγοντες που προέκυψαν από τις προκαθορισµένες µεταβλητές 

µέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών µπορεί να αποδοθεί ενδεχοµένως στη 

χαµηλή σχετικά εµπορευσιµότητα των µετοχών κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση 

περιόδου. Επειδή ο χαµηλός όγκος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών ενδεχοµένως να 

οδηγεί σε σηµαντική µεροληψία των εκτιµήσεων των παραγοντικών φορτίων µε βάση 

τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση στις αποδόσεις των µετοχών (Yli – Olli et al., 

1990) οι παράγοντες που προέκυψαν από τις προκαθορισµένες µεταβλητές µέσω της 

ανάλυσης των κύριων συνιστωσών µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά στην εξήγηση 

των µέσων αποδόσεων. Επισηµάναµε ήδη εξ άλλου ότι οι παρατηρούµενες µη – 

γραµµικότητες στις κατανοµές των αποδόσεων, ειδικά σε ρηχές χρηµατιστηριακές 
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αγορές, ενδεχοµένως να οδηγούν σε σηµαντικές µεροληψίες στις παραδοσιακές 

παραγοντικές δοµές των αποδόσεων των µετοχών. Το συµπέρασµα εντέλει που 

συνάγεται είναι πως η τεχνική των προκαθορισµένων µεταβλητών συνιστά ένα 

υποσχόµενο πεδίο για περαιτέρω έρευνα, συµπέρασµα που συνάδει µε τις εκτιµήσεις 

των Martikainen, Yli – Olli και Gunasekaran (p. 145). 

  
3.3.7 Συµπεράσµατα 

  
Στα πλαίσια του εµπειρικού ελέγχου της Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας στο 

Χ.Α.Α. εξετάσαµε δύο διαφορετικούς εµπειρικούς τρόπους προσέγγισης της θεωρίας, 

την προσέγγιση της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και την προσέγγιση της 

εξεύρεσης των παραγόντων που προκύπτουν µέσω της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες 

των προκαθορισµένων µεταβλητών. Αναζητήσαµε συγκεκριµένα µέσω της 

διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (exploratory factor analysis) τους άγνωστους 

κοινούς παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση των αποδόσεων των µετοχών και 

µέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (principal components) τη σχέση που 

διέπει µια ευρεία γκάµα µεταβλητών µε τις αποδόσεις των αξιογράφων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 2000 - 2010.  ∆ιαπιστώσαµε εµπειρικά, µετά την εφαρµογή της 

ανάλυσης κύριων συνιστωσών (που χρησιµοποιείται κατ’ εξοχήν στην APT) και 

µετέπειτα της οικονοµετρικής ανάλυσης, τον αριθµό των παραγόντων που επηρεάζουν 

τις αποδόσεις των υπό εξέταση αξιογράφων που επιλέχθηκαν µε βάση συγκεκριµένα 

κριτήρια.  

Σε πρώτη φάση, µε βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης µας καταδείχτηκε µε 

ενάργεια η κυρίαρχη επιρροή της αγοράς που  υπερισχύει καταφανώς έναντι της 

επιρροής των εναποµεινάντων παραγόντων (σε βαθµό που η επιρροή των παραγόντων 

πέραν της αγοράς να είναι ουσιαστικά αµελητέα). Με δεδοµένο όµως ότι ακόµη και η 

επιβεβαίωση της υπόθεσης του µονο – παραγοντικού υποδείγµατος (που υποστηρίζεται 

πλήρως από τα δεδοµένα) δεν αποκλείει την ύπαρξη ενός µεγαλύτερου αριθµού 

παραγόντων σε έναν έλεγχο τιµολόγησης των παραγόντων, για λόγους συγκρισιµότητας 

της προσέγγισης της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης µε την προσέγγιση µέσω 

της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων µεταβλητών εξετάσαµε τα 

υποδείγµατα µε βάση τον ίδιο αριθµό ερµηνευτικών µεταβλητών. Σε αµφότερες τις 

προσεγγίσεις ο αριθµός των τιµολογούµενων παραγόντων µπορεί να θεωρηθεί 

ενδεχοµένως ως επιβεβαίωση της ερµηνευτικής ισχύος της APT µε το σκεπτικό ότι 

περισσότεροι του ενός παράγοντες επηρεάζουν σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα τις 

αποδόσεις των µετοχών. Η επιβεβαίωση της ερµηνευτικής ισχύος της APT 
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τεκµηριώνεται και από τη στατιστική σηµαντικότητα και την προσαρµογή των 

εξισώσεων παλινδρόµησης.  

Με βάση τα αποτελέσµατα εποµένως της µελέτης µας επιβεβαιώνεται σε 

σηµαντικό βαθµό η εγκυρότητα της Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας που 

πρεσβεύει ότι οι µέσες αποδόσεις των µετοχών ερµηνεύονται από ένα οικονοµικό 

παραγοντικό υπόδειγµα. Το γεγονός βέβαια ότι δεν τιµολογούνται όλοι οι παράγοντες 

που προέκυψαν από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων 

ερµηνευτικών µεταβλητών δεν παύει να υφίσταται. Η προφανής εξήγηση που µπορεί να 

δοθεί σχετικά είναι πως τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης αντανακλούν 

ενδεχοµένως τη γενικότερη ρευστότητα και τις έντονες διακυµάνσεις που 

παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου (2000 – 2010).  

Η έντονη µεταβλητότητα της µήτρας διακύµανσης - συνδιακύµανσης των 

αποδόσεων των µετοχών αφενός και αφετέρου η ρευστότητα των δοµών  των σχέσεων 

µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών (ως απόρροια της έντονης µεταβλητότητας της 

µήτρας συνδιακύµανσης των αποδόσεων τους), θα µπορούσαν να θεωρηθούν 

ενδεχοµένως ως οι αιτίες της σχετικά µέτριας ερµηνευτικής ισχύος του υποδείγµατος 

(αν αναλογιστούµε κυρίως ότι τιµολογούνται οι τρεις από τους τέσσερις παράγοντες 

στα πλαίσια της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και οι δύο από τους τέσσερις 

παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες του πλήθους των 

προκαθορισµένων µεταβλητών).  

Από τη διερεύνηση της σχέσης του ανερµήνευτου από την παραγοντική 

ανάλυση τµήµατος των διαστρωµατικών αποδόσεων µε τους παράγοντες που 

προέκυψαν από τις προκαθορισµένες µεταβλητές µέσω της ανάλυσης των κύριων 

συνιστωσών διαπιστώσαµε ότι οι παράγοντες που εξήχθησαν από τις προκαθορισµένες 

µεταβλητές εµπεριέχουν πληροφοριακό περιεχόµενο σε σχέση µε τους παράγοντες που 

προέκυψαν µε βάση τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Η χαµηλή 

εµπορευσιµότητα των µετοχών και οι µη – γραµµικότητες που παρατηρούνται έντονα 

στις «ρηχές» αγορές µπορούν να θεωρηθούν ενδεχοµένως οι αιτίες που εξηγούν τη 

σχέση µεταξύ διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και προκαθορισµένων 

µεταβλητών. 

Τέλος τα αποτελέσµατα µπορούν να θεωρηθούν ότι καταδεικνύουν, έστω και µε 

βραχεία κεφαλή, µια υπεροχή της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης σε σχέση µε 

την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων µεταβλητών. ∆εν παύει 

όµως και οι δύο εµπειρικές µεθοδολογίες ελέγχου της ερµηνευτικής ισχύος της 

Θεωρίας να συµβάλουν τα µάλα στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 
Εισαγωγή 
 
Το θεµελιακό υπόβαθρο της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης, τα ποσοτικά υποδείγµατα 

της Σύγχρονης Θεωρίας Χαρτοφυλακίου (Modern Portfolio Theory) και της Θεωρίας 

Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (Asset Pricing Theory) που εξετάσαµε 

εκτενώς, εδράζονται στη θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών (Barberis and Thaler, 

2003; Kishore, 2004), που πρεσβεύει ότι αφενός µεν οι επενδυτές λαµβάνοντας υπόψη  

τις νέες πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται αναπροσαρµόζουν τις πεποιθήσεις τους 

σύµφωνα µε τον κανόνα του Bayes και αφετέρου ότι µε δεδοµένες τις πεποιθήσεις τους 

λαµβάνουν αποφάσεις λογικές και συνεπείς µε τη θεωρία της προσδοκώµενης 

χρησιµότητας (Barberis and Thaler, 2003).  

Αναφερθήκαµε διεξοδικά στις εµπειρικές µελέτες που ανέδειξαν τα φαινόµενα 

που αποκαλούνται «ανωµαλίες» της αγοράς, φαινόµενα που εγείρουν προβληµατισµούς 

και θέτουν σε αµφισβήτηση την εγκυρότητα και την ισχύ των υποδειγµάτων 

τιµολόγησης. Οι επισηµάνσεις των ποικίλων µορφών αστοχιών ή ανωµαλιών της 

αγοράς και η αδυναµία παροχής πειστικών εξηγήσεων στα πλαίσια της Νεοκλασικής 

Χρηµατοοικονοµικής για τα αίτια που τις προκαλούν οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι τα 

«κλασσικά» υποδείγµατα της χρηµατοοικονοµικής θεωρίας που µελετήσαµε δεν 

διακρίνονται για την επιστηµονική τους πληρότητα τη στιγµή που δεν λαµβάνουν 

υπόψη σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζουν τη συµπεριφορά των επενδυτών, τη 

ψυχολογία, τις υποκειµενικές κρίσεις και εκτιµήσεις τους. Το ενδιαφέρον πλείστων 

ερευνητών στράφηκε στην αναζήτηση των βαθύτερων κινήτρων, των γενεσιουργών 

αιτιών της επενδυτικής συµπεριφοράς. Αναδύθηκε ένας νέος κλάδος της 

Χρηµατοοικονοµικής, η «Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική» (Behavioral Finance) 

που προσέδιδε ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια εξήγησης των δυσερµήνευτων 

φαινοµένων – «ανωµαλιών» της αγοράς, στην υποκειµενική εν πολλοίς διάσταση της 

ψυχολογίας των επενδυτών.   

Η Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική µελετά τις ψυχολογικές διαστάσεις και 

τα βαθύτερα κίνητρα που διέπουν την επενδυτική - χρηµατοοικονοµική συµπεριφορά. 

∆ιευρύνει τους ορίζοντες της κλασσικής οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής θεωρίας 

µε µια ευρύτερη  θεώρηση των τεκταινοµένων στις αγορές υπό το πρίσµα της 

Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και της Ανθρωπολογίας. Ενσωµατώνοντας εποµένως 

τη  γνώση και τα εµπειρικά ευρήµατα µιας σειράς επιστηµών συµβάλλει στην 

κατανόηση και την εξήγηση των επενδυτικών συµπεριφορών και της πορείας των 
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χρηµατοοικονοµικών αγορών. Ο Thaler (1993) δίνοντας έναν επιγραµµατικό ορισµό 

θεώρησε τη συµπεριφορική οικονοµική ως «απλώς ανοιχτόµυαλη οικονοµία184». 

Συνοπτικά η δοµή του δεύτερου τµήµατος της διατριβής έχει ως εξής: στο 

πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών και τα 

εµπειρικά ευρήµατα (market anomalies) που την αµφισβητούν. Σύµφωνα και µε το 

σκεπτικό της προσέγγισης των Barberis and Thaler (2003) στο επόµενο κεφάλαιο (στο 

δεύτερο δηλαδή) θα εξεταστεί  το θεωρητικό υπόβαθρο της Συµπεριφορικής 

Χρηµατοοικονοµικής που εδράζεται σε δύο κύριους πυλώνες: στην επιστήµη της 

Ψυχολογίας και συγκεκριµένα στην Ψυχολογία των Επενδυτών (Investor’s Psychology) 

και στη θεωρία περί των πεπερασµένων ορίων της Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας 

(limits to arbitrage). Τέλος εξετάζεται σε εµπειρικό επίπεδο το φαινόµενο της 

υπεραντίδρασης στο Χ.Α.Α και αναζητούνται οι γενεσιουργοί λόγοι του φαινοµένου.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 
4.1.1 Το Θεωρητικό Υπόβαθρο της Υπόθεσης των Αποτελεσµατικών Αγορών 

 
Θεµέλιος λίθος στο οικοδόµηµα της Νεοκλασικής Χρηµατοοικονοµικής Θεωρίας 

θεωρείται η Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών (Efficient Market Hypothesis, 

EMH) που διατύπωσαν οι Fama (1965) και Samuelson185 (1965).  Σύµφωνα µε τον 

ορισµό του Jensen (1978): «Μια αγορά είναι αποτελεσµατική ως προς ένα σύνολο 

πληροφοριών tI , εάν είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθούν οικονοµικά κέρδη186 από 

συναλλαγές, µε βάση αυτό το σύνολο πληροφοριών tI ». 

Η Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών έλκει την καταγωγή της από τη 

Νεοκλασσική Οικονοµική Θεωρία187 (Manselbrot 1971) και συγκεκριµένα από τη 

Θεωρία των Ορθολογικών Προσδοκιών (Rational Expectations Theory, RET) και από 

την Υπόθεση του Τυχαίου Περίπατου (Random Walk Hypothesis, RWH).   

 
4.1.2 Θεωρία των Ορθολογικών Προσδοκιών 
                                                 
184 "I think of behavioral finance as simply "open-minded finance"." 
185 Ο Samuelson θεµελίωσε το πρώτο υπόδειγµα αποτελεσµατικής αγοράς µε βάση την οικονοµική 
θεωρία. Η συµβολή του συνοψίζεται εύγλωττα στον τίτλο του άρθρου του: “Proof that properly 
anticipated prices fluctuate randomly”. Ορθώς, στην ερευνητική του προσπάθεια να αποδείξει την 
τυχαιότητα των τιµών εστιάστηκε στο concept του martingale παρά στον τυχαίο περίπατο.   
186 Με τον όρο «οικονοµικά κέρδη» ορίζεται η προσαρµοσµένη ανά µονάδα κινδύνου απόδοση µετά την 
αφαίρεση κάθε κόστους. 
187 Σύµφωνα µε τον Le Roy (1989), η Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών συνιστά σε ένα πιο γενικό 
επίπεδο τη θεωρία της ανταγωνιστικής ισορροπίας που υλοποιείται στις Χρηµατοοικονοµικές Αγορές. 



 323

 
Η θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών που διατυπώθηκε από τον Muth (1961) 

προϋποθέτει την ύπαρξη του homo economicus188 που διακρίνεται για τον ορθολογισµό 

του. Ο homo economicus συνεκτιµά όλα τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που διαθέτει 

για τη λήψη των αποφάσεων του, προβαίνει σε ανάλυση κόστους – οφέλους και πράττει 

τελικά µε γνώµονα το συµφέρον του και µε µοναδικό σκοπό τη µεγιστοποίηση της 

συνάρτησης της αναµενόµενης χρησιµότητας του. Σύµφωνα µε τη θεωρία οι 

προσδοκίες που διαµορφώνονται είναι ορθολογικές όταν οι homo economicus ή 

οικονοµικοί δρώντες (economic agents) λαµβάνουν τις αποφάσεις τους αναλύοντας και 

αξιολογώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες (Lucas, 1972).  

Ο Muth (1961) θεµελίωσε τις ορθολογικές προσδοκίες πάνω στην άποψη ότι οι 

δρώντες (agents) σχηµατίζουν τις προσδοκίες τους µε βάση την οικονοµική θεωρία, 

κάτι που ο Walters αργότερα ονόµασε συνεπείς προσδοκίες («consistent expectations») 

για να υπογραµµίσει τη συνέπεια των προσδοκιών µε τη σχετική οικονοµική θεωρία. 

Για τον Muth, η έρευνα µπορεί να επικεντρώνεται µόνο στις προσδοκώµενες τιµές των 

µεταβλητών που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και έτσι να δοθεί θετική απάντηση 

στην αλληλεπίδραση προσδοκιών και πραγµατικότητας. Οι ορθολογικές προσδοκίες 

του Muth είναι ταυτόσηµες µε τις υπό συνθήκη (conditional) µαθηµατικές προσδοκίες. 

Η άποψη αυτή διατυπώθηκε αρχικά από τον Muth το 1961  µε τη φράση «….Οι 

προσδοκίες τείνουν να κατανέµονται για το ίδιο σύνολο πληροφοριών γύρω από τις 

προβλέψεις της ίδιας της θεωρίας (που τις χρησιµοποιεί)….». 

Με άλλα λόγια η «υποκειµενική συνάρτηση» πρόβλεψης µιας µεταβλητής υπό 

θεώρηση, π.χ. τιµής µιας µετοχής, είναι ίση µε τη µαθηµατική ελπίδα για την τιµή της 

µετοχής Ρ δεδοµένου του διαθέσιµου εύρους της πληροφόρησης που προέρχεται από 

όλες τις πηγές. Σύµφωνα µε τη θεωρία ισχύει ότι: 

)( 1−Ω= tt
E

t PEP  

όπου E
tP  είναι η τιµή της µεταβλητής Ρ που οι επενδυτές εν προκειµένω αναµένουν να 

διαµορφωθεί την περίοδο t και 1( )t tE P −Ω  είναι η µαθηµατική ελπίδα για τη µεταβλητή 

Ρ, δεδοµένου του συνόλου της διαθέσιµης πληροφόρησης τη στιγµή που σχηµατίζεται 

η πρόβλεψη, δηλαδή του  1t−Ω . 

                                                 
188 Η οικοδόµηση πλήθους θεωρητικών υποδειγµάτων µικροοικονοµικής και µακροοικονοµικής 
ανάλυσης, κυρίως της νεοκλασικής σχολής, εδράζεται στο πρότυπο του homo economiucus.  
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Αλλιώς, µπορούµε να πούµε πως η υποκειµενική προσδοκία για την τιµή του Ρ δηλαδή 

η E
tP , διαφέρει από την πραγµατική τιµή tP , κατά τον τυχαίο όρο σφάλµατος tε  το 

οποίο έχει µέση τιµή ίση µε 0:  

tt
E

t PP ε+=  

Το σφάλµα tε , είναι τυχαίο που σηµαίνει πως δεν υφίσταται συσχέτιση µε το σύνολο 

της πληροφόρησης το οποίο είναι διαθέσιµο την περίοδο t-1, περίοδο διενέργειας της 

πρόβλεψης. 

Το κρίσιµο σηµείο της θεωρίας αυτής είναι πως το σύνολο της πληροφόρησης 

1t−Ω  είναι διαθέσιµο σε όλους. Όλοι οι επενδυτές εν προκειµένω διαθέτουν την ίδια 

πρόσβαση στο ίδιο σύνολο πληροφόρησης (δηµόσιας και ιδιωτικής).. Αυτή είναι 

οµολογουµένως µία πολύ αυστηρή (και συνεπώς αρκετά περιοριστική) υπόθεση. 

Εντούτοις η υιοθέτηση της κεντρικής ιδέας των «ορθολογικών προσδοκιών» που 

πρεσβεύει ότι οι homo economicus διαθέτουν κοινό τρόπο σκέψης (κατά τη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων τους προσπαθούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλες τις 

διαθέσιµες πληροφορίες µε σκοπό να σχηµατίσουν ορθολογικές προσδοκίες για το τι 

µέλλει γενέσθαι) οδηγεί στην αποφυγή δύο βασικών σφαλµάτων της υπόθεσης των 

«προσαρµοστικών προσδοκιών» (adaptive expectations):  

 
i. την ανορθολογικότητα του να διαπράττει κανείς συστηµατικά λάθη και  

ii. την αποκλειστική στήριξη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη «µερική 

πληροφόρηση»,  δηλαδή στην πληροφόρηση που προέρχεται µόνο από τα 

δεδοµένα του παρελθόντος και την υιοθέτηση µόνο αυτής της πηγής 

πληροφόρησης ως βάσης για τις προβλέψεις του µέλλοντος. 

 
Έτσι ενώ οι «προσαρµοστικές προσδοκίες» χρησιµοποιούν τη µερική πληροφόρηση, οι 

«ορθολογικές προσδοκίες» βρίσκονται στο άλλο άκρο υιοθετώντας την υπόθεση πως 

όλη η διαθέσιµη πληροφόρηση χρησιµοποιείται µε τον πιο αποδοτικό τρόπο.  

 
4.1.3 Υπόθεση του Τυχαίου Περίπατου (Random Walk Hypothesis) 

 
 Ένα στατιστικό υπόδειγµα που περιγράφει µια αποτελεσµατική αγορά είναι το 

υπόδειγµα του Τυχαίου Περιπάτου189 (“Random Walk Hypothesis”). Σύµφωνα µε τον 

Συριόπουλο και τους Αλεξάκη - Ξανθάκη, µε το υπόδειγµα αυτό, οι µεταβολές των 

χρηµατιστηριακών τιµών είναι µη προβλέψιµες και γραµµικά ανεξάρτητες η µια από 

                                                 
189 Όρος που εισήχθη από τον Pearson το 1905. 
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την άλλη. Η «καλύτερη» πρόβλεψη που µπορούµε να έχουµε για την τιµή µιας µετοχής 

σε µια χρονική στιγµή, για παράδειγµα σήµερα, είναι η τιµή που είχε την προηγούµενη 

χρονική στιγµή, δηλαδή χθες. Αυτό συµβαίνει διότι η σηµερινή χρηµατιστηριακή τιµή 

θα επηρεασθεί από τις σηµερινές ειδήσεις και η µεταβολή της από χθες µέχρι σήµερα 

θα εκφράζει τις ειδήσεις αυτές που όπως είπαµε είναι άγνωστες και απρόβλεπτες 

(Goodhart και Smith, 1985; Fuller και Kling, 1990; Jung και Boyd, 1996). 

Το υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου190 µπορεί να εκφρασθεί ως εξής: 

1t t tP P ε−= +  (όπου tε  οι Πληροφορίες t )  ή tP∆  = tε  όπου: 

tP  η τιµή µιας µετοχής στο χρόνο αναφοράς t , δηλαδή σήµερα, 

1−tP  η τιµή µιας µετοχής στο χρόνο 1−t , για παράδειγµα χθες, την προηγούµενη 

εβδοµάδα, τον προηγούµενο µήνα κλπ, ανάλογα µε το ποια χρονική περίοδο  

εξετάζουµε, 

tP∆  η µεταβολή της τιµής της µετοχής από την προηγούµενη χρονική περίοδο µέχρι 

σήµερα. 

tε  ~ 2(0, )σ  και tP  ~ 2( , )tµ σ  µε 0Pµ =  να συµβολίζει την αρχική τιµή της P . 

Όπως αναφέραµε πιο πάνω, επειδή οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως 

της δηµοσιότητας είναι τυχαίες και εξ ορισµού απρόβλεπτες, έτσι και οι µεταβολές των 

χρηµατιστηριακών τιµών θα είναι τυχαίες και απρόβλεπτες. Στη γλώσσα της 

στατιστικής και της οικονοµετρίας θα λέγαµε ότι οι χρηµατιστηριακές µεταβολές τιµών 

αποτελούν µια χρονολογική σειρά πιθανολογικά ανεξάρτητων διαταράξεων ( tε ) που 

κατανέµονται οµοιόµορφα (Taylor, 1986; Mills, 1993). 

Πληροφορίες t  = Μεταβολές χρηµατιστηριακών τιµών t  = tε  

θεωρώντας ότι ισχύουν οι εξής υποθέσεις: 

 
§ ο µέσος όρος των µεταβολών αυτών είναι σταθερός και ίσος µε µηδέν, ήτοι  

[ ] 0tεΕ =  

∆ηλαδή κάποιες πληροφορίες επιδρούν θετικά στις χρηµατιστηριακές τιµές, κάποιες 

πληροφορίες επιδρούν αρνητικά, γενικά όµως και σε βάθος χρόνου οι θετικές και οι 

αρνητικές επιδράσεις των νέων πληροφοριών θα αντισταθµίζονται και θα τείνουν να 

συγκλίνουν σε ένα µηδενικό µέσο όρο επίδρασης στις τιµές. 

§ η διακύµανση των µεταβολών είναι σταθερή, ήτοι  

                                                 
190 Της πορείας δηλαδή της τυχαίας µεταβλητής όπου κάθε µεταβολή της (innovation) είναι ανεξάρτητη 
από όλες τις προηγούµενες µεταβολές και καθεµία προέρχεται από την ίδια κατανοµή πιθανότητας 
(Παπαναστασίου, 2008) 
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[ ]tVar ε  = 2σ  

∆ηλαδή οι σηµαντικές πληροφορίες που προκαλούν εύλογα µεγάλες µεταβολές και οι 

λιγότερο σηµαντικές που προκαλούν µικρότερες µεταβολές στις τιµές έρχονται στο φως 

της δηµοσιότητας µε τυχαίο τρόπο και δεν υπόκεινται σε κάποια κανονικότητα στη 

διαδοχή τους π.χ. οι µεγάλες µεταβολές τιµών να ακολουθούνται από µεγάλες 

µεταβολές απόρροια συνεχόµενης ροής κρίσιµων πληροφοριών κ.ο.κ. (Perry, 1985; 

Akgiray, 1989; Bollerslev et al., 1992). 

§ η συσχέτιση µεταξύ των διαδοχικών µεταβλητών είναι µηδενική για 

οποιεσδήποτε µεταβολές, ήτοι  

[ ], 0t sCov ε ε =  για κάθε st ≠  

Από τη στιγµή δηλαδή που οι πληροφορίες δηµοσιοποιούνται µε τυχαίο τρόπο δεν 

υφίσταται το ενδεχόµενο συστηµατικής ακολουθίας των τιµών. Για παράδειγµα µια 

άνοδος των τιµών, απόρροια πληροφοριών που αξιολογήθηκαν θετικά, δεν σηµαίνει ότι 

θα ακολουθηθεί από µια εκ νέου άνοδο λόγω της διατήρησης του καλού κλίµατος και 

της έλευσης νέων, ελπιδοφόρων ειδήσεων. Η τυχαιότητα στη ροή και το περιεχόµενο 

των νέων ειδήσεων προκαλεί και την τυχαιότητα στις µεταβολές των 

χρηµατιστηριακών τιµών (Atchison et al., 1987; Berglund και Liljebom, 1988). 

 
Σύµφωνα µε τον Παπαναστασίου (2008) η ανέλιξη του τυχαίου περιπάτου παρουσιάζει 

δύο ιδιότητες ιδιαίτερα σηµαντικές στις χρηµατοοικονοµικές σειρές: 

 
i. Ιδιότητα Markov: 

 
Σύµφωνα µε την ιδιότητα του Markov η µόνη σχετική πληροφόρηση για τον 

προσδιορισµό της δεσµευµένης πιθανότητας της επόµενης µελλοντικής τιµής της 

τυχαίας µεταβλητής είναι η πληροφόρηση που περιέχεται στην τρέχουσα τιµή της 

µεταβλητής και όχι στην ιστορική κατανοµή πιθανότητας της µεταβλητής (διαδικασίες 

χωρίς µνήµη). 

 
ii. Ιδιότητα Martingale: 

 
Σύµφωνα µε την ιδιότητα Martingale η δεσµευµένη µέση τιµή (αναµενόµενη) της 

µελλοντικής τιµής της τυχαίας µεταβλητής είναι η τρέχουσα τιµή. Γενικά Martingale 

είναι µια στοχαστική διαδικασία (ανέλιξη), ευρύτερη του τυχαίου περιπάτου, όπου οι 

µεταβολές των επιπέδων της µεταβλητής δίδονται από µια τυχαία µεταβλητή η οποία αν 

και πρέπει να έχει µηδέν αριθµητικό µέσο δεν είναι απαραίτητο να έχει σταθερή 

διακύµανση, ούτε οι µεταβολές να είναι ανεξάρτητες.  
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1t t tP P α ε−= + +  

Αν 0α >  ονοµάζεται sub – martingale 

Αν 0α <  ονοµάζεται super – martingale 

 
Το concept του υποδείγµατος του τυχαίου περιπάτου συνέλαβε ο Bachelier που έθεσε 

και τις επιστηµονικές βάσεις για τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών εξηγώντας 

γιατί οι τιµές των µετοχών στις κεφαλαιαγορές είναι αδύνατον να προβλεφθούν. 

Σύµφωνα µε τα εµπειρικά ευρήµατα της διδακτορικής του διατριβής στο Πανεπιστήµιο 

της Σορβόννης το 1900 µε τίτλο “Théorie de la spéculation” οι διαδοχικές µεταβολές 

των τιµών των µετοχών του Παρισινού Χρηµατιστηρίου (Bourse de Paris)  ήταν µη 

προβλέψιµες.  

Σύµφωνα µε τον Mandelbrot (1966) ο Bachelier επινόησε αρκετά υποδείγµατα 

µε διαφορετικό επίπεδο πολυπλοκότητας το καθένα. Στο πιο γενικό και απλούστερο 

υπόδειγµα του δείχνει ότι η παρούσα τιµή µιας µετοχής αποτελεί αµερόληπτη 

εκτιµήτρια της τιµής της σε κάθε µελλοντική στιγµή. Στο δεύτερο επίπεδο του 

υποδείγµατος του ο Bachelier υποστήριξε ότι για την οποιαδήποτε παρούσα χρονική 

στιγµή t  και την οποιαδήποτε µελλοντική χρονική στιγµή T , η αύξηση της τυχαίας 

χρονοσειράς των τιµών ( ) ( )Z t T Z t+ −  είναι ανεξάρτητη από τις τιµές της χρονοσειράς 

των τιµών Z µέχρι και τη χρονική στιγµή t . Αυτή η υπόθεση έγινε γνωστή στη 

συνέχεια ως «Τυχαίος Περίπατος» (“Random Walk Hypothesis”). Στο τρίτο επίπεδο του 

υποδείγµατος του ο Bachelier ισχυρίστηκε ότι η διαφορά ( ) ( )Z t T Z t+ −  είναι µια 

Gaussian τυχαία µεταβλητή µε µηδενικό µέσο και διακύµανση που αντιστοιχεί στο 

χρόνο T  (Κίνηση Brown ή Brownian motion).  

Ο Bachelier στην εισαγωγή της διπλωµατικής του εργασίας σηµείωνε 

χαρακτηριστικά: «Τα παλιά, τα τρέχοντα, ακόµα και τα προεξοφληµένα µελλοντικά 

γεγονότα αντικατοπτρίζονται στις τιµές της αγοράς, αλλά συχνά δείχνουν να µην έχουν 

καµία προφανή σχέση µε τις µεταβολές των τιµών» και επισήµανε ότι «…εάν η αγορά, 

στην πραγµατικότητα, δεν µπορεί να προβλέψει τις διακυµάνσεις της, είναι δυνατόν 

όµως να εκτιµήσει κατά πόσο είναι λίγο ή πολύ πιθανές και αυτή η πιθανότητα µπορεί 

να εκτιµηθεί µαθηµατικά». 

Η αδυναµία πρόβλεψης των τιµών των µετοχών λόγω της τυχαιότητας στη 

διακύµανση τους επιβεβαιώθηκε από µελέτες που έγιναν αργότερα από τον Cowles 

(1933, 1944), που απέδειξε στατιστικά µε βάση τα δεδοµένα των µετοχών του 

Αµερικανικού Χρηµατιστηρίου ότι η µέση απόδοση των µετοχών εξειδικευµένων 

εταιρειών χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (financial services) υστερούσε σε σχέση µε 
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τη µέση απόδοση µιας κοινής µετοχής. Επιπροσθέτως απέδειξε ότι η µέση απόδοση των 

µετοχών  που προτείνονταν από τους αναλυτές απέφεραν αποδόσεις που υστερούσαν σε 

σχέση µε τη µέση απόδοση των µετοχών που επιλέγονταν τυχαία191. Το συµπέρασµα 

του ήταν ότι δεν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι η «η αγορά 

µπορεί να κερδηθεί» έστω και από επαγγελµατίες. 

Και οι µελέτες του Working (1934, 1960) που εξέτασε πληθώρα χρονολογικών 

σειρών τιµών µετοχών και του Kendall192 (1953), που µετά από µια σειρά εκτεταµένων 

αναλύσεων για διαδοχικές αυτοσυσχετίσεις (serial autocorrelations) κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι οι χρονολογικές σειρές τιµών σε εβδοµαδιαία βάση δεκαεννέα δεικτών 

µετοχών του βιοµηχανικού τοµέα και ορισµένων commodities στο Ηνωµένο Βασίλειο 

χαρακτηρίζονται από τυχαιότητα στη διακύµανση τους,   επιβεβαίωσαν τις απόψεις και 

τα εµπειρικά ευρήµατα του Bachelier. Είναι µακρύς ο κατάλογος των ερευνητών που 

διαπίστωσαν µε τη σειρά τους στο διάβα του χρόνου ότι λόγω της ανεξαρτησίας και της 

τυχαιότητας στις µεταβολές των τιµών των µετοχών δεν παρατηρείται καµία 

αυτοσυσχέτιση µεταξύ τους, είτε θετική είτε αρνητική (ενδεικτικά µόνο οι Αλεξάκης – 

Ξανθάκης αναφέρουν τους Alexander (1961), Cootner (1962, 1964), Osborne 

(1959,1962), Jensen και Bennington (1970), Berkman (1978), Frennberg και Hansson 

(1993). Αυτό συµβαίνει διότι οι χρηµατιστηριακές τιµές στο χρόνο t  (π.χ. σήµερα) θα 

επηρεαστούν από τις ειδήσεις που θα παρουσιαστούν στο ίδιο σηµείο του χρόνου t  

(σήµερα δηλαδή) και οι µεταβολές τους που θα επέλθουν στο χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί µεταξύ t  και 1t − (από χθες µέχρι σήµερα) θα οφείλονται στις ειδήσεις αυτές 

που είναι εξ ορισµού άγνωστες και απρόβλεπτες (Goodhart και Smith, 1985; Fuller και 

Kling, 1990; Jung και Boyd, 1996).    

Το στατιστικό υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου υποστηρίχθηκε κυρίως τις 

δεκαετίες του 1970 και 1980 µε τον Fama το 1970 και πλήθος  ερευνητών στη συνέχεια 

να τεκµηριώνουν εµπειρικά ότι οι διαδοχικές µεταβολές των χρηµατιστηριακών τιµών 

είναι ανεξάρτητες και τυχαίες και εποµένως δεν παρατηρείται καµία αυτοσυσχέτιση 

µεταξύ τους, θετική ή αρνητική. Ωστόσο το υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου είχε ένα 

µεγάλο µειονέκτηµα: ήταν καθαρά στατιστικό κάτι που καθιστούσε  επιτακτική ανάγκη 

την κατασκευή ενός υποδείγµατος που να εξηγεί τη λειτουργία του χρηµατιστηρίου µε 

βάση την οικονοµική θεωρία. 

                                                 
191 Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν στις µελέτες τους και οι Diefenback 1972; Logue & Tuttle 1973; 
Bidwell 1977; McNichols & O'Brien 1997. 
192 Ο Kendall ήταν και ο πρώτος που επισήµανε τη µη στατικότητα (non – stationarity) των οικονοµικών 
χρονοσειρών. 
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Έτσι ακολούθησε η ανάπτυξη υποδειγµάτων που εξηγούσαν την τυχαία διαµόρφωση 

των χρηµατιστηριακών τιµών, τα οποία µε τη σειρά τους βασίζονταν σε κάποιο άλλο 

υπόδειγµα γενικής ισορροπίας (π.χ. στο CAPM). Τα υποδείγµατα αυτά κατατάσσονται 

σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε τη στάση των επενδυτών απέναντι στον κίνδυνο. Άλλα 

υποθέτουν ουδέτερη στάση των επενδυτών έναντι του κινδύνου (risk neutral investors) 

και άλλα την αποστροφή των επενδυτών έναντι του κινδύνου (risk - averse investors). 

Στα υποδείγµατα ουδέτερης θέσης, οι επενδυτές αδιαφορούν για τον κίνδυνο και δεν 

επιδιώκουν τη µείωση του. Αντίθετα, στα υποδείγµατα που υποθέτουν αρνητική θέση 

έναντι του κινδύνου, οι επενδυτές πρόδηλα επιδιώκουν τη µείωση της έκθεσης των 

επενδύσεων τους στον κίνδυνο. Σύµφωνα µε τους Zeelenberg et al. (2004), «η 

αποστροφή του κινδύνου εκφράζεται µε την προτίµηση µιας σίγουρης εναλλακτικής 

επένδυσης έναντι µιας εναλλακτικής επένδυσης µε ρίσκο µε την ίδια όµως 

αναµενόµενη απόδοση».    

 
4.1.4 Υποδείγµατα Αποτελεσµατικής Αγοράς µε Ουδέτερη Θέση Έναντι του 

Κινδύνου 

 
Ένα υπόδειγµα θεµελιωµένο στην οικονοµική θεωρία, σε αντίθεση µε το καθαρά 

στατιστικό υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου, είναι το υπόδειγµα του δίκαιου 

παιχνιδιού (fair game model). Το υπόδειγµα του δίκαιου παιχνιδιού µπορεί να συνδεθεί 

µε απλές οικονοµικές υποθέσεις και να µην περιορίζεται έτσι θεωρητικά, όπως το 

υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου: 

Το υπόδειγµα του δίκαιου παιχνιδιού προέρχεται από το υπόδειγµα Martingale: 

, 1
1

it
i t

t

PE PI −
−

  =  
 

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα Martingale, εάν η τιµή µιας µετοχής , iti P  είναι Martingale, η 

πιο εύστοχη πρόβλεψη της τιµής itP  που µπορεί να γίνει µε βάση το διαθέσιµο σύνολο 

(set) πληροφοριών, 1−tI , είναι η 1tP− , υποθέτοντας ότι η 1−tP  συµπεριλαµβάνεται στο 

σύνολο πληροφοριών 1−tI . Με βάση εποµένως το υπόδειγµα martingale το σύνολο 

πληροφοριών 1−tI   στην πράξη δεν συµβάλει στην πρόβλεψη της αναµενόµενης 

απόδοσης των µετοχών στο χρόνο t , αν αναλογιστεί κανείς ότι το 1−tI  έχει πλήρως 

ενσωµατωθεί στις τιµές στο χρόνο  1−t  (Le Roy, 1989). 

Σύµφωνα λοιπόν µε το υπόδειγµα του δίκαιου παιχνιδιού (το οποίο ορίζεται ως 

η διαφορά του υποδείγµατος martingale), αν υποτεθεί µηδενική απόδοση ισορροπίας 

(µηδενικό επιτόκιο), σε µια αποτελεσµατική αγορά ισχύει  
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 παριστάνεται η αναµενόµενη µεταβολή της χρηµατιστηριακής 

τιµής της µετοχής i  στο χρόνο t  µε βάση τις πληροφορίες του χρόνου 1t − . Ή σε ότι 

αφορά τις αποδόσεις: 
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 παριστάνεται η αναµενόµενη χρηµατιστηριακή απόδοση της 

µετοχής i  στο χρόνο t  µε βάση τις πληροφορίες του χρόνου 1t −  και συµπεραίνεται ότι 

για το χρόνο t  η αναµενόµενη απόδοση είναι µηδενική µε βάση το σύνολο των 

πληροφοριών του χρόνου 1−t , 1−tI .  

Ο Samuelson (1965) θεµελίωσε το πρώτο υπόδειγµα αποτελεσµατικής αγοράς 

µε βάση την οικονοµική θεωρία. Η συµβολή του συνοψίζεται εύγλωττα στον τίτλο του 

άρθρου του: “Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly”. Η ερευνητική 

του προσπάθεια για την απόδειξη της τυχαιότητας των τιµών εστιάστηκε στο concept 

του martingale παρά στην υπόθεση του τυχαίου περιπάτου. Σύµφωνα µε τον Samuelson 

εάν αγνοήσουµε την υπόθεση της µηδενικής απόδοσης ισορροπίας και υποθέσουµε ότι 

οι επενδυτές τηρούν ουδέτερη στάση έναντι του κινδύνου, τότε θα διατηρούν στην 

κατοχή τους τα περιουσιακά στοιχεία που θα δίνουν τις µεγαλύτερες αποδόσεις, 

αδιαφορώντας για τον κίνδυνο. Σε επίπεδο ισορροπίας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα 

αποδίδουν την απόδοση ισορροπίας της αγοράς (το πραγµατικό επιτόκιο), έστω ρ . Θα 

ισχύει εποµένως: 

1
t

t

rE I ρ
−

  =  
 

όπου το ρ  αντιπροσωπεύει την απόδοση ισορροπίας της αγοράς (το πραγµατικό 

δηλαδή επιτόκιο). 

Ο Mandelbrot (1966) απέδειξε µαθηµατικά πως στις ανταγωνιστικές αγορές που 

οι επενδυτές τηρούν ουδέτερη στάση έναντι του κινδύνου (risk – neutral investors), οι 

αποδόσεις είναι µη προβλέψιµες και οι τιµές των µετοχών ακολουθούν µια στοχαστική 

ανέλιξη martingale. Όρισε τη στοχαστική ανέλιξη martingale ως εξής: έστω t , t T+  και 

0
it  η παρούσα χρονική στιγµή, µια µελλοντική χρονική στιγµή και ένα αυθαίρετο 

σύνολο παρελθουσών χρονικών στιγµών αντίστοιχα. Η παρούσα τιµή ( )Z t  είναι 

συνάρτηση των τιµών του παρελθόντος καθώς και των παρελθουσών και σηµερινών 
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αξιών µιας εξωγενούς µεταβαλλόµενης µεταβλητής ( )Y t . Η παρούσα τιµή ( )Z t  θα 

είναι martingale αν η αναµενόµενη µελλοντική τιµή (δεδοµένης της παρούσας τιµής της 

µετοχής καθώς και όλων των παρελθουσών τιµών της) ισούται µε την παρούσα τιµή, 

ήτοι: 

[ ( )] ( )E Z t T Z t+ = , δεδοµένης της ( )Z t  και όλων των 0( )iZ t . 

 
Ο Mandelbrot απέδειξε ότι οι χρονολογικές σειρές των τιµών που ακολουθούν 

στοχαστική ανέλιξη martingale, δεν παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για την πρόβλεψη 

των µελλοντικών τιµών. Αν η τιµή Z  δηµιουργήθηκε στα πλαίσια µιας διαδικασίας 

τυχαίου περιπάτου (Random Walk), τότε, οποιαδήποτε µέθοδος µέτρησης του κινδύνου 

και να είχε υιοθετηθεί, καµία γνώση από το παρελθόν δεν πρέπει να επηρεάσει την 

εκτίµηση κάποιου όσον αφορά τον κίνδυνο που ενέχει η διαπραγµάτευση της µετοχής 

στη συγκεκριµένη τιµή Z . Αντιθέτως, αν η τιµή Z  προκύπτει από την ανέλιξη 

martingale στο παρόν, τότε ο µόνος «κίνδυνος» που δεν επηρεάζεται από τα ιστορικά 

στοιχεία του παρελθόντος, συνίσταται από τις µελλοντικές προσδοκίες για την τιµή Z  

(Mandelbrot, 1966, p. 249). Κατά συνέπεια, µια στοχαστική ανέλιξη martingale είναι 

ένα δίκαιο παιχνίδι («fair game»). Το υπόδειγµα των Mandelbrot - Samuelson ήταν το 

πρώτο που απέδειξε µε µαθηµατική µεθοδολογία (θεώρηµα - απόδειξη) το ρόλο του 

δίκαιου παιχνιδιού και τη διασύνδεση του µε τη θεωρία του τυχαίου περιπάτου. 

Ο Samuelson σηµείωσε ότι η ερµηνεία των χρηµατιστηριακών αποδόσεων µε 

βάση το υπόδειγµα του δίκαιου παιχνιδιού δεν στερείται οικονοµικής βάσης όπως 

µπορεί να θεωρηθεί ότι συµβαίνει µε βάση το υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου. 

Πράγµατι, µε βάση την οικονοµική θεωρία και σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της 

θεµελιώδους ανάλυσης αξίας (Fundamental Value Analysis) που συγκροτήθηκε από τις 

δηµιουργικές συνεισφορές των Fisher (1907, 1930), Modigliani & Miller (1958,1963) 

και Gordon (1962), η αξία εν γένει των επενδύσεων στην ισορροπία προσδιορίζεται από 

την παρούσα αξία των χρηµατοροών τους (cash flow) στη διάρκεια του χρόνου. Εάν 

λοιπόν οι αγορές λειτουργούν  αποτελεσµατικά οι θεωρητικές τιµές των µετοχών εν 

προκειµένω προσδιορίζονται από την παρούσα αξία της ροής των µερισµάτων και από 

τον αναµενόµενο ρυθµό αύξησης τους. Εποµένως σε µικροοικονοµικό επίπεδο η 

µεταβολή των τιµών των µετοχών εξηγείται θεωρητικά από τη µεταβολή που επέρχεται 

στις προσδοκίες και τις εκτιµήσεις των επενδυτών από τις νέες πληροφορίες για τις 

µελλοντικές χρηµατοροές και τον αναµενόµενο ρυθµό αύξησης τους σε όρους καθαράς 

παρούσας αξίας. Το υπόδειγµα του δίκαιου παιχνιδιού υποθέτει ότι οι τιµές είναι ίσες µε 

τις προεξοφληµένες προσδοκώµενες χρηµατικές ροές που δηµιουργεί ένα περιουσιακό 
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στοιχείο και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος µεταξύ της οικονοµικής θεωρίας και του 

υποδείγµατος του τυχαίου περιπάτου. 

Συγκεκριµένα, επειδή το άθροισµα 1 ρ+  (όπου ρ  η απόδοση ισορροπίας), είναι εξ 

ορισµού ίσο µε το σύνολο της µερισµατικής απόδοσης ( 1t

t

Div
P

+ ) και το λόγο των  

κεφαλαιακών κερδών ( 1t

t

P
P

+ )193 η παρούσα αξία µιας µετοχής προκύπτει από τη σχέση: 

0
1 (1 ) (1 )

n
n n

n n
t

D P
P

ρ ρ=

= +
+ +

∑  

και µε δεδοµένο ότι στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη υποθέτουµε ότι ο χρόνος ζωής 

των επιχειρήσεων ( n ) τείνει στο άπειρο, όπερ σηµαίνει ότι lim 0
(1 )

n
nn

P

ρ→∞
=

+
 και: 

0
1 (1 )

n
n

n
t

D
P

ρ=

=
+

∑  

Ο Samuelson λοιπόν έδειξε ότι σε µια αποτελεσµατική αγορά η χρηµατιστηριακή τιµή 

µιας µετοχής έχει δοµή και είναι ίση µε το άθροισµα των προεξοφληµένων 

χρηµατοροών (µερισµάτων) που θα αποφέρει η µετοχή στη διάρκεια του χρόνου, είναι 

ίση δηλαδή η χρηµατιστηριακή τιµή µιας µετοχής µε την εσωτερική (intrinsic) ή 

θεµελιώδη (fundamental) αξία της. 

Ενδεχοµένως να προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ τα µερίσµατα εν µέρει µπορούν 

να προβλεφθούν, το υπόδειγµα Martingale τονίζει ότι δεν ισχύει το ίδιο για τις 

αποδόσεις. Η εξήγηση σε αυτό το παράδοξο είναι απλή: εάν η αγορά αναµένει ότι το 

µέρισµα που δίνει µια µετοχή θα αυξηθεί, η τιµή θα µεταβληθεί ανάλογα. Αν όντως το 

µέρισµα αυξηθεί όσο αναµενόταν δεν θα υπάρξει επιπλέον µεταβολή στην τιµή της 

µετοχής. Οι επενδυτές θα αποκοµίσουν µεγαλύτερη απόδοση µόνο αν η αύξηση του 

µερίσµατος ξεπεράσει τις προσδοκίες. Εποµένως, εάν οι χρηµατιστηριακές αγορές είναι 

αποτελεσµατικές, µια προσδοκώµενη αύξηση των µερισµάτων δεν συνιστά επενδυτική 

ευκαιρία, διότι ήδη η προσδοκώµενη αύξηση έχει προεξοφληθεί και ενσωµατωθεί στις 

τιµές. Μόνο η µη αναµενόµενη πληροφορία που θα έρθει στο φως της δηµοσιότητας θα 

                                                 
193 Εάν γνωρίζουµε µε βεβαιότητα την τιµή της µετοχής στο τέλος της περιόδου, το µέρισµα που θα 
δώσει και τον συντελεστή προεξόφλησης, τότε σύµφωνα µε την έννοια της προεξόφλησης, η µεγαλύτερη 

τιµή που θα προσφερθεί για την αγορά της σήµερα θα είναι 1 1( )
(1 )
t t

t
Div P

P
ρ

+ ++
=

+
 και συνεπώς 

1 1( )
1 t t

t

Div P
P

ρ + ++
+ =  
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επηρεάσει τις τιµές. Από τη στιγµή βέβαια που είναι εξ ορισµού απρόβλεπτη η µη 

αναµενόµενη πληροφορία, η επίπτωση στις τιµές θα είναι επίσης απρόβλεπτη. 

Για την περίπτωση µη µηδενικής απόδοσης ισορροπίας, ο Fama (1970) πρότεινε το 

Υπόδειγµα Αποτελεσµατικής Αγοράς Sub - Martingale, το οποίο έχει σηµαντικές 

πρακτικές εφαρµογές και εκφράζεται ως εξής: 

, 1
1

it
i t

t

PE PI −
−

  >  
 

,
, 1

1 , 1

, 1 1

( )
( ) 0

i t
i t

t i t

i t t
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E PI r
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P I

−
− −

− −

 −   = >  

Σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Sub – Martingale, δοθέντος ενός συνόλου πληροφοριών tI , 

η αναµενόµενη τιµή της µετοχής i  στο χρόνο t  µε βάση τα στοιχεία του συνόλου 

πληροφοριών 1tI −  θα είναι µεγαλύτερη από την τιµή της µετοχής i  στο χρόνο 1t − , ή 

στην περίπτωση των αναµενόµενων αποδόσεων αυτές θα είναι θετικές (αν βέβαια αντί 

για ανισότητα είχαµε ισότητα, οπότε οι αναµενόµενες αποδόσεις και οι µεταβολές των 

τιµών θα ήταν µηδενικές, θα ίσχυε η ιδιότητα martingale). Η σηµαντική πρακτική 

συνέπεια του Sub – Martingale είναι ότι κανένας κανόνας αγοραπωλησιών που 

βασίζεται στο σύνολο πληροφοριών tI  δεν µπορεί να αποφέρει µεγαλύτερα κέρδη από 

µια στρατηγική αγοράς και διακράτησης (buy and hold)194 των µετοχών για µια 

εξεταζόµενη περίοδο (Αλεξάκης – Ξανθάκης, 2008).   

 
4.1.5 Υποδείγµατα Αποτελεσµατικής Αγοράς µε Αρνητική Θέση Έναντι του 

Κινδύνου 

 
Οι επενδυτές ενδέχεται να αποτιµήσουν τις µετοχικές αξίες όχι µε βάση την εσωτερική 

(intrinsic) ή θεµελιώδη (fundamental) αξία τους αλλά µε βάση τις προσωπικές τους 

εκτιµήσεις, το χρονικό ορίζοντα των επενδύσεων τους και κυρίως τη σχέση τους µε τον 

κίνδυνο. Είδαµε πως τα υποδείγµατα ισορροπίας τύπου Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) των Sharpe (1964) και Lintner (1965) και πολυπαραγοντικά υποδείγµατα 

τύπου Arbitrage Pricing Theory (APT) των Ross (1976), Roll και Ross (1980) 

                                                 
194 Η επενδυτική στρατηγική  αγοράς και διακράτησης συγκεκριµένων µετοχών συνίσταται στη 
µακροχρόνια διατήρηση της επενδυτικής θέσης στις συγκεκριµένες µετοχές, εν αντιθέσει µε την 
επενδυτική στρατηγική των συχνών αγοραπωλησιών των µετοχών που στοχεύει στην αποκόµιση κερδών 
από τις βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις της αγοράς.   
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εξετάζουν το θέµα του κινδύνου και το ενσωµατώνουν σε αλγόριθµους τιµολόγησης195. 

Εν προκειµένω,  όσον αφορά την υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών, εάν οι 

επενδυτές δεν τηρούν ουδέτερη στάση και αποστρέφονται τον κίνδυνο η αναµενόµενη 

απόδοση της µετοχής i  σε ισορροπία δείξαµε ότι αποτυπώνεται διαγραµµατικά στη 

Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων (SML) ως γραµµική αύξουσα συνάρτηση του 

συστηµατικού κινδύνου (βήτα). 

Με βάση λοιπόν τη θεµελιώδη εξίσωση του CAPM ) ( )i f m f ir r r r β Ε( =  + Ε  −  

που αποτυπώνεται διαγραµµατικά στη Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων (SML) καθορίζεται 

µια θεωρητικά δίκαιη αναµενόµενη απόδοση για τη µετοχή i . Ο προσδιορισµός της 

αναµενόµενης απόδοσης της µετοχής i  συνεπάγεται και µια τιµή που προκύπτει αν 

προεξοφληθούν οι µελλοντικές χρηµατοροές της µετοχής µε τη συγκεκριµένη απόδοση. 

Σε αυτή την περίπτωση το Υπόδειγµα του ∆ίκαιου Παιχνιδιού µπορεί να εκφραστεί ως 

εξής: 

it
it it

it

rz r E β
 = −  
 

 

( ) [ ( ) ]it mt
ft ft it

it

r rE r E rmt ββ β= + −  

( ) 0itE z =  

Σύµφωνα µε την Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών, οποιαδήποτε απόκλιση της 

πραγµατικής απόδοσης ir  από την αναµενόµενη πρέπει να είναι τυχαία. Η επισήµανση 

µιας µετοχής της οποίας η αναµενόµενη απόδοση κινείται συστηµατικά πάνω ή κάτω 

από τη θεωρητικά δίκαιη αναµενόµενη απόδοση που αποτυπώνεται διαγραµµατικά στη 

Γραµµή Αγοράς Αξιογράφων αποτελεί ένδειξη µη αποτελεσµατικής αγοράς, γιατί αυτή 

η µετοχή αναµένεται να αποφέρει µια απόδοση σε σχέση µε τον κίνδυνο της που 

υπερβαίνει (ή υπολείπεται) της αναµενόµενης. Σε µια τέτοια περίπτωση η µετοχή είναι 

υποτιµηµένη (ή υπερτιµηµένη), γεγονός που επιτρέπει την αποκοµιδή υπερκανονικών 

κερδών από τους επενδυτές που θα σπεύσουν να εκµεταλλευθούν την απόκλιση από τη 

θεωρητικά δίκαιη αναµενόµενη απόδοση.  

 
4.1.6 Το Μαθηµατικό Υπόβαθρο της Υπόθεσης των Αποτελεσµατικών Αγορών 

 
Σύµφωνα µε την EMH η τιµή του αξιογράφου tP  ενσωµατώνει ήδη όλες τις σχετικές µε 

το αξιόγραφο πληροφορίες και ο µοναδικός λόγος µεταβολής της τιµής στο διάστηµα 

                                                 
195 Πιο πρόσφατα εισήχθηκαν και εµπλουτίζονται διαρκώς τα εναλλακτικά υποδείγµατα τιµολόγησης που 
λαµβάνουν υπόψη στατικές (stationary) µεταβλητές που κινούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου [κυρίως 
αυτοπαλινδροµούµενα (AutoRegressive, AR) υποδείγµατα].  
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µεταξύ του χρόνου t  και του χρόνου 1t −  είναι η γνωστοποίηση «νέων» ή 

αναπάντεχων συµβάντων. Στην τιµή του αξιογράφου λοιπόν αντανακλώνται πλήρως 

και πολύ γρήγορα, θεωρητικά άµεσα, οι σχετικές µε το αξιόγραφο δηµοσιευθείσες 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκτιµήσεις των επενδυτών για την 

πορεία της τιµών του (προβλέψεις µελλοντικών κερδών, διανοµή µερισµάτων, 

αναµενόµενο ρυθµό αύξησης των µερισµάτων, εκτιµήσεις για τον κίνδυνο του 

αξιογράφου, την αναµενόµενη απόδοση και γενικά οποιαδήποτε σχετική πληροφορία 

που µπορεί να έχει επίπτωση στην τιµή του αξιογράφου). Τα σφάλµατα πρόβλεψης 

1 1 1t t t tP E Pε + + += −  θα πρέπει εποµένως να είναι κατά µέσο όρο µηδενικά και να µην 

σχετίζονται µε καµία πληροφορία tI  που ήταν διαθέσιµη τη χρονική στιγµή που έγινε η 

πρόβλεψη. Η µη συσχέτιση των σφαλµάτων πρόβλεψης µε καµία πληροφορία tI  που 

ήταν διαθέσιµη τη χρονική στιγµή που έγινε η πρόβλεψη, συχνά αναφέρεται ως το 

στοιχείο των ορθολογικών προσδοκιών (rational expectations, RE) της EMH και µπορεί 

να απεικονιστεί ως: 

1 1 1t t t tP E P ε+ + += +  

Το σφάλµα πρόβλεψης αναµένεται να είναι µηδενικό κατά µέσο όρο γιατί οι τιµές 

µεταβάλλονται µόνο άµα τη δηµοσιοποίηση των «νέων» πληροφοριών. Η νέα 

πληροφορία, µια τυχαία δηλαδή µεταβλητή, ανάλογα µε την επίπτωση της ορισµένες 

φορές θα επιδράσει θετικά και ορισµένες φορές αρνητικά στην τιµή του αξιογράφου. 

Η αναµενόµενη τιµή του σφάλµατος πρόβλεψης είναι µηδέν: 

1 1 1 1 1( ) 0t t t t t t t t t tE E P E P E P E Pε + + + + +≡ − ≡ − ≡  

Μια επίπτωση της εξίσωσης 1 0t tE ε + =  είναι ότι η πρόβλεψη της τιµής 1tP+  είναι 

αµερόληπτη (δηλαδή κατά µέσο όρο αναµένεται η πραγµατική τιµή να ισούται µε την 

προσδοκώµενη τιµή). Σηµειώνεται ότι το σφάλµα πρόβλεψης 1tε +  µπορεί επίσης να 

περιγραφεί ως το µη αναµενόµενο κέρδος (ή ζηµία) της διακράτησης του αξιογράφου 

στο διάστηµα µεταξύ του χρόνου t  και του χρόνου 1t + . Σύµφωνα µε την EMH τα µη 

αναµενόµενα κέρδη θα πρέπει να είναι κατά µέσο όρο µηδενικά κάτι που 

καταδεικνύεται  µε αλγεβρικούς όρους από τη σχέση  

1 1 1 1 1( ) 0t t t t t t t t t tE E P E P E P E Pε + + + + +≡ − ≡ − ≡ . 

Η παραδοχή ότι το σφάλµα πρόβλεψης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από κάθε 

πληροφορία tI  που ήταν διαθέσιµη στο χρόνο t  ή νωρίτερα είναι γνωστή ως 

ορθογώνια ιδιότητα (orthogonality property). Μπορεί να αποδειχθεί ότι αν το σφάλµα 

πρόβλεψης tε  είναι σειριακά συσχετισµένο τότε η ορθογώνια ιδιότητα παραβιάζεται. 
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Ένα παράδειγµα ενός σειριακά συσχετιζόµενου όρου σφάλµατος είναι η 

αυτοπαλίνδροµη διαδικασία πρώτης τάξης (first – order autoregressive process, AR(1)). 

1t t tε ρε ν+ = +  

όπου το tν  (λευκός θόρυβος) είναι ένα τυχαίο στοιχείο (και εκ παραδοχής είναι 

ανεξάρτητο της πληροφορίας στο χρόνο , tt I ). Το σφάλµα πρόβλεψης 1t t t tP E Pε −= −  

είναι γνωστό στο χρόνο t  και εποµένως περιλαµβάνεται, είναι τµήµα της πληροφορίας 

tI . Από την εξίσωση 1t t t tP E Pε −= −  συνάγεται ότι το σφάλµα πρόβλεψης στο χρόνο t  

( tε ) είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι θα επηρεάσει το σφάλµα πρόβλεψης της 

επόµενης περιόδου 1tε +  κάτι όµως που σύµφωνα µε τη σχέση 1 1 1t t t tP E P ε+ + += +  µπορεί 

να φανεί χρήσιµο στην πρόβλεψη των µελλοντικών τιµών. Σε µια τέτοια περίπτωση 

παραβιάζεται η Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών επειδή η δηµοσιοποιηθείσα 

πληροφορία στο χρόνο t , ειδικότερα το σφάλµα πρόβλεψης tε , βοηθά στην πρόβλεψη 

των µελλοντικών τιµών. Για να καταστεί σαφές µε µαθηµατικούς όρους γιατί η 

σειριακή συσχέτιση του σφάλµατος πρόβλεψης tε  υποδηλώνει ότι η πληροφορία στο 

χρόνο t  βοηθά στην πρόβλεψη της τιµής στο χρόνο 1t +  ( 1tP+ )  πολλαπλασιάζουµε µε 

ρ  τα µέλη της εξίσωσης 1 1 1t t t tP E P ε+ + += +  µε χρονική υστέρηση µιας περιόδου οπότε: 

1( )t t t tP E Pρ ρ ρε−= +  

Αφαιρώντας κατά µέλη τις εξισώσεις 1 1 1t t t tP E P ε+ + += +  και 1( )t t t tP E Pρ ρ ρε−= +  και 

επιλύοντας την εξίσωση 1t t tε ρε ν+ = +  ως προς tν , ήτοι 1t t tν ε ρε+= − , έχουµε: 

1 1 1( )t t t t t t tP P E P E Pρ ρ ν+ + −= + − +  

Βλέπουµε εποµένως πως όταν ο όρος του σφάλµατος ε  συσχετίζεται σειριακά οι τιµές 

στο χρόνο 1t +  θα εξαρτώνται από τις τιµές στο χρόνο t  και θα είναι εποµένως, έστω 

και µερικώς, προβλέψιµες µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες στο χρόνο t  

(σηµειωτέον ότι ο όρος εντός της παρενθέσεως που σηµατοδοτεί µια αλλαγή στις 

προσδοκίες δεν είναι προβλέψιµος). Εποµένως, η υπόθεση της σειριακής εκτίµησης των 

όρων σφάλµατος ε  υπάγεται στην υπόθεση της EMH ότι οι διαθέσιµες πληροφορίες 

στο χρόνο t  δεν είναι σε θέση να προσφέρουν καµία βοήθεια στην πρόβλεψη των 

τιµών των αξιογράφων στο χρόνο 1t + . 

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι οι υποθέσεις της αποτελεσµατικής αγοράς και 

των ορθολογικών προσδοκιών δεν θέτουν περιορισµούς στη µορφή της δεύτερης ροπής 

και των υψηλότερων αυτής ροπών της κατανοµής του tε . Για παράδειγµα η 

διακύµανση του 1tε +  ( 2
1tσ + ) µπορεί να σχετίζεται µε την παρελθούσα τιµή της 2

tσ  (να 
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εξελίσσεται δηλαδή µια ARCH διαδικασία) χωρίς να παραβιάζεται η υπόθεση των 

ορθολογικών προσδοκιών (rational expectations, RE). Η υπόθεση των ορθολογικών 

προσδοκιών θέτει περιορισµούς µόνο στη συµπεριφορά της πρώτης ροπής περί την 

αρχή, δηλαδή στην αναµενόµενη τιµή του tε .   

 
4.1.7 Προϋποθέσεις Ύπαρξης και Λειτουργίας Αποτελεσµατικών Αγορών 

 
Για να ισχύει στην πράξη η EMH επιβάλλεται να πληρούνται µια σειρά από 

προϋποθέσεις, προϋποθέσεις  που οριοθετούν ουσιαστικά και το λειτουργικό πλαίσιο 

των τέλειων, ανταγωνιστικών αγορών κεφαλαίου196 (Copeland και Weston, 1988): 

Ø Η ύπαρξη ενός σηµαντικού αριθµού ορθολογικών δρώντων (χρηµατιστών, 

επενδυτών, αναλυτών κλπ.) στην αγορά που διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στα 

δρώµενα της αγοράς αναλύοντας και αξιολογώντας ατοµικά κάθε λαµβανόµενη 

πληροφορία. Ως κύριο µέληµα και στόχο οι επενδυτές καθορίζουν τη 

βελτιστοποίηση και µεγιστοποίηση της προσδοκώµενης χρησιµότητας τους 

(expected utility) σε κάθε επενδυτική πρωτοβουλία που αναλαµβάνουν.  

Ø Σε όλους τους δρώντες της αγοράς η πληροφορία θα πρέπει να κοινοποιείται και να 

διαχέεται ταυτόχρονα, ήτοι να είναι διαθέσιµη οποιαδήποτε στιγµή. 

Ø Το κόστος πρόσβασης στην πληροφορία επιβάλλεται να είναι είτε µηδενικό είτε ίδιο 

για όλους.  

Ø Η πληροφορία δεν πρέπει να βαίνει κατευθυνόµενη από συγκεκριµένες πηγές σε 

συγκεκριµένους δρώντες µε ελεγχόµενο τρόπο, αλλά να διασπείρεται υπό συνθήκες 

τυχαιότητας στο σύνολο.  

Ø Η τιµή της µετοχής δεν πρέπει να επηρεάζεται, να χειραγωγείται και να καθορίζεται 

από έναν µεµονωµένο επενδυτή ή σύνολο επενδυτών.  

Ø Σε κάθε νέα πληροφορία που κυκλοφορεί στην αγορά, οι επενδυτές θα πρέπει να 

αντιδρούν και να προσαρµόζουν τη στρατηγική τους άµεσα και µε ταχύτητα. 

Ø ∆εν υφίστανται κόστη συναλλαγών και φόροι. 

Ø Όλοι οι τίτλοι είναι άπειρα διαιρετοί και διαπραγµατεύονται στην αγορά σύµφωνα 

µε το καθεστώς που διέπει και εγγυάται την οµαλή λειτουργία των αγορών. 

Ø Λειτουργεί τέλεια ο ανταγωνισµός, συνεπώς οι τιµές δεν επηρεάζονται από 

ενέργειες µεµονωµένων επενδυτών, καθώς είναι δεδοµένες και προκύπτουν από το 

νόµο της προσφοράς και της ζήτησης. 

                                                 
196 Είναι προφανές ότι οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το CAPM και αναλύσαµε εκτενώς ισχύουν και 
για να χαρακτηριστεί µια αγορά κατά το µάλλον ή ήττον ως αποτελεσµατική. 
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Θεωρητικά, αν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις η αγορά είναι αποτελεσµατική και οι 

τιµές των αξιογράφων θα είναι ίσες µε την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών 

ροών τους προεξοφληµένων σε όρους καθαράς παρούσας αξίας (σύµφωνα µε τη 

διατύπωση των Grossman και Stiglitz το 1980, διατύπωση που συνιστά και τον 

αυστηρότερο ορισµό της EMH). Είναι σαφές όµως όπως επισηµαίνουν και οι Campbell, 

Lo και MacKinlay (1997) ότι η τέλεια αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των 

αγορών συνιστά ένα µη ρεαλιστικό σηµείο αναφοράς (benchmark) που θεωρείται 

απίθανο να ισχύει στην πράξη. Ακόµη και σε θεωρητικό επίπεδο, όπως οι Grossman και 

Stiglitz (1980) απέδειξαν, θα επιτυγχάνονται υπερκανονικές αποδόσεις, γεγονός που 

αντίκειται στη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, εάν υφίστανται κόστη 

συγκέντρωσης και επεξεργασίας των πληροφοριών. Οι υπερκανονικές αποδόσεις 

θεωρούνται απαραίτητες για να αποζηµιώσουν τους επενδυτές για τα έξοδα της 

συλλογής και κατάλληλης  επεξεργασίας των πληροφοριών. Οι υπερκανονικές 

αποδόσεις θα πάψουν να επιτυγχάνονται όταν τιµολογηθούν αντικειµενικά τα κόστη 

συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών. Σε µια µεγάλης εµπορευσιµότητας και 

ρευστότητας αγορά, οι δαπάνες πληροφόρησης είναι πιθανό να δικαιολογήσουν µόνο 

περιορισµένου ύψους υπερκανονικές αποδόσεις αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 

επακριβώς το ύψος τους, ακόµα κι αν οι δαπάνες πληροφόρησης θα µπορούσαν να 

µετρηθούν επακριβώς. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι η έννοια της τέλειας αγοράς βρίσκει εφαρµογή µόνο σε 

έναν ιδεατό κόσµο, όπου µπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα όλες οι προϋποθέσεις που 

οριοθετούν ουσιαστικά και το λειτουργικό πλαίσιο των τέλειων ανταγωνιστικών 

αγορών κεφαλαίου. Στην πραγµατικότητα, ακόµη και αν οι αγορές δεν είναι δυνατόν να 

πληρούν ταυτόχρονα όλες τις προϋποθέσεις, η έννοια της αποτελεσµατικής αγοράς 

µπορεί να ισχύει ακόµα και όταν δεν πληρούται κάποια από όλες αυτές τις 

προϋποθέσεις. Για αυτό και µιλάµε για προϋποθέσεις ικανές, όχι όµως αναγκαίες για να 

ισχύει η EMH.  

 
4.1.8 Μορφές και Έλεγχοι Αποτελεσµατικότητας της Υπόθεσης της 

Αποτελεσµατικής Αγοράς 

 
4.1.8.1 Μορφές Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς  

 
Η κλασική ταξινόµηση των Αποτελεσµατικών Αγορών και η διάκριση τους σε µορφές 

αποτελεσµατικότητας (ασθενή, ηµι – ισχυρή, ισχυρή), µε κριτήριο το εύρος του 
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συνόλου των πληροφοριών tI  που χρησιµοποιούνται κάθε φορά για την πρόβλεψη των 

χρηµατιστηριακών τιµών, έγινε από τους Roberts197 (1967) και Fama(1970):  

Ø Μια χρηµατιστηριακή αγορά λέγεται αποτελεσµατική σε µορφή χαµηλής ισχύος 

(ασθενής µορφή αποτελεσµατικότητας, weak form efficient), όταν ενσωµατώνει 

άµεσα το σύνολο των παρελθουσών πληροφοριών που αφορούν µόνο τα ιστορικά 

στοιχεία των χρηµατιστηριακών τιµών, στοιχεία όµως που δεν µπορούν να 

βοηθήσουν στην πρόβλεψη των µελλοντικών τιµών. Κατά συνέπεια η µελέτη των 

ιστορικών τιµών των µετοχών µε την εφαρµογή οποιασδήποτε µεθόδου δεν 

πρόκειται να αποφέρει συστηµατικά υπερκανονικές αποδόσεις. 

Ø Μια χρηµατιστηριακή αγορά είναι αποτελεσµατική σε µορφή µέσης ισχύος (ηµι – 

ισχυρή µορφή αποτελεσµατικότητας, semi strong form efficient) όταν ενσωµατώνει 

άµεσα όλες τις δηµοσιευµένες πληροφορίες (π.χ. το σύνολο των δηµοσιευµένων 

πληροφοριών που σχετίζονται µε µακροοικονοµικά δεδοµένα αλλά και 

επιχειρηµατικές ειδήσεις και στοιχεία), πληροφορίες που είναι διαθέσιµες σε όλους 

ανεξαιρέτως τους συµµετέχοντες στην αγορά. Φυσικά στη δηµοσιευµένη 

πληροφόρηση περιλαµβάνονται και οι ιστορικές τιµές των µετοχών. Κατά συνέπεια 

η ηµι – ισχυρή µορφή συνιστά µια επέκταση της ασθενούς. Στην ηµι – ισχυρή 

µορφή αποτελεσµατικότητας της αγοράς οι επενδυτές δεν µπορούν να επιτύχουν 

συστηµατικά υψηλότερες αποδόσεις µε την ανάλυση της δηµοσιευµένης διαθέσιµης 

πληροφόρησης. 

Ø Τέλος, µια αγορά είναι αποτελεσµατική σε µορφή υψηλής ισχύος (υψηλή µορφή 

αποτελεσµατικότητας, strong form efficient) όταν ενσωµατώνει άµεσα στις 

χρηµατιστηριακές τιµές το σύνολο των πληροφοριών που τις αφορούν, ακόµη και 

τις λεγόµενες «εσωτερικές», αυτές δηλαδή στις οποίες δεν έχει πρόσβαση το ευρύ 

επενδυτικό κοινό. Σε αυτήν την ακραία περίπτωση οι επενδυτές δεν µπορούν να 

επιτύχουν συστηµατικά υψηλότερες αποδόσεις έστω και αν αναλύσουν όλες τις 

δηµοσιευµένες και εσωτερικές πληροφορίες. Έτσι, αν µια αγορά είναι 

αποτελεσµατική σε µορφή υψηλής ισχύος η χρηµατιστηριακή τιµή µιας µετοχής σε 

µια χρονική στιγµή, έστω στο χρόνο t , πρέπει να αντιδρά αντανακλαστικά µόνο 

στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στο συγκεκριµένο χρόνο t  (µε δεδοµένο ότι 

όλες οι παρελθούσες πληροφορίες έχουν ήδη ενσωµατωθεί στις τιµές των µετοχών), 

πληροφορίες οι οποίες θεωρητικά γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόµενους 

επενδυτές.  

                                                 
197 Ο Roberts εισήγαγε και το νεολογισµό τότε Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών και τη διάκριση 
µεταξύ ασθενούς και ισχυρής µορφής ελέγχων που κατέστη κλασσική από τον Fama (1970). 
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Όπως προκύπτει και από τους ορισµούς, οι τρεις µορφές αποτελεσµατικότητας δεν 

είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Εάν µια αγορά είναι αποτελεσµατική σε µορφή υψηλής 

ισχύος είναι αποτελεσµατική και σε µορφή µέσης και χαµηλής ισχύος, ενώ το αντίθετο 

δεν ισχύει.  

 
 4.1.8.2 Έλεγχοι Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς 

 
Όλες οι µελέτες που διερευνούν την εγκυρότητα της υπόθεσης των αποτελεσµατικών 

αγορών εξετάζουν τη συνέπεια µε την οποία µπορούν διάφορες κατηγορίες επενδυτών 

να επιτύχουν µεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε το επίπεδο του κινδύνου που έχουν 

αναλάβει (δηλαδή να αποκοµίσουν υπερκανονικές αποδόσεις). Το πρώτο ερώτηµα  που 

ανακύπτει εποµένως είναι: σε ποιο ύψος ανέρχονται οι κανονικές αποδόσεις? Για την 

εµπειρική διερεύνηση της υπόθεσης ο Fama (1970) προέκρινε το CAPM ως το true 

model, ως το υπόδειγµα ισορροπίας που µε βάση τη γραµµική σχέση απόδοσης – 

κινδύνου παρέχει τη δυνατότητα υπολογισµού του ύψους των κανονικών αποδόσεων 

αξιογράφων και  χαρτοφυλακίων.  

Το ζήτηµα που εγείρεται όµως (και θα αναλύσουµε εκτενέστερα στην εισαγωγή 

της ενότητας για τις αµφισβητήσεις της υπόθεσης της αποτελεσµατικής αγοράς) είναι 

πως τελικά η Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς συνιστά µια συνδεδεµένη υπόθεση 

(joint hypothesis) σύµφωνα µε τον ορισµό του Fama (1970, 1991), µε την έννοια ότι η 

εξέταση της Υπόθεσης προϋποθέτει µια υπόθεση για την απόδοση ισορροπίας της 

αγοράς. Καθίσταται εποµένως δυσχερής σε µια ενδεχόµενη απόρριψη της Υπόθεσης 

της Αποτελεσµατικής Αγοράς µε βάση τα ευρήµατα των ελέγχων, ο προσδιορισµός της 

αιτίας απόρριψης (οφείλεται στο εσφαλµένο της υπόθεσης ή σε αστοχία του 

υποδείγµατος ισορροπίας?).  

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί, πριν προχωρήσουµε στην παράθεση των 

ελέγχων για τη διαπίστωση της ισχύος της Υπόθεσης της Αποτελεσµατικής Αγοράς, ότι 

η µη απόρριψη ή η αποδοχή της Υπόθεσης δεν σηµαίνει ότι η αγορά δεν εµφανίζει  

υστερήσεις  στην επεξεργασία των διάφορων πληροφοριών και ότι η αποτίµηση των 

µετοχών γίνεται πάντοτε στην ενδεδειγµένη εσωτερική ή λογική τους αξία (intrinsic or 

logical value). Αποδοχή της Υπόθεσης δεν σηµαίνει επίσης ότι δεν υφίσταται το 

ενδεχόµενο ορισµένοι επενδυτές να επιτύχουν υπερ - κανονικές αποδόσεις (abnormal 

return) βραχυπρόθεσµα. Αποδοχή της Υπόθεσης της Αποτελεσµατικής Αγοράς  

σηµαίνει απλά ότι η αγορά λειτουργεί αποτελεσµατικά όταν µε βάση τις εµπειρικές 

έρευνες αποδεικνύεται ότι οι επενδυτές δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν τις αποκλίσεις 
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των τιµών των µετοχών από τις οικονοµικές τους αξίες, έτσι ώστε να αποκοµίζουν 

υπερ-κανονικές αποδόσεις µε διαχρονική συνέπεια και συνέχεια.  

Οι εµπειρικές έρευνες µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε 

τη µορφή της αποτελεσµατικής αγοράς που ελέγχουν. Με βάση λοιπόν την κλασσική 

ταξινόµηση των µορφών αποτελεσµατικότητας της αγοράς, παραθέτουµε τους ελέγχους 

που διεξάγονται για τη διαπίστωση της ισχύος των επιπέδων αποτελεσµατικότητας της 

αγοράς. 

 
4.1.8.2.1 Έλεγχοι για την Ασθενή Μορφή 

 
Πληθώρα ειδών έλεγχου πραγµατοποιούνται για τη διαπίστωση της 

αποτελεσµατικότητας σε µορφή χαµηλής ισχύος ή για τη διαπίστωση της δυνατότητας 

πρόβλεψης των αποδόσεων του µέλλοντος µε βάση τις αποδόσεις του παρελθόντος. Οι 

έλεγχοι βασίζονται κυρίως στο κατά πόσο οι τιµές του παρελθόντος παρουσιάζουν 

κάποιους σχηµατισµούς (patterns) που η «προβολή» τους στο µέλλον µπορεί να 

αποφέρει υπερκανονικές αποδόσεις. Έτσι, αν κάποιοι από τους σχηµατισµούς αυτούς 

είναι σηµαντικοί από στατιστική άποψη τότε ουσιαστικά αµφισβητείται η 

αποτελεσµατικότητα της αγοράς αφού µε βάση την παρατήρηση των προηγούµενων 

τιµών µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τη διαµόρφωση τους στο 

µέλλον και να πραγµατοποιηθούν υπεραποδόσεις. Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις 

κατηγορίες ελέγχων:  

 
4.1.8.2.1.1 Μελέτη µε Βάση τις Προηγούµενες Αποδόσεις 

(Στατιστικοί Έλεγχοι Ανεξαρτησίας) 

 
Με τους συγκεκριµένους ελέγχους εξετάζεται η προβλεψιµότητα των αποδόσεων τόσο 

βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα µε βάση τις αποδόσεις του παρελθόντος, το 

κατά πόσο δηλαδή οι µεταβολές στις τιµές των µετοχών διαχρονικά είναι ανεξάρτητες 

µεταξύ τους. Οι πρώτοι έλεγχοι εστιάστηκαν στη µελέτη των συσχετίσεων (First – 

Order Autocorrelation Coefficients). Ας δούµε πρώτα µερικά ενδεικτικά tests για την 

βραχυπρόθεσµη προβλεψιµότητα. 

 
4.1.8.2.1.2 Έλεγχοι Συσχέτισης (Correlation Tests) 

 
Οι έλεγχοι συσχέτισης διεξάγονται για να διαπιστωθεί αν υφίσταται  γραµµική σχέση 

µεταξύ των σηµερινών αποδόσεων και των αποδόσεων του παρελθόντος. Εκτιµάται 

δηλαδή µια παλινδρόµηση (regression) της ακόλουθης µορφής: 
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tTtt ebrar ++= −−1  

Ο όρος α  µετρά την αναµενόµενη απόδοση, ανεξαρτήτως των προηγούµενων 

αποδόσεων. Από τη στιγµή που τα περισσότερα αξιόγραφα αποφέρουν θετική απόδοση, 

το α  θα πρέπει να είναι θετικό. Ο όρος Ttbr −−1  µετρά τη σχέση µεταξύ της 

προηγούµενης απόδοσης και της παρούσας. Αν το Τ=0, τότε είναι η σχέση µεταξύ της 

σηµερινής απόδοσης και της χθεσινής. Αν το Τ=1 τότε είναι η σχέση µεταξύ της 

σηµερινής απόδοσης και της απόδοσης πριν από δυο µέρες. Το te  είναι ένας τυχαίος 

αριθµός που αντιπροσωπεύει τη µεταβλητότητα της απόδοσης που δε σχετίζεται µε την 

προηγούµενη απόδοση198. Κατά την εκτίµηση της παραπάνω σχέσης προκύπτει ο 

συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των tr  και Ttr −−1 . Το τετράγωνο του συντελεστή 

συσχέτισης είναι το κλάσµα της µεταβλητότητας της σηµερινής απόδοσης που 

εξηγείται από την απόδοση που καταγράφεται στο δεξιό µέρος της παραπάνω 

ισότητας199. 

Ο Moore (1964) ήταν ο πρώτος που µελέτησε τις συσχετίσεις των µεταβολών 

των τιµών των µετοχών. Η ερµηνεία αυτού του τύπου ελέγχου είναι ότι οι χαµηλοί 

συντελεστές συσχέτισης δείχνουν ότι οι προηγούµενες µεταβολές των τιµών δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη των µελλοντικών µεταβολών. Ο 

Moore, εξέτασε τις εβδοµαδιαίες µεταβολές 29 τυχαία επιλεγµένων µετοχών για το 

διάστηµα 1951-1958 και βρήκε ένα µέσο συντελεστή συσχέτισης ίσο µε – 0.06, ο 

οποίος, πράγµατι, είναι πολύ χαµηλός. 

Ο Fama (1965) υπολόγισε τους συντελεστές συσχέτισης των ηµερήσιων 

µεταβολών των τιµών στις 30 µετοχές του Dow – Jones Industrials για πέντε χρόνια και 

διαπίστωσε ότι οι αυτοσυσχετίσεις πρώτης τάξης των ηµερήσιων αποδόσεων των 23 

από τις 30 µετοχές που περιλαµβάνονται στον δείκτη είναι θετικές, µε πολύ χαµηλούς 

όµως συντελεστές συσχέτισης (0.03). Στη συνέχεια µελέτησε τους συντελεστές 

συσχέτισης µεταξύ 1, −∆∆ tt pp  για t=2,3,….,10, όπου και πάλι κατέληξε σε πολύ 

χαµηλούς συντελεστές συσχέτισης, που κυµαίνονταν από –0.04 έως +0.03. 

                                                 
198 Ο όρος απόδοση έχει οριστεί και ως αλλαγή στην τιµή συν τα µερίσµατα διαιρεµένο δια την τιµή της 
προηγούµενης περιόδου αλλά και ως ο λογάριθµος του λόγου της τιµής συν τα µερίσµατα προς την τιµή 
της προηγούµενης περιόδου. Επιπρόσθετα, κάποιοι ερευνητές χρησιµοποίησαν την αλλαγή της τιµής και 
στα δύο σκέλη της ισότητας. Έχει δειχθεί ότι για τα tests συσχέτισης έχει µικρή διαφορά τι απ' όλα 
χρησιµοποιείται. Για παράδειγµα, αν ένας έλεγχος που χρησιµοποιεί αλλαγές στην τιµή δεν δείξει κάποια 
σχέση, τότε ένας έλεγχος χρησιµοποιώντας τη λογαριθµική έκδοση δεν θα δείξει επίσης κάποια σχέση. 
199 Για παράδειγµα, ένας συντελεστής συσχέτισης 0.5 σηµαίνει ότι το (0.5)2 = 0.25 ή 25% της µεταβολής 
του όρου στο αριστερό µέρος της ισότητας εξηγείται από τον όρο στο δεξί µέρος. 
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Ο Fisher (1966) διαπίστωσε θετικές αυτοσυσχετίσεις στις αποδόσεις 

διαφοροποιηµένων χαρτοφυλακίων και µάλιστα µεγαλύτερες από ότι στις αποδόσεις 

των µεµονωµένων µετοχών. Όµως, τα αποτελέσµατα των πρώτων ελέγχων στο θέµα 

δεν εµφανίζουν µεγάλη στατιστική σηµαντικότητα και η διακύµανση των αποδόσεων 

που εξηγείται από τη διακύµανση των αναµενόµενων αποδόσεων είναι πολύ µικρή 

(µικρότερη του 1% σε µεµονωµένες µετοχές). 

Από τα αποτελέσµατα κάποιων, σχετικά πρόσφατων, µελετών στα 

χρηµατιστήρια των Η.Π.Α, προκύπτει ότι είναι δυνατή η πρόβλεψη των ηµερήσιων 

αποδόσεων, καθώς και η ακριβής εκτίµηση των ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων 

αυτοσυσχετίσεων. Οι Lo και MacKinlay (1991) διαπίστωσαν θετικές και στατιστικά 

σηµαντικές αυτοσυσχετίσεις στις εβδοµαδιαίες αποδόσεις χαρτοφυλακίων µετοχών του 

NYSE ( ταξινοµηµένων ανάλογα µε το µέγεθος των εταιριών). Συγκεκριµένα, 

παρατήρησαν µια αυτοσυσχέτιση των αποδόσεων κατά 30%, δείχνοντας ότι περίπου το 

10% της µεταβλητότητας των αποδόσεων της επόµενης εβδοµάδας ερµηνεύεται από τις 

αποδόσεις της προηγούµενης εβδοµάδας. Μάλιστα, οι αυτοσυσχετίσεις είναι 

ισχυρότερες στα χαρτοφυλάκια των µικρών σε µέγεθος εταιριών (ένα ισοσταθµισµένο 

χαρτοφυλάκιο µετοχών µικρού µεγέθους εταιριών παρουσίασε αυτοσυσχέτιση 47% για 

την περίοδο 1957 - 1987) λόγω, κατά πάσα πιθανότητα, της χαµηλής εµπορευσιµότητας 

των µετοχών τους. Οι Conrad and Kaul (1988) λαµβάνοντας υπόψη τις εβδοµαδιαίες 

αποδόσεις των τιµών κλεισίµατος των µετοχών του NYSE από Τετάρτη σε Τετάρτη σε 

ταξινοµηµένα χαρτοφυλάκια, κατέληξαν σε παρόµοια συµπεράσµατα µε αυτά των Lo 

και MacKinlay.  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι τα χαρτοφυλάκια εµφανίζουν 

θετικές και εντονότερες αυτοσυσχετίσεις των εβδοµαδιαίων αποδόσεων τους από ότι οι 

µεµονωµένες µετοχές. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι µε τη διαφοροποίηση 

µειώνεται η διακύµανση. Επίσης, τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι οι αποδόσεις 

είναι προβλέψιµες για χαρτοφυλάκια που περιλαµβάνουν µετοχές µικρής 

κεφαλαιοποίησης εταιριών. Έτσι, προκύπτει µια διαφοροποίηση ως προς τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων της πρώτης περιόδου σε σχέση µε αυτά των νεότερων 

δηµοσιεύσεων, σχετικά µε τη στατιστική σηµαντικότητα των αυτοσυσχετίσεων 

βραχυχρόνιων περιόδων.  

Σε περίοδο υπολογισµού των αποδόσεων από 3 έως 5 έτη και για το διάστηµα 

1926 – 1985, οι Fama και French (1988) διαπίστωσαν αρνητικές συσχετίσεις 

κυµαινόµενες µεταξύ -0,25 και -0,4. Στην περίπτωση αυτή όµως το δείγµα είναι µικρό 

(ακόµα και στην περίοδο των 60 ετών) και περιορισµένης ισχύος. Οι Poterba και 
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Summers (1988), καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η διακύµανση σε διαφοροποιηµένα 

χαρτοφυλάκια όταν υπολογίζεται σε διάστηµα από 2 έως 8 έτη, βαίνει µειούµενη όσο 

το χρονικό διάστηµα υπολογισµού αυξάνει. Το αποτέλεσµα αυτό είναι σύµφωνο µε την 

υπόθεση ότι υπάρχει αρνητική αυτοσυσχέτιση των αποδόσεων, που οφείλεται σε 

πρόσκαιρα «σκαµπανεβάσµατα» των τιµών.  

Αντίστοιχες µελέτες από πλειάδα συγγραφέων, για διάφορες χώρες, για διάφορα 

χρονικά διαστήµατα και µε διαφορετικές µεταβλητές έχουν ανάλογα αποτελέσµατα µε 

πολύ µικρούς µέσους όρους για τους συντελεστές συσχέτισης όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Συγγραφέας ∆εδοµένα Μεταβλητές 
Χρονικό 

∆ιάστηµα 

Μέσος Συντελεστής 

Συσχέτισης 

Kendall 

&Alexander 

19 ∆είκτες 

Μεγάλη 

Βρετανία 

Τιµή 
1,2,4 

εβδοµάδες 
0.131, 0.134, 0.006 

Moore 
30 εταιρείες 

Η.Π.Α 

Λογαριθµικές 

Τιµές 
1 Μέρα -0.056 

Fama 
30 εταιρείες 

Η.Π.Α 

Λογαριθµικές 

Τιµές 
1 Μήνας 0,026 

Niarchos 
15 εταιρείες 

Ελλάδα 

Λογαριθµικές 

Τιµές 
1 εβδοµάδα 0,036 

Praetz 
16 ∆είκτες 

Αυστραλία 

Λογαριθµικές 

Τιµές 
1 εβδοµάδα 0,000 

Jennergen 
15 εταιρείες 

Νορβηγία 

Λογαριθµικές 

Τιµές 
2 µέρες - 0,070 

 
Πίνακας 4.1.1: Συσχέτιση Απόδοσης µε Αποδόσεις Προηγούµενων Περιόδων για 

∆ιάφορες Χώρες 

 
4.1.8.2.1.3 Λόγος των ∆ιακυµάνσεων (Variance Ratio Test) 

 
Εάν η χρονοσειρά των αποδόσεων ακολουθεί το υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου, τότε 

εάν υπολογίσουµε τις διακυµάνσεις των καταλοίπων σε διάφορες υποπεριόδους της 

χρονοσειράς αυτής, θα πρέπει να συνδέονται κατά γραµµικό τρόπο. Αν, για παράδειγµα, 

οι εβδοµαδιαίες αποδόσεις των µετοχών ή άλλων µεγεθών όπως το ΑΕΠ είναι 

ανεξάρτητες, τότε η διακύµανση της q – χρονικής περιόδου είναι q – φορές η 

διακύµανση της περιόδου βάσης ( στο παράδειγµα µας µια εβδοµάδα): 
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Implied var(q) = q×var(περιόδου βάσης) 

 
∆ηλαδή η διακύµανση είναι ανάλογη του χρονικού ορίζοντα ανάλυσης. Ο έλεγχος 

αυτός χρησιµοποιήθηκε πρώτα από τον Cochrane (1988) για την εξέταση της υπόθεσης 

του τυχαίου περιπάτου στη χρονολογική σειρά του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Στη συνέχεια µια  

σειρά από µελέτες που δηµοσιεύθηκαν σχετικά µε την προβλεψιµότητα των αποδόσεων 

των ώριµων κεφαλαιαγορών περιλαµβάνουν το λόγο των διακυµάνσεων (Lo και 

MacKinlay, 1988). Μελέτες στις αναδυόµενες αγορές (Claessens, Dasgupta and Glen, 

1995) και Urrutia (1995), επίσης µετέρχονται την απλή τεχνική του λόγου διακύµανσης 

(single variance ratio test) ως ένα στατιστικό εργαλείο. Στο διάβα του χρόνου όµως 

αµφισβητήθηκε η εγκυρότητα του συγκεκριµένου ελέγχου (ενδεικτικά οι Chow και 

Denning και οι Eckbo και Liu το 1993 πρότειναν το Multiple Variance Ratio (MVR) για 

να ανιχνεύσουν την αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα των αποδόσεων) 

θέµα που αναλύθηκε εκτενέστατα στο µεθοδολογικό σκέλος της µελέτης των Ojah και 

Karemera (1999). 

Ο έλεγχος αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

[ ]
[ ])1(

)(
)(

rqVar
qrVar

qVR =  

όπου r(q) είναι η απόδοση των q - περιόδων και r(1) είναι η απόδοση της περιόδου 

βάσης (εβδοµάδα, µήνας κλπ.). Η αναµενόµενη τιµή του λόγου των διακυµάνσεων 

είναι η µονάδα (κάτω από την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου). Εάν είναι µικρότερη 

της µονάδας, τότε έχουµε αρνητική συσχέτιση των αποδόσεων, όπως συµβαίνει στο 

υπόδειγµα mean reversion (παρουσιάζει δηλαδή η σειρά των αποδόσεων τάση 

επιστροφής στη µέση τιµή ή στην τιµή ισορροπίας της µετοχής). Αντίθετα, εάν είναι 

µεγαλύτερη της µονάδας, τότε υπάρχει θετική συσχέτιση, δηλαδή οι αποδόσεις κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήµατος που εξετάζουµε παρουσιάζουν βραχυχρόνιες 

τάσεις. Για να αξιολογήσουµε τη στατιστική σηµαντικότητα του λόγου των 

διακυµάνσεων χρησιµοποιούµε τη στατιστική z(q): 

])([

]1)()(([
)(

q

qVRnq
qz

θ

−
=  

όπου n είναι το πλήθος των παρατηρήσεων, q είναι οι επενδυτικές περίοδοι και )(qθ  

είναι η εκτίµηση της διακύµανσης )(qVR . Η στατιστική αυτή κατανέµεται 

ασυµπτωτικά µε την κατανοµή Ν(0,1) (Lo και McKinley,1989). Οι Poterba και 

Summers (1988) υπολόγισαν για παράδειγµα το VR = 0.462 για τα δεδοµένα του 

χρηµατιστηρίου της Γαλλίας. Επίσης, οι Frennberg and Hansson (1993) βρίσκουν για το 
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Χρηµατιστήριο της Σουηδίας θετική αυτοσυσχέτιση σε βραχυχρόνιους επενδυτικούς 

ορίζοντες και αρνητική σε µακροχρόνιους ορίζοντες επένδυσης. 

Οι λόγοι διακυµάνσεων και στατιστικής σηµαντικότητας των εβδοµαδιαίων 

αποδόσεων του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) για την 

περίοδο 1987 – 1993 έχουν ως εξής: 

 
Q (µήνες) Actual Implied VR(q) 

1 0.0016 - - 

2 0.0063 0.0031 2.0180* 

3 0.0106 0.0047 2.2808* 

4 0.0260 0.0062 4.1862* 

6 0.0186 0.0093 1.9924* 

8 0.0139 0.0124 1.1185 

10 0.0112 0.0155 0.7188 

13 0.0087 0.0202 0.4283 

16 0.0071 0.0249 0.2863 

22 0.0053 0.0342 0.1543 

28 0.0046 0.0435 0.1050 

34 0.0042 0.0528 0.0799 

46 0.0046 0.0715 0.0650 

58 0.0039 0.0901 0.0432 

70 0.0035 0.1088 0.0319 

 
Το σύµβολο * δηλώνει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05. 

 
Πίνακας 4.1.2: Λόγοι ∆ιακυµάνσεων και Στατιστικής Σηµαντικότητας των 

Εβδοµαδιαίων Αποδόσεων του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 

(Χ.Α.Α.) 

 
Εάν οι αποδόσεις είναι ανεξάρτητες, τότε η διακύµανση της q – περιόδου πρέπει να 

είναι ίση µε το γινόµενο q×var(περιόδου βάσης), δηλαδή q×0.0016, στην περίπτωση 

αυτή. Η δεύτερη στήλη του πίνακα παρουσιάζει την αποπληθωρισµένη διακύµανση, η 

οποία αυξάνεται µέχρι την περίοδο q = 4 και ύστερα µειώνεται για να φθάσει στο 

ελάχιστο την περίοδο q = 70. Εάν οι αποδόσεις των τιµών διαµορφώνονται τυχαία, τότε 

η πραγµατική και η τεκµαρτή διακύµανση (implied variance) θα πρέπει να είναι σχεδόν 

ίδιες. Επίσης, εάν οι αποδόσεις των q – περιόδων συσχετίζονται θετικά, τότε η 
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πραγµατική διακύµανση των 2q – περιόδων πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 

τεκµαρτή διακύµανση και το αντίστροφο αν συσχετίζονται αρνητικά. Με βάση τον 

πίνακα, η πραγµατική διακύµανση είναι µεγαλύτερη από την τεκµαρτή διακύµανση 

µέχρι q = 10, αλλά για µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα η σχέση αντιστρέφεται. Το 

αποτέλεσµα αυτό δείχνει ότι υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση σε βραχυπρόθεσµους 

χρονικούς ορίζοντες και αρνητική αυτοσυσχέτιση σε µακροπρόθεσµους χρονικούς 

ορίζοντες. 

Στην τελευταία στήλη του πίνακα εµφανίζονται οι τιµές του λόγου των 

διακυµάνσεων. Ο λόγος των διακυµάνσεων αυξάνεται επίσης µέχρι την περίοδο q = 4 

και στη συνέχεια µειώνεται για να φτάσει στο ελάχιστο, την περίοδο q = 70. Η τιµή του 

λόγου των διακυµάνσεων είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα µέχρι την περίοδο q = 8 και 

συνεπώς η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ύπαρξης 

θετικής συσχέτισης. Όταν η τιµή του λόγου είναι µικρότερη της µονάδας σηµαίνει ότι 

δεν είναι στατιστικά σηµαντική, αλλά το γεγονός ότι η τιµή του λόγου  µειώνεται 

συνεχώς και σταθερά αποτελεί ένδειξη ύπαρξης αρνητικής αυτοσυσχέτισης για µεγάλες 

χρονικές περιόδους. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα των διεθνών ερευνών σε µεγάλες χρηµατιστηριακές αγορές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 
 4.1.8.2.1.4 Run Tests 

 
Πολλοί από τους ελέγχους για τη χρησιµότητα των περασµένων αποδόσεων 

χρησιµοποιούν τους συντελεστές συσχέτισης για να εξετάσουν την 

αποτελεσµατικότητα. Ο συντελεστής συσχέτισης όµως - από στατιστικής πλευράς - 

τείνει να επηρεάζεται έντονα από ακραίες παρατηρήσεις, όσο λιγοστές και αν είναι. 

Έτσι, η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων µπορεί να κλονίζεται από  µικρό αριθµό 

ακραίων, ασυνήθιστων παρατηρήσεων. Μια εναλλακτική προσέγγιση (που δεν 

επηρεάζεται από ακραίες παρατηρήσεις) είναι να εξεταστεί το πρόσηµο της αλλαγής 

στην τιµή. Σύµφωνα µε τον Siegel200 (1956, p. 52), ως ακολουθία (run) ορίζεται  η 

διαδοχή των ίδιων συµβόλων που ακολουθούνται ή προηγούνται ακολουθούµενα από 

διαφορετικά ή µη σύµβολα. 

Εποµένως, αν οι αλλαγές στην τιµή µιας µετοχής είναι θετικά συσχετισµένες, θα είναι 

πιο πιθανό ένα συν (+) να ακολουθείται από άλλο ένα (+) και ένα πλην (-) από ένα πλην 

(-) παρά να υπάρξει µια αντιστροφή του προσήµου. Αυτό σηµαίνει ότι ένας ερευνητής 

                                                 
200 "a succession of identical symbols which are followed or preceded by different symbols or no symbol 
at all" (Siegel, 1956, p. 52). 
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που αναλύει µια ακολουθία συσχετισµένων αλλαγών στην τιµή θα περίµενε να βρει 

µεγαλύτερες ακολουθίες από συν (+) και πλην (-) από όσες θα ήταν δυνατό να 

αποδοθούν στην τύχη. Συνοπτικά λοιπόν µια ακολουθία ίδιων προσήµων λέγεται "run". 

Για παράδειγµα, η  0+++−−−+  έχει τέσσερις runs, µία από ένα συν (+), µία από 

τρία (-), µία από τρία  συν (+) και µία ακολουθία από ένα 0 δηλαδή χωρίς αλλαγή. Όσο 

λιγότερες και µακρύτερες είναι οι ακολουθίες τόσο πιο σηµαντική είναι η σχέση µεταξύ 

διαδοχικών αποδόσεων των τιµών των µετοχών. Αν υπάρχει κάποια τάση (εµµονή) στις 

ροές τότε ο συνολικός αριθµός των ροών θα είναι µικρότερος και το µέσο µήκος των 

ροών µεγαλύτερο, από ότι θα συνέβαινε εάν οι µεταβολές των τιµών ήσαν τυχαίες. 

Ο Fama, ενδιαφέρθηκε να µελετήσει τα πρόσηµα των συντελεστών συσχέτισης 

και όχι µόνο το µέγεθος τους. Προέβη λοιπόν σε ελέγχους ροών (run tests), στις 

ηµερήσιες µεταβολές των τιµών των µετοχών, για να αποκαλύψει τυχόν εµµονή των 

ροών αυτών, δηλαδή να µελετήσει την ανεξαρτησία των τιµών των µετοχών. Για την 

εφαρµογή του ελέγχου αυτού εργαζόµαστε ως εξής (Συριόπουλος, 1996): 

i. Πρώτα υπολογίζουµε τη µέση τιµή της χρονοσειράς των αποδόσεων 

ii. Στη συνέχεια θέτουµε «+» σε κάθε παρατήρηση που είναι µεγαλύτερη από τη 

µέση τιµή ή «-» εάν είναι µικρότερη από τη µέση τιµή 

iii. Υπολογίζουµε τον αναµενόµενο αριθµό των ροών της σειράς 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ελέγχου ο Fama, κατέληξε να λάβει θέση υπέρ του 

υποδείγµατος του τυχαίου περιπάτου. 

Ο αναµενόµενος αριθµός των ροών είναι τυχαίος και δίνεται από τη σχέση: 

Ν

−+ΝΝ
=Ε

∑
=

3

1

2)1(
)( i

in
R  

όπου in  είναι ο αριθµός των θετικών, αρνητικών ή µηδενικών παρατηρήσεων, 3,2,1=i  

και Ν είναι ο συνολικός αριθµός των µεταβολών των τιµών201. Για να προσδιορίσουµε 

εάν ο αριθµός των ροών της σειράς διαφέρει σηµαντικά από τον αναµενόµενο αριθµό 

ροών υπολογίζουµε την τυπική απόκλιση των ροών. Τέλος, διαιρούµε τη διαφορά 

(παρατηρούµενος αριθµός ροών – αναµενόµενος αριθµός ροών) µε την τυπική 

απόκλιση s.  

Όταν ο αναµενόµενος αριθµός των ακολουθιών είναι σηµαντικά διαφορετικός 

από τον πραγµατικό, το  test απορρίπτει την µηδενική υπόθεση ότι οι ηµερήσιες 

αποδόσεις ακολουθούν το  υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου. Με βάση την προσέγγιση 

                                                 
201 Για παράδειγµα, µια τυχαία σειρά 60 θετικών παρατηρήσεων και 40 αρνητικών παρατηρήσεων θα έχει 
49 ροές. 
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του Poshokwale202 (1996)  «ένας χαµηλότερος  από τον αναµενόµενο  αριθµό runs 

δείχνει την  υπεραντίδραση  της αγοράς στις νέες πληροφορίες, ενώ o υψηλότερος από 

τον αναµενόµενο  αριθµό runs αντικατοπτρίζει την καθυστερηµένη προσαρµογή στις 

νέες πληροφορίες. Καθεµία κατάσταση παρέχει τη δυνατότητα αποκοµιδής 

υπερκανονικών κερδών».  

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Fama, 1965) ο µέσος όρος των 30 µετοχών 

του Dow Jones (τη χρονική περίοδο 1956 – 1962) για το διάστηµα µιας µέρας ανήλθε 

σε 735,1 runs ενώ αναµενόταν να ανέλθει σε 759,8 κ.ο.κ. (Fama, 1965, p. 75). 

 

Μετοχή 
Καθηµερινά 16 ηµέρες 

Πραγµατικά Αναµενόµενα Πραγµατικά Αναµενόµενα 

Α.Τ. & Τ. 657 688.4 34 37.1 

Eastman Kodak 678 679 43 40.3 

General Electric 918 956.3 51 51.8 

General Motors 832 868.3 44 46.8 

Texaco 600 654.2 29 35.6 

……     

US Steel 651 662 37 41.2 

Μέσοι όροι 735.1 759.8 41.6 41.7 

 

Πίνακας 4.1.3: Αναµενόµενος και Πραγµατικός Αριθµός Runs (για Μιας - και ∆εκαέξι - 

Ηµερών ∆ιαστήµατα) Μετοχών του ∆είκτη Dow Jones (στο άρθρο του ο Fama εξετάζει 

και τα runs για τα ενδιάµεσα διαστήµατα των τεσσάρων και των εννέα ηµερών) 

 
Το ότι παρατηρήθηκαν λιγότερα runs από τα αναµενόµενα είναι απόδειξη µιας 

µικρής θετικής συσχέτισης µεταξύ διαδοχικών αποδόσεων (στην περίπτωση αυτή λέµε 

ότι η ακολουθία παρουσιάζει τάση). Αν υποθέσουµε όµως ότι ο αριθµός των 

παρατηρούµενων ροών ήταν µεγαλύτερος από τον αριθµό των αναµενόµενων θα 

καταλήγαµε στο συµπέρασµα αφενός µεν ότι η σειρά δεν είναι τυχαία και αφετέρου ότι 

παρουσιάζει τάση επιστροφής στο µέσο όρο ή στην τιµή ισορροπίας (mean reverting). 

Είναι αξιοσηµείωτο το ότι για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα ο αριθµός των 

ακολουθιών που παρατηρήθηκαν ήταν σχεδόν ίδιος µε τον αριθµό των αναµενόµενων 

ακολουθιών. Πάντως, ακόµα και αν παρατηρούνται κάποιες συσχετίσεις, η αγορά 

                                                 
202 “a lower than expected number of runs indicates market’s overreaction to information, subsequently 
reversed, while higher number of runs reflect a lagged response to information. Either situation would 
suggest an opportunity to make excess returns”, Poshakwale, (1996), p.89. 
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µπορεί να είναι αποτελεσµατική αφού το κόστος συναλλαγών απαλείφει το όποιο 

πιθανό κέρδος από την εκµετάλλευση των µικρών συσχετίσεων, θετικών ή αρνητικών 

(Για παράδειγµα οι Niederhoffer και Osborn στη µελέτη τους το 1966 έδειξαν πως στο 

διάστηµα µιας ηµέρας οι µεταβολές των τιµών συσχετίζονται µεταξύ τους και µάλιστα 

αρνητικά µε συντελεστή συσχέτισης ίσο µε – 0,025). 

 
 4.1.8.2.1.5 Οι Κανόνες Φίλτρων (Filter Rules) 

 
Ακόµα και αν δεν υπάρχουν τα απλά γραµµικά µοτίβα ή πρότυπα (patterns) που 

περιγράψαµε ως τώρα, µπορεί να υπάρχουν πιο πολύπλοκα µοτίβα που να επιτρέπουν 

την αποκόµιση υπερκερδών. Ο πιο απλός τρόπος για να ελεγχθεί η ύπαρξη πιο 

πολύπλοκων µοντέλων είναι να διαµορφωθεί ένας κανόνας διαπραγµάτευσης 

κατάλληλος για ένα συγκεκριµένο µοτίβο αποδόσεων και να δούµε τι θα είχε συµβεί αν 

κάποιος επενδυτής είχε πραγµατικά κινηθεί µε βάση αυτόν τον κανόνα. 

 
∆ιάγραµµα 4.1.1: Τιµή Αξιογράφου και Χρόνος 

 

 

 

 

                           

    

 

 

 

 

 

 
Ένας σχηµατισµός τιµών που έχει συχνά υποτεθεί για τις µεταβολές των τιµών φαίνεται 

στο παραπάνω σχήµα (4.1.1). Η επιχειρηµατολογία πίσω από το σχήµα αυτό είναι η 

εξής: Όσο δεν γνωστοποιούνται νέες πληροφορίες, οι τιµές αυξοµειώνονται τυχαία 

ανάµεσα στα δύο φράγµατα (ανάµεσα στις γραµµές στο σχήµα) γύρω από τη "δίκαιη" 

τιµή. Αν η πραγµατική τιµή διαφέρει υπερβολικά από τη "δίκαιη" τιµή (fair value) τότε 

οι επαγγελµατίες θα επέµβουν και θα αγοράσουν ή θα πωλήσουν το αξιόγραφο. Αυτή η 

διαδικασία θα συγκρατήσει την τιµή του αξιογράφου στα πλαίσια των φραγµάτων. Αν, 

όµως, νέες πληροφορίες εµφανιστούν στην αγορά, τότε µια νέα τιµή ισορροπίας θα 

καθοριστεί. Αν τα νέα είναι θετικά, τότε η τιµή θα κινηθεί προς τα πάνω προς τη νέα 

Τιµή Αξιογράφου 

Χρόνος 
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γραµµή – φράγµα ισορροπίας που βρίσκεται σαφέστατα πάνω από το προηγούµενο άνω 

φράγµα. Οι επενδυτές θα το καταλάβουν αυτό όταν η τιµή "σπάσει" το παλιό πάνω 

φράγµα. Έτσι, αν οι επενδυτές αγοράσουν σε αυτό το σηµείο θα επωφεληθούν από την 

αύξηση της τιµής προς το νέο επίπεδο ισορροπίας. 

Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία αν τα νέα είναι αρνητικά και το νέο επίπεδο 

ισορροπίας είναι κάτω από το παλιό κάτω φράγµα οπότε αν οι επενδυτές πωλήσουν το 

αξιόγραφο καθώς σπάει η τιµή του το κάτω φράγµα θα αποφύγουν µεγαλύτερη πτώση 

των τιµών των αξιογράφων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο τους. Η 

στρατηγική αυτή λέγεται κανόνας φίλτρου.  

Πρώτος ο Alexander (1961) επινόησε κάποιους τεχνικούς κανόνες φίλτρου 

τιµής (filter rules) µε τους οποίους θα µπορούσε ένας επενδυτής να αποκοµίσει  

υπερκανονικά κέρδη. Εάν µπορούν να βρεθούν τέτοιοι κανόνες, τότε οι µεταβολές των 

τιµών ακολουθούν τάσεις και εποµένως δεν είναι τυχαίες. Με βάση τον κανόνα του 

φίλτρου λοιπόν προτείνεται η αγορά του αξιογράφου (εν προκειµένω της µετοχής) όταν 

αυξηθεί κατά Χ% από το προηγούµενο χαµηλό και η διακράτηση της µέχρι να 

καταγραφεί πτώση  κατά Υ% από το επόµενο υψηλό, οπότε συστήνεται µε βάση τον 

κανόνα η πώληση ή η ανοιχτή πώληση της (short selling). Ο Alexander διαπίστωσε, µε 

βάση τους κανόνες που επινόησε, ότι δεν ισχύει η τυχαιότητα στις τιµές των µετοχών. 

Ωστόσο τα αποτελέσµατα του αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν από µεταγενέστερες µελέτες 

των Fama (1965) και Fama & Blume (1966) οι οποίοι εφάρµοσαν την εναλλακτική 

στρατηγική της  Αγοράς και ∆ιακράτησης (Buy & Hold) των αξιογράφων ( εξ ου και η 

ανάλυση των κανόνων φίλτρου γίνεται συγκρίνοντας τις αποδόσεις των αξιογράφων µε 

τις αποδόσεις που αποφέρει η στρατηγική Buy & Hold). 

Η αδυναµία της µεθοδολογίας του Alexander ήταν ότι (α) το µέρισµα (divident) 

που δεν λαµβάνεται από τον επενδυτή για µετοχές που πωλεί ανοιχτά αποτελεί κόστος 

ευκαιρίας για αυτόν, (β) δεν ελάµβανε υπόψη του το κόστος συναλλαγών (transaction 

cost) και (γ) η υπόθεση ότι µπορεί ο επενδυτής να αγοράζει και να πουλάει αξιόγραφα 

σε όποια τιµή του υποδεικνύουν οι κανόνες φίλτρου δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στην 

πραγµατικότητα λόγω έλλειψης ρευστότητας. Ακόµα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή 

των φίλτρων Χ% και Υ% είναι υποκειµενική και µάλιστα δεν µπορεί κανείς να 

καθιερώσει κάποιον ασφαλή κανόνα που να επιτρέπει τον άριστο προσδιορισµό τους. 

 Όταν οι τιµές των φίλτρων Χ και Υ είναι πολύ µικρές, τότε ο κανόνας φίλτρου 

παράγει περισσότερα σήµατα αγοράς και  πώλησης, δείχνοντας την ύπαρξη τάσης 

βραχυχρόνια. Ωστόσο, τα έξοδα συναλλαγών είναι επίσης πολύ αυξηµένα, και πιθανόν, 

τα όποια κέρδη να µειώνονται σηµαντικά ή και να µηδενίζονται. Επίσης, οι κανόνες 
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φίλτρου αγνοούν τον κίνδυνο που ενσωµατώνουν τα αξιόγραφα, καθώς και κάθε 

θεµελιώδη αξία που συνδέεται µε αυτά. Και αυτό γιατί βασίζονται µόνο στις 

παρελθούσες τιµές των µετοχών. Η θεωρία του τυχαίου περιπάτου από την άλλη 

πλευρά, αντικατοπτρίζει µια αγορά όπου οι τιµές προσαρµόζονται πλήρως και  άµεσα 

στην έλευση νέων, εποµένως εξ ορισµού απρόβλεπτων, πληροφοριών. Λόγω του 

απρόβλεπτου των νέων πληροφοριών δεν µπορούµε να συναγάγουµε ασφαλή 

συµπεράσµατα  για την ύπαρξη τάσεων που θα επιτρέψουν την εκµετάλλευση τους από 

έναν επενδυτή. 

Η σηµασία του κανόνα του φίλτρου άνοιξε µια µεγάλη συζήτηση για την 

ορθότητα του υποδείγµατος του τυχαίου περιπάτου και της ασθενούς µορφής 

αποτελεσµατικής αγοράς. Πράγµατι, ο κανόνας αυτός υποστηρίζει ότι µπορεί να 

αποφέρει µεγαλύτερες αποδόσεις από την απλή στρατηγική της «Αγοράς και 

∆ιακράτησης»  (Buy and Hold), υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά δεν είναι 

αποτελεσµατική. 

Η στρατηγική  της «Αγοράς και ∆ιακράτησης» όπως είπαµε, θέτει σαν κανόνα 

την αγορά του αξιογράφου στην αρχή της επενδυτικής περιόδου και τη διακράτηση του 

µέχρι το τέλος της επενδυτικής περιόδου οπότε και ρευστοποιείται. Εάν η αγορά είναι 

αποτελεσµατική, τότε ο κανόνας φίλτρου δεν αναµένεται να αποδειχθεί χρήσιµος, γιατί 

σύµφωνα µε την υπόθεση των αποτελεσµατικών αγορών, η απόκλιση της τιµής του 

αξιογράφου από την τιµή ισορροπίας του θα καλυφθεί αυτόµατα τη στιγµή της 

ανακοίνωσης της νέας πληροφορίας. 

Η τεχνική του φίλτρου του Alexander δεν απέφυγε την κριτική άλλων 

ερευνητών. Στα εµπειρικά αποτελέσµατα των Fama (1965) και Fama και Blume (1966) 

τα διάφορα φίλτρα από 0,5% ως 20%, έδωσαν για µια περίοδο πέντε ετών µέση 

απόδοση 2,7% πριν την αφαίρεση των προµηθειών (commisions), έναντι 9,9% της 

στρατηγικής «Αγοράς και ∆ιακράτησης». Το µόνο φίλτρο όπου αυτό δεν συνέβη ήταν 

το µικρότερο, 0,5% και αυτό µόνο οριακά. Εάν µάλιστα υπολογιζόταν η απόδοση µετά 

την αφαίρεση των εξόδων προµηθειών, η µέση απόδοση θα ήταν – 19,1%. 

Στις µελέτες τους οι Fama και Blume κατέληξαν στα αποτελέσµατα που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα όπου τα νούµερα κάτω από το γράµµα F είναι οι 

αποδόσεις µε τον κανόνα φίλτρου και τα νούµερα κάτω από το Β είναι οι αποδόσεις της 

στρατηγικής αγοράς και διακράτησης (buy and hold): 
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Μέγεθος Φίλτρου 

0,005 0,020 0,035 

Α
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όγ
ρα

φο
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F B F B F B 

American Can 0,121 0,085 -0,088 0,078 -0,201 0,071 

Α.Τ. & Τ. 0.150 0.189 0.133 0.185 0.143 0.176 

General Motors 0.107 0.088 0.048 0.094 -0.151 0.099 

Goodyear -0.229 0.086 -0.109 0.076 -0.013 0.077 

……       

Texaco 0.172 0.188 0.095 0.188 0.144 0.183 

Μέσος ¨Όρος 0,115 0,104 0,002 0,103 -0,008 0,102 

 

Πίνακας 4.1.4: Σύγκριση των Αποδόσεων της Τεχνικής Φίλτρου και της Επενδυτικής 

Στρατηγικής “Buy and Hold” 

 
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα το µόνο φίλτρο που φάνηκε ότι παρέχει κάποια 

κέρδη ήταν αυτό του 0.5%. Πάντως, στο άρθρο τους οι Fama και Blume δείχνουν ότι 

σε κάποιες περιπτώσεις τα φίλτρα του 1% και 1.5% υπερτερούν. Συνεκτιµώντας κανείς 

όµως όλα τα δεδοµένα διαπιστώνει ότι η αποδοτικότητα των στρατηγικών αυτών, 

ακόµη και µε µικρά κόστη συναλλαγών, είναι ανεπαρκής. 

Υπάρχουν διάφοροι κανόνες φίλτρου που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν στο θέµα της 

επιλογής του κατάλληλου timing των αποφάσεων αγοράς και πώλησης και πολύ 

περισσότεροι στην τεχνική ανάλυση. Οι τεχνικοί αναλυτές αρέσκονται στο να 

ασχολούνται µε διάφορα διαισθητικά και όχι µόνο σχήµατα όπως ο σχηµατισµός 

κεφάλι και ώµοι (head-and-shoulders), η διπλή κορυφή (double top), το αντίστροφο V 

(inverted V), τρίγωνα διαφόρων µορφών (triangles of various types), σηµαίες (flags) 

κλπ. Τα αποτελέσµατα των ερευνών είναι αντικρουόµενα. Παλαιότεροι έλεγχοι 

αναφέρονταν στη χρήση φίλτρων τιµών ή απλών κανόνων τεχνικής ανάλυσης, η οποία, 

τελευταία, κερδίζει έδαφος στις ακαδηµαϊκές έρευνες. Ενδεικτικά ο Zapranis (2006) 

διαπίστωσε ότι οι τεχνικοί δείκτες παρέχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης, εύρηµα που 

µπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη που αντίκειται στην τυχαιότητα των αποδόσεων που 

πρεσβεύει η θεωρία του τυχαίου περιπάτου. Η πλειονότητα όµως των ερευνητών 

αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό την τεχνική ανάλυση θεωρώντας ότι δεν παρέχονται 
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επαρκείς αποδείξεις που να τεκµηριώνουν ότι η διαπραγµάτευση µε βάση τεχνικούς 

σχηµατισµούς και κανόνες µπορεί να παράσχει συστηµατικά υπερκανονικές αποδόσεις.  

 
 4.1.8.2.1.6 Σχετική Ισχύς (Relative Strength) 

 
Υπάρχουν και άλλοι κανόνες φίλτρου και πολλοί περισσότεροι κανόνες τεχνικής 

ανάλυσης. Οι τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι από τη στιγµή που έχει διαµορφωθεί 

µια τάση τιµών, θα συνεχιστεί µέχρι τη στιγµή που ένα σηµαντικό γεγονός θα 

προκαλέσει κάποια µεταβολή στην κατεύθυνση της τάσης. Εάν µια συγκεκριµένη 

µετοχή (ή ένας κλάδος) έχει υψηλότερη απόδοση από την αγορά ως σύνολο, θα 

συνεχίσει να έχει υψηλότερη απόδοση και στο µέλλον. Για αυτό το λόγο και πολλοί 

τεχνικοί αναλυτές υπολογίζουν τη σχετική ισχύ (relative strength) µιας µετοχής (ή ενός 

κλάδου). Η σχετική ισχύς είναι ο λόγος της τιµής µιας µετοχής προς την τιµή ενός 

δείκτη της αγοράς ή ενός κλαδικού δείκτη ή ακόµη (πιο συνηθισµένη περίπτωση) ως 

προς τη µέση τιµή της ίδιας της µετοχής κατά τη διάρκεια µιας παρελθούσης περιόδου 

( tp
p

 όπου p  είναι η µέση τιµή του αξιογράφου για ένα διάστηµα που επιλέγει ο 

επενδυτής). Ο υπολογισµός αυτός µπορεί να επαναληφθεί για διαφορετικές χρονικές 

περιόδους και να παρουσιαστεί γραφικά µε τη µορφή ενός διαγράµµατος τιµών σε 

σχέση µε το χρόνο. Στην περίπτωση αυτή το γράφηµα απεικονίζει την ισχύ της 

συγκεκριµένης µετοχής σε σχέση µε τον κλάδο ή µε τη συνολική αγορά στο πέρασµα 

του χρόνου. Εάν η γραµµή σχετικής ισχύος έχει ανοδική πορεία µε την πάροδο του 

χρόνου, τότε η µετοχή υπεραποδίδει σε σχέση µε την αγορά (που αντιπροσωπεύεται 

από ένα δείκτη) και ο αναλυτής αναµένει ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και στο 

µέλλον. Στο αντίθετο συµπέρασµα θα οδηγηθεί εάν η γραµµή σχετικής ισχύος έχει 

καθοδική πορεία. Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί ότι η τεχνική αυτή ισχύει είτε πρόκειται 

περί ανατιµητικής είτε περί υποτιµητικής αγοράς. Υποστηρίζουν δε µερικοί αναλυτές 

ότι, εάν η σχετική ισχύς µιας µετοχής δεν έχει καθοδική πορεία κατά τη διάρκεια µιας 

υποτιµητικής αγοράς, τότε η µετοχή αυτή θα πάει ιδιαίτερα καλά κατά τη διάρκεια της 

ανατιµητικής αγοράς που ακολουθεί.  

Ο J.Welles Wilder κατασκεύασε ένα δείκτη που µετρά τη σχέση µεταξύ του 

µέσου όρου των ηµερήσιων αυξήσεων των τιµών µιας µετοχής κατά τη διάρκεια µιας 

ορισµένης περιόδου (συνήθως των τελευταίων δεκατεσσάρων ηµερών) και του µέσου 

όρου των ηµερήσιων µειώσεων των τιµών της κατά την ίδια περίοδο. Ο δείκτης 

σχετικής ισχύος (Relative Strength Index, RSI) δίνεται από τον τύπο: 

 100
100

1
RSI

U
D

= −
+
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όπου U = ο µέσος όρος των ηµερησίων θετικών µεταβολών των τιµών κλεισίµατος µιας 

µετοχής κατά τη διάρκεια n ηµερών, D = ο µέσος όρος των ηµερήσιων αρνητικών 

µεταβολών των τιµών κλεισίµατος µιας µετοχής κατά τη διάρκεια n ηµερών, n = η 

χρονική περίοδος υπολογισµού του δείκτη σχετικής ισχύος. 

Ο Wilder πρότεινε τη χρησιµοποίηση δεκατεσσάρων ηµερών ως τη χρονική περίοδο 

υπολογισµού του δείκτη σχετικής ισχύος. Άλλοι δείκτες οι οποίοι είναι επίσης 

δηµοφιλείς είναι οι δείκτες των εννέα ηµερών και των είκοσι πέντε ηµερών. Θα πρέπει, 

πάντως, να σηµειωθεί ότι, όσο λιγότερες ηµέρες χρησιµοποιούνται κατά τον 

υπολογισµό του δείκτη, τόσο µεγαλύτερη µεταβλητότητα παρουσιάζει ο δείκτης αυτός.  

Ο δείκτης σχετικής ισχύος κυµαίνεται µεταξύ του 0 (µηδέν) και του 100 

(εκατό). Γενικά, εάν η τιµή του δείκτη είναι ίση ή µικρότερη του 30 (τριάντα), τότε η 

µετοχή είναι υπερπωληµένη (oversold), όπερ σηµαίνει ότι η µετοχή είναι υποτιµηµένη 

και η τιµή της πλησιάζει το κατώτερο επίπεδο και εποµένως θα πρέπει να αναµένεται 

µια θετική διόρθωση (δηλαδή να ακολουθήσει µια ανοδική τάση). Εάν η αξία του 

δείκτη είναι µεγαλύτερη ή ίση του 70 (εβδοµήντα) τότε η µετοχή είναι υπεραγορασµένη 

(overbought), το οποίο σηµαίνει ότι η µετοχή είναι υπερτιµηµένη, και ότι η τιµή της 

πλησιάζει στο ανώτερο επίπεδο και εποµένως θα πρέπει να αναµένεται µια αρνητική 

διόρθωση (δηλαδή να ακολουθήσει µια πτωτική τάση). Και στις δύο περιπτώσεις (υπερ 

– πωληµένης ή υπέρ – αγορασµένης µετοχής ) δεν δίνεται σήµα αγοράς ή πώλησης, 

αλλά παρέχεται µια προειδοποίηση ότι η τάση έχει επεκταθεί υπερβολικά και είναι 

ευπαθής. 

Ένα άλλο παράδειγµα κανόνα σχετικής ισχύος είναι αυτό που προτάθηκε από 

τον Levy. Ορίζεται ως η τιµή των µετοχών τη χρονική στιγµή t ως προς το µέσο όρο 

των τιµών των µετοχών τις τελευταίες 27 εβδοµάδες. Σύµφωνα µε τον Levy τα 

αξιόγραφα που πρέπει να επιλεγούν προέρχονται από το Χ% των αξιόγραφων µε το 

µεγαλύτερο λόγο της σχετικής ισχύος (Το ακριβές ποσοστό Χ ορίζεται από τους 

υποψήφιους επενδυτές). Τα επιλεχθέντα αξιόγραφα συµµετέχουν ισοβαρώς στη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Σε επόµενες περιόδους αν η σχετική ισχύς ενός 

αξιόγραφου πέσει κάτω από ένα ποσοστό του µέσου όρου του συνόλου της σχετικής 

ισχύος των αξιόγραφων (π.χ. %K × Μέσο Όρο της σχετικής ισχύος των αξιόγραφων), 

τότε πρέπει να πωληθεί και να επενδυθούν τα χρήµατα στο ανώτερο Χ% των 

αξιόγραφων. Ο Levy έλεγξε έναν αριθµό τιµών για τα Χ και Κ, µε τον πιο επικερδή 

συνδυασµό να ανέρχεται σε Χ = 5% και Κ = 70%. Εποµένως στη βάση της επενδυτικής 

στρατηγικής που προτείνει, επιλέγονται για αγορές αξιόγραφα που κατατάσσονται στο 

υψηλότερο 5% του συνόλου των αξιογράφων µε βάση τις τιµές της σχετικής δύναµης. 
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Ακόµα, πάντως και στην απλή µορφή σχετικής ισχύος που µόλις περιγράψαµε, 

υπάρχουν πολλές παράµετροι που µπορεί να µεταβληθούν στα πλαίσια της αναζήτησης 

ενός κανόνα που να αποδεικνύεται έγκυρος και εποµένως προσοδοφόρος. Για 

παράδειγµα, πρέπει η µέση τιµή να υπολογίζεται µε βάση τις 27 ή τις 30 εβδοµάδες? Ο 

Levy έλεγξε 68 παραλλαγές του βασικού κανόνα. Και πάλι όµως, µε όλες αυτές τις 

παραµέτρους και µε βάση ένα σύνολο δεδοµένων µπορεί ενδεχοµένως κανείς να βρει 

µηχανιστικά έναν κανόνα που να λειτουργεί. Το θέµα όµως είναι αυτός ο κανόνας να 

ελεγχθεί ότι ισχύει σε διαφορετικά επενδυτικά περιβάλλοντα (όταν επικρατούν 

διαφορετικές συνθήκες στην αγορά) και σε άλλα σύνολα δεδοµένων.  

 
 4.1.8.2.1.7 Πολύ Βραχυπρόθεσµη Συσχέτιση 

 
Έχει εξεταστεί η συσχέτιση µεταξύ αλλαγών στην τιµή από συναλλαγή σε συναλλαγή 

και έχει βρεθεί ότι υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις από την τυχαία διαδοχή. 

Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι οι αντιστροφές στην αλλαγή της τιµής (π.χ. µια µείωση 

να ακολουθείται από µια αύξηση) είναι δύο στις τρεις φορές πιο πιθανές από ότι η 

συνέχιση της ίδιας αλλαγής. Αυτό, πάντως είναι κάτι από το οποίο είναι δύσκολο να 

επωφεληθεί κανείς λόγω του κόστους συναλλαγών.  

 
 4.1.8.2.1.8 Συσχέτιση για Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων 

 
Με βάση τα εµπειρικά ευρήµατα καταγράφεται υψηλότερη συσχέτιση µεταξύ 

παρελθουσών αποδόσεων χαρτοφυλακίων µετοχών σε σχέση µε τη συσχέτιση που 

καταγράφεται µεταξύ των αποδόσεων µεµονωµένων µετοχών. Βρέθηκε συγκεκριµένα 

ότι η απόδοση µιας εβδοµάδας σχετίζεται µε την απόδοση της προηγούµενης 

εβδοµάδας και ότι αυτή η σχέση είναι ισχυρότερη για χαρτοφυλάκια µετοχών εταιριών 

µικρής κεφαλαιοποίησης. Πέραν όµως από το γεγονός ότι οι συσχετίσεις που 

καταγράφονται είναι αρκετά µικρές, χρειάζεται προσοχή στην ερµηνεία τους καθώς 

υπάρχει περίπτωση οι συσχετίσεις να  µην  επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων, αν ληφθεί υπόψη ότι κάποια αξιόγραφα δεν διαπραγµατεύονται 

συνεχώς µε αποτέλεσµα οι συσχετίσεις που καταγράφονται να µην είναι απολύτως 

συγκρίσιµες. Το κυριότερο  ωστόσο, όπως σηµείωσε και ο Alexander (1961), είναι ότι 

η εξάρτηση των µεταβολών των τιµών και κατ' επέκταση των αποδόσεων, µπορεί όχι 

απλά να µην είναι γραµµική αλλά να είναι τόσο πολύπλοκη (η µη γραµµική µορφή 

εξάρτησης των αποδόσεων) που οι τυποποιηµένες γραµµικές στατιστικές µέθοδοι, όπως 
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η µέτρηση του βαθµού της σειριακής συσχέτισης, να παρέχουν ενδεχοµένως 

παραπλανητικές ενδείξεις για το βαθµό της εξάρτησης των δεδοµένων. 

 
4.1.8.2.1.9 Ανάλυση της Κανονικοποιηµένης Μεταβλητότητας 

(Rescaled Range Analysis) 

 
Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιµη για τον προσδιορισµό της ύπαρξης µακροχρόνιας 

µνήµης (long – term memory) στις αποδόσεις των τιµών των µετοχών. Η πρώτη 

εφαρµογή στις αποδόσεις µετοχών έγινε από τους Greene και Fielitz (1977) και έκτοτε 

η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί από πολλούς ερευνητές. Σχετικά µε τα 

αποτελέσµατα, εµφανίζονται µεικτά ως προς την αποδοχή ή την απόρριψη της ύπαρξης 

µακροχρόνιας εξάρτησης στις αποδόσεις των τιµών, σε διάφορες ανεπτυγµένες και 

αναδυόµενες αγορές και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ενδεικτικά ο Goetzmann 

(1993) µελέτησε τη χρονοσειρά των αποδόσεων του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου για 

τη χρονική περίοδο 1700 – 1989 και κατέληξε στην ύπαρξη µακροχρόνιας µνήµης των 

αποδόσεων ενώ οι Chow, Pan, και Sakano (1996) που µελέτησαν τη συµπεριφορά των 

αποδόσεων σε 23 διεθνείς αγορές συµπέραναν µε βάση τα ευρήµατα τους ότι δεν 

διατηρείται µακροχρόνια µνήµη στις αποδόσεις των µετοχών. 

 
4.1.8.2.2.Έλεγχοι Για την Ηµι-Ισχυρή Μορφή 

Αποτελεσµατικότητας 

 
Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις τύπους ελέγχων για την ηµι - ισχυρή 

αποτελεσµατικότητα. Ο ένας χρησιµοποιεί δεδοµένα σε µακροοικονοµικό επίπεδο όπως 

ο πληθωρισµός, η ποσότητα χρήµατος και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Οι άλλοι 

τύποι, µε τους οποίους θα ασχοληθούµε παρακάτω, βασίζονται σε µικρο - δεδοµένα 

όπως οι εµπειρικές µελέτες ή έρευνες γεγονότων ή οι έρευνες που προσπαθούν να 

προβλέψουν τις µελλοντικές αποδόσεις µεµονωµένων µετοχών. 

 
4.1.8.2.2.1 Έρευνες Γεγονότων 

 
Ένα µεγάλο ποσοστό της έρευνας στα οικονοµικά έχει αφιερωθεί στην επίδραση µιας 

ανακοίνωσης στην τιµή µιας µετοχής. Επιχειρούν δηλαδή να αποµονώσουν τον 

αντίκτυπο συγκεκριµένων περιστατικών στις χρηµατιστηριακές τιµές. Αυτές οι µελέτες 

είναι γνωστές ως "µελέτες γεγονότων" ("event studies"). Οι εµπειρικές αυτές έρευνες 

εξετάζουν την ταχύτητα µε την οποία προσαρµόζονται οι τιµές των µετοχών στην 

ανακοίνωση µιας σηµαντικής είδησης ή ενός γεγονότος (όπως για παράδειγµα, 
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διάσπαση µετοχών, εισαγωγή των µετοχών µιας εταιρείας στο χρηµατιστήριο, 

δηµοσιοποίηση λογιστικών καταστάσεων, ανακοίνωση διανοµής µερισµάτων, 

εξαγορές, συγχωνεύσεις, απρόβλεπτα οικονοµικά ή πολιτικά γεγονότα κλπ.) για να 

διαπιστωθεί αν παρέχονται τα περιθώρια χρόνου για την ανάπτυξη κερδοφόρας 

επενδυτικής στρατηγικής που θα εκµεταλλεύεται ακριβώς την καθυστερηµένη 

προσαρµογή των τιµών στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται. Επιπλέον οι έρευνες 

εξετάζουν εάν είναι δυνατή η αποκόµιση υπερ – κανονικών αποδόσεων από την 

επένδυση σε µια µετοχή αµέσως µετά την ανακοίνωση ενός γεγονότος.  

Η τυπική µεθοδολογία των event studies είναι η εξής: 

§ Συλλογή ενός δείγµατος εταιρειών που προέβησαν σε µια ανακοίνωση (το 

γεγονός). 

Η µεταβολή των τιµών των αξιογράφων π.χ. µετοχών επέρχεται ενδεχοµένως από µια 

ανακοίνωση που προκαλεί έκπληξη στους επενδυτές. Σε πολλές µελέτες, η ανακοίνωση 

µιας συγχώνευσης συνιστούσε µια τέτοια έκπληξη. Σε άλλες µελέτες, η επίδραση των 

ανακοινώσεων για τα κέρδη για παράδειγµα προκαλούσε πιο πολύπλοκες αντιδράσεις. 

Για τη διενέργεια τέτοιων µελετών είναι απαραίτητο να οριστεί τι συνιστά  έκπληξη. 

Ένας τρόπος θα ήταν να συγκριθούν τα αποτελέσµατα που ανακοινώνονται µε τα 

αποτελέσµατα που προέβλεπαν οι εκτιµήσεις των επαγγελµατιών αναλυτών. 

§ Καθορισµός της ακριβούς ηµέρας της ανακοίνωσης και ορισµός της ηµέρας 

αυτής   ως αρχικού σηµείου αναφοράς, ως της ηµέρας µηδέν.    

Οι   περισσότερες   πρόσφατες   µελέτες   χρησιµοποιούν καθηµερινά δεδοµένα, ενώ οι 

παλιότερες χρησιµοποιούσαν µηνιαία δεδοµένα. Η χρήση  µηνιαίων δεδοµένων έκανε 

τη  µέτρηση πολύ δυσκολότερη γιατί δεν λαµβάνονταν υπ' όψιν τα γεγονότα που 

µεσολαβούσαν στη διάρκεια του µήνα. Έτσι, για να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα 

της αγοράς είναι σηµαντικό να µετρήσει κανείς την επιρροή της ανακοίνωσης 

χρησιµοποιώντας τα µικρότερα δυνατά χρονικά  διαστήµατα. 

§ Ορισµός της υπό µελέτη περιόδου.  

Αν µελετούνται οι εξελίξεις στη διάρκεια 60 ηµερών πριν και µετά το γεγονός, τότε θα 

ορίζαµε ως -30, -29, -28, ..., -1 τις 30 µέρες πριν το γεγονός, 0 την ηµέρα του γεγονότος, 

και +1, +2, .., +30 τις 30 µέρες µετά το γεγονός. 

Για κάθε µια από τις εταιρείες που µελετούνται, υπολογίζουµε την απόδοση της σε 

ηµερήσια βάση για το διάστηµα που έχουµε ορίσει. 

§ Υπολογισµός της υπεραπόδοσης (abnormal return) των µετοχών σε 

ηµερήσια βάση.  
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Η υπεραπόδοση   προκύπτει αν αφαιρεθεί από την   πραγµατική   απόδοση   η 

προσδοκώµενη απόδοση. Πολλοί συγγραφείς έχουν χρησιµοποιήσει διαφορετικά 

υποδείγµατα για να ορίσουν την αναµενόµενη απόδοση π.χ µε βάση το CAPM ή κάποια 

παραλλαγή του. Άλλοι, έχουν απλά χρησιµοποιήσει το δείκτη τιµών της αγοράς (το 

γενικό δείκτη δηλαδή) ως δείκτη των αναµενόµενων αποδόσεων. 

§ Υπολογισµός σε ηµερήσια βάση της µέσης υπεραπόδοσης όλων των 

εταιρειών του δείγµατος.  

Σε µια τέτοια περίπτωση τα δεδοµένα µπορούν να εξεταστούν και  διαγραµµατικά: 

 
∆ιάγραµµα 4.1.2: Υπεραπόδοση Γύρω από την Ηµέρα της Ανακοίνωσης 
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Συνήθως η προσοχή των ερευνητών εστιάζεται σε συγκεκριµένα γεγονότα µε την 

παραδοχή ceteris paribus, µε την παραδοχή δηλαδή από πλευράς ερευνητών ότι όλοι οι 

άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 

εταιρείας δεν επηρεάζουν σηµαντικά την κίνηση της τιµής της µετοχής της, 

επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εστίαση της προσοχής αποκλειστικά στην 

επίδραση συγκεκριµένων γεγονότων στην τιµή της µετοχής.  

Συχνά, οι αποδόσεις των επί µέρους ηµερών προστίθενται για να υπολογιστεί η 

συγκεντρωτική υπεραπόδοση (cumulative abnormal return) από την αρχή της περιόδου. 

4 
Excess Returns 
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Έτσι, για µια περίοδο 61 ηµερών (για παράδειγµα αν εξεταστούν οι αποδόσεις για το 

χρονικό διάστηµα από την 1η Νοεµβρίου 2010 ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 µε την 1η 

∆εκεµβρίου να είναι η ηµέρα της ανακοίνωσης του υπό µελέτη γεγονότος) η τιµή για τη 

µέρα – 20 (δηλαδή τη 10η Νοεµβρίου)  θα ήταν το άθροισµα των ηµερήσιων 

υπεραποδόσεων για τις µέρες - 30 ως - 20 (δηλαδή θα αθροιζόταν οι ηµερήσιες 

υπεραποδόσεις από την 1η ως την 10η  Νοεµβρίου). Ένα αντίστοιχο ενδεικτικό σχήµα 

θα ήταν το παρακάτω: 

 
∆ιάγραµµα 4.1.3: Συγκεντρωτική Υπεραπόδοση Γύρω από την Ηµέρα της Ανακοίνωσης 
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Τα παραπάνω δύο σχήµατα είναι τα πρότυπα υπεραποδόσεων που θα περίµενε κανείς 

αν οι αγορές ήταν αποτελεσµατικές στην ηµι - ισχυρή τους µορφή. Έτσι, την ηµέρα της 

ανακοίνωσης θα περίµενε κανείς υπεραποδόσεις αλλά όχι τις άλλες µέρες. Πάντως, 

κάποιες υπεραποδόσεις εµφανίζονται τις ηµέρες γύρω από την ανακοίνωση πράγµα που 

µπορεί να οφείλεται είτε στο ότι απαιτείται κάποιος χρόνος για να ενσωµατωθεί η 

πληροφορία στις τιµές είτε στο ότι η ανακοίνωση γίνεται τόσο αργά στη διάρκεια της  

ηµέρας 0t  που η επίδραση της ολοκληρώνεται µόνο την επόµενη µέρα. Από την άλλη 

µεριά, υπεραποδόσεις πριν την ηµέρα ανακοίνωσης µπορεί να οφείλονται σε δύο 

λόγους: Πρώτον, ότι πολλές φορές γίνεται γνωστό στο κοινό εκ των προτέρων ότι θα 

γίνει µια σηµαντική ανακοίνωση µε θετικό περιεχόµενο (π.χ. η ανάληψη µεγάλου 

δηµόσιου έργου από µια κατασκευαστική) οπότε κάποια σχετική  πληροφορία µπορεί 

να διαρρεύσει. ∆εύτερον, οι παράγοντες που οδηγούν στην ανακοίνωση (π.χ. η µεγάλη 

αύξηση τιµής οδηγεί σε ανακοίνωση για split ή άλλη µετοχική µεταβολή – συνέβη για 

Cumulative abnormal 
returns 
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παράδειγµα κατά κόρον στο ελληνικό χρηµατιστήριο την εποχή της «έκρηξης» των 

τιµών το καλοκαίρι του 1999) µπορεί να εντοπιστούν και να προβλεφθούν, κατά κάποιο 

τρόπο, από τους ειδικούς.  

 
4.1.8.2.2.2 Έρευνες που Προσπαθούν να Προβλέψουν τις 

Μελλοντικές Αποδόσεις Μεµονωµένων Μετοχών ή της 

Αγοράς 

 
Στις συγκεκριµένες έρευνες χρησιµοποιούνται στοιχεία που προκύπτουν από την 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και τα δεδοµένα του χρηµατιστηρίου (όπως για 

παράδειγµα οι επενδυτικοί αριθµοδείκτες E
P , BV

P ). Οι έρευνες αυτές εφαρµόζουν 

είτε ανάλυση χρονολογικών σειρών (time series analysis) των αποδόσεων των µετοχών 

είτε ανάλυση διαστρωµατικών δεδοµένων (cross - section analysis) των αποδόσεων 

τους. 

Η ερµηνεία των υπεραποδόσεων γύρω από την ηµέρα της ανακοίνωσης είναι 

γενικά µη αντιφατική. Από τη στιγµή που οι περισσότερες µελέτες διαπιστώνουν 

υπεραποδόσεις την περίοδο της ανακοίνωσης, µε όποιο τρόπο και να υπολογιστούν οι 

αναµενόµενες αποδόσεις θα δώσουν περίπου τα ίδια αποτελέσµατα. Αρκετές έρευνες 

που έχουν εξετάσει το κατά πόσο οι αγορές είναι αποτελεσµατικές στις αντιδράσεις 

τους όσον αφορά την ανακοίνωση αγοράς ή πώλησης αξιογράφων καταδεικνύουν ότι οι 

αγορές µπορούν να θεωρηθούν αποτελεσµατικές σε γενικές γραµµές. Συγκεκριµένα, ο 

Firth (1975), µελετώντας την αγορά της Αγγλίας, υποστήριξε ότι το να αναµένει κανείς 

ότι η αγορά ενός σηµαντικού ποσοστού µιας εταιρείας συνιστά ένδειξη µιας επιθετικής 

αγοράς ή µιας συγχώνευσης, είναι λογικό. Συχνά όµως σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει 

ένα bonus που δίνεται στους µετόχους της προς εξαγορά εταιρείας (Firth, 1979). Ο Firth  

(1980) έδειξε, µε βάση τα cumulative excess returns, ότι η απότοµη αύξηση της τιµής 

γίνεται δυο µέρες πριν και µετά την ανακοίνωση και εποµένως ένας επενδυτής που δεν 

είχε εκ των προτέρων πληροφόρηση για την ανακοίνωση δε θα µπορούσε να 

επωφεληθεί από αυτήν την αύξηση, γεγονός που επαληθεύει τη θεωρία της 

αποτελεσµατικής αγοράς. 

Ένα άλλο παράδειγµα ελέγχου για την ηµι-ισχυρή µορφή έχει να κάνει µε το αν 

οι πληροφορίες των αναλυτών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αποκοµιστούν 

υπερκέρδη ή αν είναι ήδη ενσωµατωµένες στις τιµές. Οι Davies και Canes (1978) και οι  

Liu, Smith και Syed (1990) προέβησαν στην ανάλυση τους εξετάζοντας τη χρησιµότητα 

µιας στήλης της οικονοµικής εφηµερίδας Wall Street Journal (“Heard – on – the - 
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Street” Buy – Sell Recommendations), που δηµοσιοποιεί τις γνώµες ειδικών για 

διάφορες µετοχές. Η δηµοσιοποίηση των δεδοµένων είχε επίδραση στις αποδόσεις, και 

µάλιστα στατιστικά σηµαντική, πιθανόν γιατί η στήλη περιείχε πληροφορίες που οι 

επενδυτές δεν είχαν λάβει από τους αναλυτές ή απλά επειδή επιβεβαίωνε τις προτάσεις 

των αναλυτών. Στον πίνακα 4.1.5 που ακολουθεί παρατίθενται συγκεντρωτικά τα 

αποτελέσµατα σχετικών ερευνών: 
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Πίνακας 4.1.5: Type of Recommendation, Period of Study, Abnormal Returns on 

Recommendation Announcement, Abnormal Returns Post - Recommendation 

 
Πηγή: Brad M. Barber and Douglas Loeffler, “The Dartboard Column: Second – Hand 
Information and Price Pressure”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 
28, No. 2, June 1993, p. 282.  
 
Ακόµα, οι Palmon και Schneller (1980) κατέταξαν ανάλογα µε τη θετική ή αρνητική 

τους χροιά τις ειδήσεις και τα νέα που δηµοσιεύτηκαν το χρονικό διάστηµα 1954 – 

1965 για 500 µετοχές του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια, υπολόγισαν 
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τις υπέρ του αναµενοµένου  αποδόσεις των τιµών των µετοχών, τις διαφορές δηλαδή 

µεταξύ προβλεπόµενης και πραγµατικής απόδοσης αναλύοντας την επίδραση των 

ειδήσεων στις αποδόσεις 15 µήνες πριν και 9 µήνες µετά το peak  που παρατηρήθηκε. 

Τα ευρήµατα της µελέτης τους απορρίπτουν την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς 

αφού: α) στην περίπτωση των θετικών αποδόσεων τα καλά νέα υπερείχαν των 

αρνητικών σε διάστηµα 6 ως 8 µηνών πριν το peak της µετοχής, β) στην περίπτωση των 

αρνητικών αποδόσεων, παρατηρήθηκε ακριβώς το αντίθετο για το χρονικό διάστηµα 4 

– 7 µηνών πριν το peak της µετοχής. 

Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι ειδήσεις της Wall Street 

Journal έχουν πραγµατικό πληροφοριακό περιεχόµενο και ανάλογα µε το θετικό ή 

αρνητικό “φορτίο” που µεταφέρουν διαµορφώνουν το κλίµα για την εξέλιξη των τιµών 

των µετοχών, γεγονός που αντίκειται στην υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς. Αυτό 

δεν σηµαίνει όµως, όπως οι ίδιοι οι συγγραφείς σηµειώνουν στο άρθρο τους, ότι τα 

παραπάνω αποτελέσµατα παρέχουν κατ’ ανάγκη δυνατότητα εξασφαλισµένης 

κερδοφορίας για κάποιον επενδυτή203. 

Η πρωτοπόρα και κλασσική µελέτη στον τοµέα αυτό είναι η µελέτη των Fama, 

Fisher, Jensen και Roll (FFJR, 1969), που διερεύνησαν την επίδραση στην επενδυτική 

συµπεριφορά και τον αντίκτυπο στις τιµές των ανακοινώσεων για διασπάσεις (splits) 

των µετοχών και για µεταβολές των µερισµάτων. Επειδή η µελέτη αυτή καθιέρωσε τη 

µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στις επόµενες µελέτες περιστατικών, θα περιγράψουµε 

συνοπτικά τη µεθοδολογία αυτή. 

Όπως προαναφέρθηκε η διερεύνηση της ανταπόκρισης των τιµών των αξιογράφων 

στην ανακοίνωση ενός γεγονότος, όπως η διαίρεση µετοχών ή η µεταβολή του 

µερίσµατος, διεξάγεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση καταγράφονται οι τιµές των 

µετοχών πριν και µετά το χρόνο ανακοίνωσης. Στη δεύτερη φάση γίνεται το 

“ξεκαθάρισµα”. Οι Fama, Fisher, Jensen και Roll ερµήνευσαν το γεγονός της 

διάσπασης των µετοχών σαν µια πρόβλεψη για το µέρισµα που µελλοντικά θα 

διανέµονταν από την εταιρεία. Ωστόσο, αυτό δεν συµβαίνει πάντοτε στην πράξη. Η 

πληροφορία για τη µεταβολή των µερισµάτων αποκαλύπτει ουσιαστικά τις προβλέψεις 

της διοίκησης της εταιρείας για τα µελλοντικά της κέρδη. Έτσι, οι FFJR µελέτησαν όλα 

τα splits 622 µετοχών στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για το χρονικό διάστηµα 

1927 – 1959, εξετάζοντας αν οι τιµές των µετοχών αυτών οδηγήθηκαν πολύ υψηλότερα 

ή χαµηλότερα από τα επίπεδα ισορροπίας τους. Υπολόγισαν τις αθροιστικές αποκλίσεις 
                                                 
203 Μια προσεγγίστικη επίσης µελέτη, του ίδιου προβληµατισµού (Συριόπουλος 1995, ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ, 
Αφιέρωµα ∆.Ε.Θ.) για την άνοδο του Χ.Α.Α. την περίοδο Μαϊου – Αυγούστου 1995, επιβεβαιώνει την 
παραπάνω συµπεριφορά. 
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(δηλαδή τα κατάλοιπα, cumulative deviations) των αποδόσεων από το εκτιµηµένο 

υπόδειγµα της αγοράς (market model) για κάθε µετοχή, 29 µήνες πριν το split και 30 

µήνες µετά από αυτό. Η χρονική στιγµή «0» στην κλίµακα [-29, 30] αναφέρεται στο 

µήνα ανακοίνωσης της διαίρεσης της µετοχής. Πριν από το µήνα ανακοίνωσης της 

διαίρεσης (split), δηλαδή στο διάστηµα [-29,0] η µέση τιµή των καταλοίπων (που 

παριστάνει τα υπερκανονικά κέρδη) είναι θετική και οι τιµές των µετοχών ακολουθούν 

πιο ισχυρή ανοδική πορεία σε σχέση µε τις προβλέψεις του υποδείγµατος της αγοράς. 

Μετά το split, δηλαδή στην περίοδο [0,30] δεν παρατηρήθηκαν υπερβολικά κέρδη και 

οι τιµές των µετοχών ήταν αυτές που προέβλεπε το υπόδειγµα της αγοράς. 

Παρατήρησαν ότι οι εταιρείες που προχώρησαν σε split των µετοχών τους και δεν 

διένειµαν υψηλά µερίσµατα εµφάνιζαν σχετικά µειωµένες αποδόσεις τιµών την περίοδο 

µετά το split, αντίθετα από τις εταιρείες που διένειµαν υψηλότερα µερίσµατα. (Το 80% 

των περιπτώσεων). Αυτό σηµαίνει ότι η αναγγελία της είδησης για το split µιας µετοχής 

αυξάνει τις αποδόσεις της. Η αύξηση όµως των αποδόσεων µετά το split, για τις 

µετοχές που διανέµουν µεγαλύτερο µέρισµα, είναι µικρή γιατί η θετική αυτή είδηση 

απορροφάται στις τιµές στο τέλος του µήνα που διεξάγεται το split.  

Συνολικά, η µελέτη των FFJR επιβεβαιώνει την υπόθεση της αποτελεσµατικής 

αγοράς ότι, δηλαδή, οι τιµές προσαρµόζονται πλήρως και άµεσα στην ανακοίνωση του 

split των µετοχών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να µετρήσουµε την ακριβή ταχύτητα της 

αντίδρασης στην περίπτωση αυτή, γιατί οι συγγραφείς χρησιµοποιούν µηνιαίες 

παρατηρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η προαναφερθείσα µελέτη είναι η πρώτη που 

δηµοσιεύτηκε.  

Οι Reilly and Drzycinski (1973) επεκτείνοντας την παραπάνω εργασία, 

µελέτησαν τη συµπεριφορά των τιµών πριν και µετά τη στιγµή της ανακοίνωσης του 

split. Βρήκαν ότι δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την προαναγγελία της διάσπασης οι 

κάτοχοι των µετοχών επιτύγχαναν µια υπερκανονική απόδοση της τάξης του 4,25%, 

ενώ το διάστηµα που ακολουθούσε την ανακοίνωση δεν καταγράφονταν υπερκανονικές 

αποδόσεις, συµπέρασµα που επιβεβαιώνει τα εµπειρικά ευρήµατα των  FFJR και την 

υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς στην ηµι - ισχυρή της µορφή. 

Εάν η αγορά είναι αποτελεσµατική, τότε οι αθροιστικές αποκλίσεις των 

αποδόσεων από το εκτιµηµένο υπόδειγµα της αγοράς πλησιάζουν το µηδέν. Για 

παράδειγµα, αν το  split µιας µετοχής (ή κάποιο άλλο γεγονός) συνιστά µια 

ενθαρρυντική πληροφορία ως προς την µελλοντική εξέλιξη της απόδοσης της τιµής της 

και η αγορά είναι αποτελεσµατική στην ηµι-ισχυρή µορφή της, τότε i) εάν η 

πληροφορία δεν είχε προεξοφληθεί από τους επενδυτές η τιµή της µετοχής πρέπει να 
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έχει κανονική απόδοση πριν το γεγονός, στην επέλευση του γεγονότος να αυξάνεται 

υπερβολικά µέσα σε ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα και στην συνέχεια να 

προσφέρει και πάλι κανονική απόδοση, είτε ii) αν η νέα πληροφορία είχε προεξοφληθεί 

σε σηµαντικό βαθµό από τους επενδυτές, η τιµή της µετοχής θα πρέπει σταδιακά να 

κινείται ανοδικά, στην επίσηµη ανακοίνωση του γεγονότος να αυξηθεί λίγο ή και 

καθόλου και στη συνέχεια να παρουσιάζει και πάλι κανονικές αποδόσεις. 

Οι Ball and Brown (1968), χρησιµοποίησαν την ίδια µεθοδολογία και κατασκεύασαν 

τον παρακάτω δείκτη: 

,
1

(1 )
1 1

n

t j tAPI AR
n j t

Τ

= +
= =
∑∏  

όπου API  είναι ο ∆είκτης Abnormal Performance Index και βασίζεται στη διαφορά 

µεταξύ προβλεπόµενης και πραγµατοποιούµενης κερδοφορίας των εταιρειών, n  είναι ο 

αριθµός των µετοχών, nj ,...,2,1=  και Τ  είναι ο αριθµός των χρονικών περιόδων. Στη 

µελέτη τους, µε βάση τα δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα της περιόδου 1964 - 1965 

δείγµατος 261 εταιρειών, επιβεβαιώνεται η ισχύς της υπόθεσης της αποτελεσµατικής 

αγοράς στην ηµι - ισχυρή της µορφή µε την έννοια ότι η αγορά προεξοφλεί τα 

οικονοµικά γεγονότα.  

Ο Pettit (1972) εξέτασε την αντίδραση των τιµών των µετοχών στις 

ανακοινώσεις διανοµής µερισµάτων (δηµόσια πληροφορία). Στην έρευνα αυτή δεν 

προέκυψαν ενδείξεις που να πιστοποιούν ότι οι τιµές των µετοχών επηρεάζονται από τις 

ανακοινώσεις των εταιρειών για τα διανεµηθέντα µερίσµατα, γεγονός που σηµαίνει ότι 

η είδηση ενσωµατώθηκε πλήρως και άµεσα. Επιβεβαιώνεται έτσι η υπόθεση της 

αποτελεσµατικής αγοράς στην ηµι - ισχυρή της µορφή. 

Οι Kaplan και Roll (1972) µελέτησαν τις συνέπειες στη διαµόρφωση των τιµών 

από την αποτίµηση των λογιστικών καταστάσεων που δηµοσιοποιούνται. Το δείγµα 

τους περιελάµβανε 71 εισηγµένες αγγλικές εταιρείες.  Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

η τιµή της µετοχής δεν επηρεάζεται από την αύξηση των κερδών ανά µετοχή. Οι 

µέτοχοι, ορθολογικά δρώντας, προεξοφλούν τις µελλοντικές ταµειακές ροές (cash flow) 

της εταιρείας και όχι τα κέρδη ανά µετοχή. Υποστηρίζουν επίσης ότι η εναλλαγή 

µεταξύ γραµµικής (straight – line) και επιταχυνόµενης204 (accelerated) µεθόδου 

υπολογισµού των αποσβέσεων δεν επιδρά σηµαντικά στις τιµές των µετοχών ενώ τα 
                                                 
204 Μέθοδοι αποσβέσεων διαµέσου των οποίων το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να 
αποσβεστεί µε ταχύτερο ρυθµό από ότι σε µία γραµµική µέθοδο. Οι τρεις βασικές µέθοδοι 
επιταχυνόµενων αποσβέσεων είναι: 
(α) η αντίστροφη σειρά της διάρκειας ζωής (sum of years digits),  
(β) η απόσβεση µε διπλάσιο ποσοστό της γραµµικής (double declining balance)  και 
(γ) η απόσβεση βάσει λειτουργικής φθοράς (units of production). 
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αποτελέσµατα χρήσης επιδρούν προσωρινά µόνο στη χρηµατιστηριακή συµπεριφορά 

των επενδυτών.  

  Οι Kraus και Stoll (1972) µελέτησαν τη συµπεριφορά των τιµών των µετοχών 

µετά την αγοραπωλησία µεγάλων «πακέτων» (πάνω από 10000 µετοχές) στο 

Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για το χρονικό διάστηµα µεταξύ Ιουλίου 1968 και 

Σεπτεµβρίου 1969. Συµπέραναν ότι τέτοιες συναλλαγές οδηγούν σε παροδική πτώση 

των τιµών και άµεση, εντός της ίδιας χρηµατιστηριακής ηµέρας, ανάκαµψη. Την 

επόµενη όµως ηµέρα ήταν αδύνατη η πρόβλεψη της κατεύθυνσης της µεταβολής των 

τιµών των µετοχών. Έτσι δεν κατέστη δυνατόν να αποκοµισθούν υπερβολικά κέρδη µε 

τη γνώση και τη χρησιµοποίηση δηµοσιοποιηµένων πληροφοριών σχετικά µε την 

αγοραπωλησία µεγάλων «πακέτων» (block trade). Σε παρόµοια συµπεράσµατα για τις 

συναλλαγές µεγάλων πακέτων, καταλήγει και η έρευνα του Sholes (1972), που 

κατέδειξε ότι η αγορά διαθέτει κατ’ ουσία απεριόριστη δυνατότητα απορρόφησης 

µεγάλων «πακέτων» µετοχών. Επιβεβαιώθηκε έτσι η υπόθεση της αποτελεσµατικής 

αγοράς στην ηµι-ισχυρή της µορφή προς έκπληξη των επαγγελµατιών του χώρου που 

πίστευαν πως η πώληση µεγάλων «πακέτων» µετοχών πιέζει, έστω και προσωρινά, τις 

τιµές των µετοχών. 

Οι Keim και Madhavan (1996) µελέτησαν επίσης την επίδραση της 

αγοραπωλησίας µεγάλων «πακέτων» στις τιµές των µετοχών. Τα συµπεράσµατα τους 

διαφέρουν από αυτά του Sholes. Για το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (N.Y.S.E.) και 

τις αµερικανικές µετοχές, υπολόγισαν ότι η πτώση της τιµής της µετοχής, ήταν κατά 

µέσο όρο 3,66% σε σχέση µε την τιµή κλεισίµατος της µετοχής την  προηγούµενη 

ηµέρα της πώλησης του «πακέτου». Ωστόσο, η µετοχή ανέκτησε µέρος των απωλειών 

της (1,86%) την επόµενη µέρα της πώλησης του «πακέτου». Οι Keim και Madhavan 

ισχυρίστηκαν ότι η διαφορά του 1,8% (3,66% - 1,86%) αντικατοπτρίζει την πεποίθηση 

των αγορών ότι η πώληση του πακέτου υποδηλώνει αρνητικές προοπτικές όσον αφορά 

την εξέλιξη της τιµής της µετοχής. Αυτή η πτώση του 1,8%  συνιστά οριστική απώλεια. 

Επιπροσθέτως, οι πωλητές του πακέτου πωλούν σε ακόµη χαµηλότερη τιµή εξαιτίας της 

ανάγκης να διαθέσουν τις µετοχές τους το συντοµότερο  δυνατόν γεγονός που 

προσοµοιάζει µε τις απεγνωσµένες προσπάθειες των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας 

για την εξεύρεση ρευστού. Οι βεβιασµένες πωλήσεις των ιδιοκτητών πιέζουν τις τιµές 

των ακινήτων, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις τιµές των µετοχών. 
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∆ιάγραµµα205 4.1.5: Αverage Percentage Price Difference Between Selected Trades in 

the Period from the Close of Trading on Day – 1 to the Close of Trading on Day +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: D. Keim and A. Madhavan, “The Upstairs Market for Large Block Transactions: 
Analysis and Measurement of Price Effects,” Review of Financial Studies (Spring 
1996). 
 
Μια σειρά από µελέτες εξέτασαν την επίδραση της πώλησης “πακέτων” στην τιµή της 

µετοχής, χωρίς όµως να καταλήξουν σε κοινά συµπεράσµατα για το price - pressure 

effect. 

 
4.1.8.2.3. Έλεγχοι για την Ισχυρή Μορφή 

Αποτελεσµατικότητας 

 
Η προνοµιακή ή / και αποκλειστική πρόσβαση ορισµένων επενδυτών σε ιδιωτικές 

(private) ή για την ακρίβεια σε εσωτερικές (insider) πληροφορίες που µπορούν να 

αξιοποιηθούν για την πρόβλεψη της µεταβολής της αξίας ενός τίτλου, πριν οι 

πληροφορίες αυτές δηµοσιοποιηθούν και καταστούν κτήµα όλων στοιχειοθετεί και 

καθιστά ευδιάκριτη τη διαφορά µεταξύ ιδιωτικής και δηµόσιας πληροφόρησης. Οι 

                                                 
205 Graph depicts the average price difference, expressed as a percentage, between selected trades in the 
period from the close of trading on day –1 to the close of trading on day +1. Day 0 is the day on which a 
block sale occurred. The drop in price from a block trade and subsequent rebound is evidence of a price – 
pressure effect.  
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επενδυτές που διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση πρόδηλα αποκτούν ένα συγκριτικό 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους επενδυτές που λαµβάνουν τις αποφάσεις τους µε βάση 

µόνο τις ήδη δηµοσιευθείσες πληροφορίες. Η πρόσβαση εποµένως στην ιδιωτική 

πληροφόρηση  προσφέρει τη δυνατότητα αποκοµιδής υπερκανονικών κερδών. 

Ένα κρίσιµο ζήτηµα που προκύπτει από την εξέταση της υπόθεσης σε µορφή 

υψηλής ισχύος, είναι η ταυτότητα των επενδυτών που έχουν πρόσβαση σε ιδιωτική 

πληροφόρηση. Αν θεωρηθεί ότι οι «εµπιστευτικές» πληροφορίες διαχέονται τυχαία, ότι 

δηλαδή κάποιοι επενδυτές περιστασιακά και όχι συστηµατικά τις αποκτούν, πριν αυτές 

κοινοποιηθούν ευρύτερα, τότε θα είναι τυχαία επίσης και η διάχυση τους στον 

πληθυσµό των επενδυτών. Αν όµως σε συστηµατική βάση επενδυτές ή κατηγορίες 

επενδυτών διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση (inside information), τότε οι 

συγκεκριµένοι επενδυτές αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτηµα και συστηµατική 

δυνατότητα πρόσκτησης υπερκανονικών κερδών από την ιδιωτική τους πληροφόρηση. 

Οι επιστηµονικές έρευνες έχουν στραφεί στην εξέταση δύο κατηγοριών επενδυτών µε 

προνοµιακή πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση. Η πρώτη κατηγορία απαρτίζεται 

από ανώτατα διοικητικά στελέχη ή µεγαλοµετόχους επιχειρήσεων που διαθέτουν εξ 

ορισµού πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση (corporate insiders) και εξετάζεται η 

δυνατότητα τους για αποκοµιδή συστηµατικών υπεραποδόσεων. Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαµβάνει τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων (επαγγελµατίες επενδυτές, αναλυτές 

αξιογράφων και διαχειριστές αµοιβαίων κεφαλαίων) και εξετάζεται η πιθανότητα 

συστηµατικής συλλογής και αξιοποίησης κερδοφόρων πληροφοριών.  

 
§ Οι Έχοντες Εσωτερική Πληροφόρηση (Corporate Insiders)  

 
Όλοι οι επενδυτές που κατέχουν σηµαντικό ποσοστό µετοχών206 ή βρίσκονται σε ένα 

αρκετά υψηλό επίπεδο στη διοίκηση της επιχείρησης (µέλη διοικητικών συµβουλίων, 

διευθυντικά στελέχη) θεωρούνται insiders. Στις Η.Π.Α , όπως και στην Ελλάδα, οι 

insiders είναι υποχρεωµένοι να γνωστοποιούν στις Χρηµατιστηριακές Αρχές τις 

κινήσεις τους (αγορές και πωλήσεις µετοχών).  

Οι µελέτες έδειξαν ότι οι insiders αποκόµιζαν υπεραποδόσεις γεγονός που οφείλεται 

κατά πάσα πιθανότητα στην µονοπωλιακή και παράνοµη χρήση των εσωτερικών 

πληροφοριών. Πιο συγκεκριµένα παρατηρήθηκε µια σταδιακή και µη τυχαία άνοδος 

στις τιµές των µετοχών στο διάστηµα (-t,0), δηλαδή πριν τις ανακοινώσεις των 

γεγονότων που θα δικαιολογούσαν τη µεταβολή στις τιµές τους. Αυτή η σταδιακή και 

                                                 
206 ∆ηλαδή όσοι κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των µετοχών, ίδε ∆. Βασιλείου, ∆ιαχείριση 
Χαρτοφυλακίου, σελ. 268. 
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µη τυχαία άνοδος στις τιµές των µετοχών µπορεί, εν µέρει τουλάχιστον, να αποδοθεί 

στη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης ή στην επιλεκτική διάχυση αυτής της 

πληροφόρησης πριν την επίσηµη ανακοίνωση. Ακριβώς όµως, επειδή η προσαρµογή 

είναι σταδιακή και όχι στιγµιαία, αποτελεί ένδειξη ότι η ανταπόκριση των τιµών στην 

ιδιωτική πληροφόρηση δεν είναι πλήρης. Η ένδειξη αυτή συνιστά παρέκκλιση από την 

υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς σε µορφή υψηλής ισχύος. Ορισµένες εµπειρικές 

µελέτες που κατόρθωσαν να εντοπίσουν (στις συναλλαγές του χρηµατιστηρίου της 

Νέας Υόρκης) τις αγοραπωλησίες µεγαλοµετόχων, οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι αυτή 

η κατηγορία επενδυτών έχει τη δυνατότητα να αποκοµίζει συστηµατικά υπερκανονικά 

κέρδη, φαινόµενο που αποδίδεται στην αξιοποίηση της ιδιωτικής πληροφόρησης.  

Στην πιο σηµαντική συµβολή σε αυτό το ερευνητικό πεδίο ο Jaffe (1974), 

µελετώντας το φαινόµενο της εσωτερικής πληροφόρησης στη χρηµατιστηριακή αγορά 

των Η.Π.Α., κατέληξε σε δύο σηµαντικά συµπεράσµατα: α) οι έχοντες πρόσβαση σε 

εσωτερική πληροφόρηση µπορούν να αποκοµίσουν υπερκανονικές αποδόσεις, γεγονός 

που αντιτίθεται στην υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς και β) οι νοµοθετικές 

ρυθµίσεις για την καταπολέµηση του φαινοµένου αυτού στις Η.Π.Α. έφεραν πολύ 

µικρά αποτελέσµατα. Με τη χρησιµοποίηση κατάλληλων στατιστικών πειραµάτων που 

προσοµοιάζουν στις µελέτες περιστατικών ο Jaffe έδειξε ότι για διάστηµα αρκετών 

ηµερών µετά τη δηµοσίευση στοιχείων αναφορικά µε τις αγοραπωλησίες που 

πραγµατοποιούν οι µεγαλοµέτοχοι, γίνεται µια σταδιακή προσαρµογή τιµών. Αν λοιπόν 

θεωρήσουµε ως γεγονός την αγορά ή την πώληση από µεγαλοµετόχους, οι οποίοι κατά 

τεκµήριο διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση, οι υπόλοιποι επενδυτές δεν αντιδρούν 

στο γεγονός αυτό όπως θα προέβλεπε η υπόθεση ακόµη και σε µορφή µέσης ισχύος. 

Βέβαια από την στιγµή που ο Jaffe δηµοσίευσε τα ευρήµατα του κατέδειξε έναν τρόπο 

προσπορισµού υπερκανονικών κερδών, τρόπου του οποίου η πρακτική αξιοποίηση έχει 

πιθανότατα αποκαταστήσει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς σε µορφή µέσης ισχύος. 

Στα ίδια συµπεράσµατα µε τον Jaffe κατέληξαν και οι J.E. Finnerty (1976) και  

H.N. Seyhun (1986). Τελικά αποδεικνύεται ότι η υπόθεση της ισχυρής µορφής 

αποτελεσµατικότητας δεν υποστηρίζεται από τα εµπειρικά ευρήµατα που προέκυψαν, 

µε δεδοµένο ότι οι έχοντες εσωτερική πληροφόρηση διαφαίνεται ότι «αξιοποιούν» 

έµπρακτα το συγκριτικό πλεονέκτηµα που διαθέτουν ... 

 
§ Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και ειδικότερα των αµοιβαίων κεφαλαίων 

διαθέτουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εσωτερική πληροφόρηση;  
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Εάν ισχύει η υπόθεση αυτή, τότε η εξέταση των αποδόσεων των επαγγελµατιών 

διαχειριστών χαρτοφυλακίων και των φορέων τους, όπως αµοιβαία κεφάλαια, 

ασφαλιστικοί οργανισµοί κλπ. µπορεί να θεωρηθεί ως έλεγχος της ισχυρής µορφής 

αποτελεσµατικής αγοράς. Αυτή η κατηγορία επενδυτικών φορέων επιλέγεται στη βάση 

της παραδοχής του γεγονότος ότι βρίσκονται πιο κοντά στα κέντρα λήψης καίριων 

αποφάσεων όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές και στις πηγές πληροφόρησης που 

αφορούν την εξέλιξη των µεγεθών µιας εταιρείας, της αναµενόµενης κερδοφορίας της, 

της µερισµατικής πολιτικής της κλπ. Εάν τα χαρτοφυλάκια αυτά εµφανίζουν 

συστηµατικά υπερκανονικά κέρδη, αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι θεσµικοί επενδυτές 

διαθέτουν προνοµιακή πρόσβαση σε ιδιωτική πληροφόρηση. Εποµένως η 

πληροφόρηση αυτή δεν απορροφάται από τις τιµές ούτε αντανακλάται σε αυτές, 

γεγονός που δεν συνάδει µε την υπόθεση της ισχυρής µορφής αποτελεσµατικής αγοράς.  

Η πρώτη µελέτη - έλεγχος της υπόθεσης αυτής παρουσιάστηκε από τους Friend 

at.al. (1962). Η µελέτη αυτή αναφερόταν σε 189 Αµοιβαία Κεφάλαια (Α.Κ.) για το 

διάστηµα ∆εκεµβρίου 1952 - Σεπτεµβρίου 1958. Το βασικό συµπέρασµα της µελέτης 

αυτής είναι ότι ναι µεν, κατά µέσο όρο, η απόδοση των αµοιβαίων κεφαλαίων είναι 

διαφορετική από την απόδοση ενός µη επαγγελµατικά διαχειρίσιµου χαρτοφυλακίου 

(µε τον ίδιο πάντα βαθµό ανάληψης κινδύνου), αλλά τα αποτελέσµατα δεν κρίθηκαν 

στατιστικά σηµαντικά. ∆ιαπίστωσαν συγκεκριµένα ότι περίπου τα µισά από τα 

εξετασθέντα αµοιβαία κεφάλαια εµφάνιζαν µικρότερες αποδόσεις από το χαρτοφυλάκιο 

της αγοράς και τα υπόλοιπα µεγαλύτερες αποδόσεις. Βρέθηκε επίσης ότι ορισµένα 

αµοιβαία κεφάλαια ναι µεν εµφάνιζαν καλύτερη απόδοση από το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς σε βάθος χρόνου αλλά δεν παρουσίαζαν σταθερά καλύτερες αποδόσεις ανά 

έτος. Εξαίρεση απετέλεσαν τα Αµοιβαία εκείνα  Κεφάλαια που επένδυαν σε 

συγκεκριµένους κλάδους µετοχών π.χ. Τεχνολογίας, Υγείας κλπ. 

Η δεύτερη σηµαντική µελέτη ήταν αυτή του Sharpe (1966), ο οποίος µελέτησε 

τις σταθµισµένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις 34 Αµοιβαίων Κεφαλαίων για το 

διάστηµα 1954 – 1963. Στη µελέτη του αυτή ο Sharpe, αντίθετα από την προηγούµενη 

µελέτη των Friend at.al., βρήκε ότι τα 19 από τα 34 αµοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν 

µεγαλύτερες αποδόσεις από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Εάν, όµως, λάβουµε υπόψη 

και το ύψος των προµηθειών, τότε µόνο τα 11 αµοιβαία ξεπέρασαν σε απόδοση το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς που χρησιµοποιήθηκε ως benchmarking (µέτρο σύγκρισης 

και σηµείο αναφοράς). Στη µελέτη του αυτή ο Sharpe υποστήριξε την άποψη ότι η 

κεφαλαιαγορά είναι αποτελεσµατική χωρίς αυτό να αποκλείει το ενδεχόµενο της 

ύπαρξης ικανών διαχειριστών που µπορούν να διαφοροποιούν κατάλληλα τα 
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χαρτοφυλάκια τους, αποτιµώντας ορθά τον κίνδυνο των µετοχών µε συνέπεια να 

παρουσιάζουν συστηµατικά καλές αποδόσεις. 

Στη βάση της φιλοσοφίας της ανάλυσης του Sharpe, o Jensen (1968, 1972) 

µελέτησε τις αποδόσεις 115 αµοιβαίων κεφαλαίων για την περίοδο 1945 - 1964 

λαµβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο των επιµέρους µετοχών και το κόστος συναλλαγών. 

Βρήκε ότι µόνο 43 από τα 115 χαρτοφυλάκια έδωσαν µεγαλύτερες αποδόσεις από αυτές 

του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Κατά µέσο όρο, η πραγµατική απόδοση των αµοιβαίων 

κεφαλαίων ήταν χαµηλότερη από την αναµενόµενη απόδοση τους (δεδοµένου του 

συστηµατικού τους κινδύνου όπως εκφράζεται από τον συντελεστή beta) κατά 1,1% 

ετησίως. Και ο Jensen, συνοπτικά, κατέληξε υπέρ της υπόθεσης της αποτελεσµατικής 

αγοράς στην ισχυρή της µορφή.  

Οι Friend, Blume και Crockett (1970) αξιοποιώντας τις µελέτες των Friend, et 

al., (1962), Sharpe (1966), Treynor και Mazuy (1966), Jensen (1968), και Tito (1969) 

µελέτησαν 136 αµοιβαία κεφάλαια για την περίοδο 1960 – 1968. Με βάση τη µελέτη 

τους οι αποδόσεις των αµοιβαίων κεφαλαίων δεν ήταν µεγαλύτερες από τις αποδόσεις 

ισοκατανεµηµένων τυχαίων χαρτοφυλακίων. Όµως, ήταν καλύτερες από τις αποδόσεις 

ειδικά διαρθρωµένων και επεξεργασµένων χαρτοφυλακίων. Αµοιβαία κεφάλαια 

υψηλού κινδύνου, ωστόσο, κατάφεραν να ξεπεράσουν τις αποδόσεις των τυχαίων 

χαρτοφυλακίων για την περίοδο 1964 – 1968. Γενικά, πάντως και αυτή η µελέτη 

υποστηρίζει την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς στην ισχυρή της µορφή. 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει και η έρευνα του Firth (1978). 

Μελετώντας 360 αµοιβαία κεφάλαια του Ηνωµένου Βασιλείου για τη χρονική περίοδο 

1967 – 1975 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι επαγγελµατίες διαχειριστές των 

αµοιβαίων κεφαλαίων του Ηνωµένου Βασιλείου είτε δεν διαθέτουν πρόσβαση σε 

ιδιωτική πληροφόρηση είτε δεν διαθέτουν τις ικανότητες για να «κερδίσουν» σε 

επιδόσεις το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 

Από τις παραπάνω µελέτες προκύπτει ότι τα αµοιβαία κεφάλαια δεν 

προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις από αυτές της αγοράς και ότι – σύµφωνα µε τις 

µελέτες αυτές – οι διαχειριστές των αµοιβαίων κεφαλαίων δεν διαχειρίζονται µε τον 

πλέον επωφελή τρόπο τα κεφάλαια των µεριδιούχων. ∆εν λείπουν βέβαια και µελέτες 

όπως του Cootner (1962) που καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι αγορές µοιάζουν να 

ακολουθούν τον τυχαίο περίπατο για τους περισσότερους επενδυτές. Όµως, οι 

επαγγελµατίες διαχειριστές είναι ικανοί να παρατηρήσουν και να αποµονώσουν τα 

διαστήµατα που οι τιµές ακολουθούν τον τυχαίο περίπατο για τους περισσότερους 

επενδυτές. Στη συνέχεια, είναι εύκολο για αυτούς να υπολογίσουν την απόκλιση 
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(υπερτίµηση ή υποτίµηση) των τιµών από την εσωτερική αξία των αξιογράφων και έτσι 

να αποκοµίσουν υπερκανονικά κέρδη.   

Η µελέτη του Ambachtsheer (1974) εξετάζει την ικανότητα των διαχειριστών 

και αναλυτών αµοιβαίων κεφαλαίων να προβλέπουν ορθά τις τιµές των µετοχών, 

δίνοντας µια άλλη διάσταση στην αξιολόγηση της απόδοσης των αµοιβαίων 

κεφαλαίων. Εάν οι  διαχειριστές δεν διαθέτουν τέτοια ικανότητα, τότε η συσχέτιση 

µεταξύ προβλεφθέντων και πραγµατοποιηθέντων αποδόσεων αναµένεται να είναι 

µηδενική. Η παραπάνω µελέτη, ωστόσο, έδειξε ότι η συσχέτιση δεν είναι µηδενική (αν 

και µικρή, ισούται µε 0,16). Έτσι ακόµα και η ασθενής ικανότητα πρόβλεψης (που 

µπορεί βέβαια να οφείλεται και στη δυνατότητα πρόσβασης σε  εµπιστευτικές κατά το 

µάλλον ή ήττον πληροφορίες) µπορεί να οδηγήσει σε υπερκανονικές αποδόσεις.  

 
 4.1.8.2.4 Η Νεότερη Γενιά Ελέγχων 

 
Αντίθετα µε παλαιότερες µελέτες, όπου το ενδιαφέρον περιοριζόταν στην πρόβλεψη 

των µελλοντικών αποδόσεων µε βάση τις παρελθούσες αποδόσεις, στη δεκαετία του 

1980 πολλοί ερευνητές όπως είδαµε ασχολήθηκαν µε την προβλεπτική ικανότητα 

µεταβλητών όπως η µερισµατική απόδοση ( P
D ) ή ο λόγος κέρδη προς τιµή ( E

P ).  

Επίσης, δεν περιορίζονται στα χρονικά περιθώρια της ηµέρας, εβδοµάδας ή µήνα, αλλά 

διερευνούν την αποτελεσµατικότητα της αγοράς και σε µεγαλύτερα χρονικά 

διαστήµατα. Επιπροσθέτως, σήµερα παρέχονται περισσότερα και λεπτοµερέστερα 

δεδοµένα που επιτρέπουν την εφαρµογή νέων ελέγχων. Τέλος, η ανάπτυξη των αγορών, 

η παγκοσµιοποίηση και η διάχυση της ηλεκτρονικής πληροφόρησης επιτρέπει σε 

ευρύτερη κλίµακα τη συστηµατική παρακολούθηση της συµπεριφοράς των θεσµικών 

επενδυτών, των επενδυτών που διαθέτουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εσωτερική 

πληροφόρηση και γενικότερα τη συστηµατική παρακολούθηση των επιπτώσεων των 

ανακοινώσεων των τιµών των µετοχών. ∆ιαθέτουµε εποµένως τα εχέγγυα για τη 

διεξαγωγή περισσότερο ολοκληρωµένων και αντικειµενικών ελέγχων στην προσπάθεια 

εξαγωγής στέρεων και ασφαλών συµπερασµάτων για την αποτελεσµατικότητα της 

αγοράς. 

 
4.1.9 Συµπεράσµατα 

 
Τα γενικά συµπεράσµατα από τα αποτελέσµατα των ερευνών για την 

αποτελεσµατικότητα της αγοράς είναι τα εξής: 
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§ Τα ευρήµατα των περισσοτέρων εµπειρικών ερευνών υποστηρίζουν την ύπαρξη 

της ασθενούς µορφής αποτελεσµατικής αγοράς. 

§ Οι περισσότερες εµπειρικές έρευνες παρέχουν αντικρουόµενες ενδείξεις 

αναφορικά µε την ύπαρξη της ηµι – ισχυρής µορφής, καθώς επίσης και της 

ισχυρής µορφής αποτελεσµατικής αγοράς. Τα συµπεράσµατα ορισµένων 

ερευνών υποστηρίζουν την ύπαρξη των αποτελεσµατικών αυτών αγορών, ενώ 

τα συµπεράσµατα άλλων ερευνών την αµφισβητούν. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 
Θεωρητικά, σύµφωνα µε την Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς, από τη στιγµή 

κατά την οποία κάθε σχετική µε τις µετοχές πληροφορία έχει ήδη αποτιµηθεί, 

προεξοφληθεί και ενσωµατωθεί στις τιµές τους (από τους ορθολογικούς επενδυτές που 

µεγιστοποιούν τη συνάρτηση της προσδοκώµενης χρησιµότητας τους έχοντας γνώση 

της κατανοµής των πιθανών ενδεχοµένων σύµφωνα µε τον κανόνα του Bayes), οι 

αγοραίες τιµές των µετοχών αντανακλούν και την πραγµατική τους αξία, για αυτό και 

θεωρούνται δίκαιες (fair values). Το µείζον ερώτηµα όµως, το κυρίαρχο ερώτηµα που 

παραµένει και επανέρχεται διαρκώς έγκειται στο αν οι αγορές τελικά λειτουργούν  

αποτελεσµατικά, αν δηλαδή ισχύει στην πράξη η EMH και πως επιβεβαιώνεται. 

Συγκεκριµένα, στη διαδικασία εµπειρικής διερεύνησης της ισχύος της Υπόθεσης της 

Αποτελεσµατικής Αγοράς πως επιλύεται στην πράξη το πρόβληµα που αναφέραµε στην 

εισαγωγή της ενότητας των ελέγχων και διατυπώθηκε από τον Fama (1970, 1991) ως το 

πρόβληµα της από κοινού υπόθεσης (joint hypothesis problem)?  

Οι εµπειρικές µελέτες της EMH εστιάζονται στον έλεγχο της υπόθεσης περί 

ύπαρξης υπερκανονικών (µε βάση τη γραµµική σχέση απόδοσης – κινδύνου) 

αποδόσεων όπως αναφέραµε και στην παράγραφο για τα Υποδείγµατα 

Αποτελεσµατικής Αγοράς µε αρνητική θέση έναντι του κινδύνου. Είναι προφανές  όµως 

ότι για τον έλεγχο της υπόθεσης των υπερκανονικών αποδόσεων απαιτείται ο 

καθορισµός του ύψους των κανονικών αποδόσεων. Σύµφωνα λοιπόν µε τους Campbell, 

Lo και MacKinlay (1997) κάθε έλεγχος αποτελεσµατικότητας προϋποθέτει ένα 

υπόδειγµα ισορροπίας που να καθορίζει το ύψος των κανονικών αποδόσεων, ήτοι των 

αποδόσεων ισορροπίας της αγοράς σύµφωνα µε τον Samuelson (1965). Ο Fama 

επέλεξε για τους αρχικούς ελέγχους ως true model το CAPM που είχε προταθεί ως 

γνωστόν λίγα χρόνια νωρίτερα. Αν η υπόθεση της αποτελεσµατικότητας απορρίπτεται, 

αυτό, όπως επισηµαίνουν και οι Campbell, Lo και MacKinlay, µπορεί να οφείλεται είτε 
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στην αναποτελεσµατικότητα της αγοράς είτε σε σφάλµα / αστοχία / αδυναµία (σε 

εσφαλµένη επιλογή) του υποδείγµατος ισορροπίας. Εποµένως το πρόβληµα της από 

κοινού ή συνδεδεµένης υπόθεσης (joint – hypothesis problem) σηµαίνει ουσιαστικά ότι 

αυτούσια / αφευατή η Υπόθεση της Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς ουδέποτε 

πρόκειται να απορριφθεί207. 

Πέρα όµως από το τεχνικό ζήτηµα της εξεύρεσης της κατάλληλης 

µεθοδολογικής προσέγγισης για τον έλεγχο της EMH προκλήθηκε έντονος 

σκεπτικισµός από τα φαινόµενα που αποκλήθηκαν «Ανωµαλίες της Αγοράς» και έθεσαν 

σε αµφισβήτηση την Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών. Αναλύσαµε εκτενώς το 

πώς θεωρητικά, σύµφωνα µε την Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών, οι 

µεταβολές των χρηµατιστηριακών τιµών προκαλούνται αποκλειστικά και µόνο από τις 

νέες πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται. Παράγοντες εποµένως όπως η ψυχική 

διάθεση και η προσωπικότητα των επενδυτών, η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία που 

εκφράζεται µε την απληστία και το φόβο, αλλά και άλλα ψυχοκοινωνικά φαινόµενα δεν 

θα πρέπει να επιδρούν στις χρηµατιστηριακές τιµές, (Le Roy; 1989, 1990).  

Αναφερθήκαµε ήδη στο κεφάλαιο που εξετάσαµε το CAPM στα δυσερµήνευτα 

φαινόµενα που προκαλούν ανωµαλίες στην εύρυθµη, προβλέψιµη  λειτουργία της 

αγοράς θέτοντας σε αµφισβήτηση το υπόδειγµα και εντέλει την υπόθεση της 

αποτελεσµατικής αγοράς. Θα τα κατηγοριοποιήσουµε µε βάση τον επαναπροσδιορισµό 

των µορφών της αποτελεσµατικότητας της αγοράς στον οποίο προέβη ο Fama (1991) 

στην προσπάθεια του να αντιµετωπίσει το πρόβληµα που δηµιουργεί η από κοινού ή 

συνδεδεµένη υπόθεση. Στην προσπάθεια του αυτή πρότεινε συγκεκριµένα, αντί για 

τους ελέγχους της ασθενούς µορφής αποτελεσµατικότητας που εξέταζαν µόνο την 

προβλεπτική δυνατότητα των προηγούµενων αποδόσεων, η πρώτη κατηγορία ελέγχων 

να καλύπτει την ευρύτερη περιοχή των ελέγχων για την προβλεψιµότητα των 

αποδόσεων (tests for return predictability). Στην πρώτη κατηγορία ελέγχων εποµένως 

περιλαµβάνονται οι διαστρωµατικοί και χρονολογικοί έλεγχοι των κανονικοτήτων των 

αποδόσεων (που περιλαµβάνουν τις επιδράσεις του µεγέθους, της χρηµατιστηριακής 

τιµής της µετοχής ως προς τη λογιστική της αξία ( BV
P ), του momentum κλπ.), οι 

έλεγχοι των ενδείξεων ύπαρξης εποχικότητας των αποδόσεων ή των ηµερολογιακών  

ανωµαλιών (January effect, weekend effect, turn of the month effect, the pre – holiday 

                                                 
207 "First, any test of efficiency must assume an equilibrium model that defines normal security returns. If 
efficiency is rejected, this could be because the market is truly inefficient or because an incorrect 
equilibrium model has been assumed. This joint hypothesis problem means that market efficiency as such 
can never be rejected." Campbell, Lo και MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, (1997), 
paragraph 1.5.2., page 24. 
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effect), η έρευνα για την πρόβλεψη των αποδόσεων µε µεταβλητές όπως για 

παράδειγµα τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια ή η συνολική µερισµατική απόδοση και οι 

έλεγχοι των  διαφορών των αποδόσεων που πραγµατοποιούνται από διαφορετικούς 

τύπους επενδυτών (Schwert, 2002). Για τις άλλες δύο κατηγορίες πρότεινε τη 

διατήρηση του εύρους που καλύπτουν και την αλλαγή των τίτλων τους για καταστούν 

περισσότερο περιγραφικοί. Ειδικότερα πρότεινε, οι έλεγχοι στην ηµι-ισχυρή µορφή να 

ονοµαστούν έλεγχοι γεγονότων (event studies) όπερ και εγένετο, και οι έλεγχοι στην 

ισχυρή µορφή, έλεγχοι για ιδιωτική πληροφόρηση (tests for private information). Στην 

συνέχεια και µε βάση τον ανωτέρω επαναπροσδιορισµό της ταξινόµησης, θα 

κατηγοριοποιηθούν και θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι κυριότερες από τις 

«ανωµαλίες» που καταγράφονται και που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούµενα 

κεφάλαια. 

 
4.2.1 Προβλέψιµες ∆ιαφορές στις Αποδόσεις των Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων 

 
4.2.1.1 Data Snooping 

 
Οι Lo και MacKinlay το 1990 και ο Black το 1993 (1993a, 1993b) µεταξύ άλλων 

ανέλυσαν το φαινόµενο της µόχλευσης των δεδοµένων (data snooping) και έδειξαν πως 

τα αποτελέσµατα τέτοιων πρακτικών ενδέχεται να οδηγήσουν σε λανθασµένα 

συµπεράσµατα208. Ενδεικτικά ο MacKinlay (1995) απέδωσε τα αποτελέσµατα του 

υποδείγµατος των τριών παραγόντων των Fama – French στη µόχλευση των δεδοµένων 

(data snooping). 

 
4.2.1.2 Size Effect 

 
Μιλήσαµε ήδη για µια από τις πιο σηµαντικές ανωµαλίες της αγοράς όσον αφορά την 

υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς ήτοι το φαινόµενο του µεγέθους των εταιρειών 

(size effect) ή αλλιώς το φαινόµενο των µικρών εταιρειών (small firm effect). Έχει 

                                                 
208 Συγκεκριµένα αντιµετωπίζονται µε προκατάληψη (bias) τα στατιστικά συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από δεδοµένα που οδηγούν στη συνέχεια σε νέες έρευνες µε τα ίδια ή σχετιζόµενα δεδοµένα. 
Οι Lo και Mackinlay έδειξαν το πιθανό µέγεθος των data snooping biases σε έναν έλεγχο της εκδοχής του 
CAPM των Sharpe - Lintner. Εξέτασαν την περίπτωση όπου χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 
χρησιµοποιούνται για να οµαδοποιηθούν οι µετοχές σε χαρτοφυλάκια (είτε µε κριτήριο το µέγεθος ή µε 

βάση την αναλογία τιµής – κερδών, P
E ) επιλέγονται όχι µε βάση τη θεωρία αλλά µε βάση τις 

προηγούµενες παρατηρήσεις της µέσης απόδοσης των µετοχών, µε τη χρήση εποµένως δεδοµένων που 
σχετίζονται µεταξύ τους. Συγκρίσεις τις κατανοµής της µηδενικής υπόθεσης για τα αντίστοιχα στατιστικά 
µεγέθη µε ή χωρίς data snooping υπονοούν ότι το µέγεθος των προκαταλήψεων µπορεί να είναι τεράστιο. 
Το µήνυµα εποµένως ήταν πως οι προκαταλήψεις θα πρέπει να θεωρούνται σαν πιθανές εξηγήσεις για τις 
αποκλίσεις από το CAPM.  
 

http://www.lse.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=&iArticleID=1492&definition=data-snooping
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αποδειχθεί εµπειρικά ότι θα µπορούσαν να αποκοµιστούν υπεραποδόσεις στην περίοδο 

1926 - 1975 αν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο περιελάµβανε µετοχές εταιριών µικρής 

κεφαλαιοποίησης, ένα συµπέρασµα που φαίνεται να είναι σηµαντικό τόσο στατιστικά 

όσο και εµπειρικά. Μάλιστα, η ετήσια υπερκανονική απόδοση από την επένδυση στην 

αγορά µετοχών εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης ως προς την επένδυση σε µετοχές 

εταιριών µεγάλης κεφαλαιοποίησης ανέρχεται στο 19,8% σύµφωνα µε τον Banz (1981) 

που όπως αναφέραµε και στο συνοπτικό πίνακα των εργασιών του CAPM µελέτησε τη 

συµπεριφορά των τιµών όλων των µετοχών που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 

της Νέας Υόρκης (N.Y.S.E.), τουλάχιστον για 5 έτη το χρονικό διάστηµα 1936 – 1975. 

Ο υπολογισµός έγινε σε ένα χαρτοφυλάκιο που ακολουθεί τη στρατηγική της 

διακράτησης και έχει επενδύσει σε µετοχές εταιριών µικρής κεφαλαιοποίησης ενώ έχει 

προβεί σε short selling των µετοχών  εταιριών µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η διαφορά 

όµως αυτή µπορεί να αντικατοπτρίζει µια υποεκτίµηση του κινδύνου που ελλοχεύει 

στις εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης, που είναι όντως περισσότερο εκτεθειµένες στις 

µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος (Chan and Chen 1991). Με δεδοµένο ότι ένα 

δυσανάλογα υψηλό ποσοστό εταιριών µικρής κεφαλαιοποίησης αντιµετωπίζουν 

οικονοµικά προβλήµατα, οι υψηλότερες προσδοκώµενες αποδόσεις µπορεί να 

θεωρηθούν ως αποζηµίωση για την ανάληψη του κινδύνου. 

Εν τέλει ο Banz δεν εξηγεί τους πιθανούς λόγους που οδήγησαν στα 

αποτελέσµατα αυτά, θεωρεί όµως ότι µάλλον οφείλονται στην κακή εξειδίκευση του 

υποδείγµατος CAPM παρά στην αναποτελεσµατικότητα της αγοράς. Μια από τις 

συνηθισµένες εξηγήσεις είναι η λανθασµένη εκτίµηση του CAPM (θεωρώντας ότι για 

τις µικρές εταιρείες οι τιµές των βήτα έχουν εκτιµηθεί σε υπερβολικά χαµηλά επίπεδα  

λόγω µη συνεχούς συναλλακτικής κίνησης, απόρροια του περιορισµένου επενδυτικού 

ενδιαφέροντος ή υποτίµησης του κινδύνου λόγω του µεγέθους) που προκαλεί 

φαινοµενικές υπεραποδόσεις. Για να αποδειχθεί περαιτέρω η ανεπάρκεια του CAPM 

στην εκτίµηση των προσδοκώµενων αποδόσεων σε σχέση µε το µέγεθος 

χρησιµοποιήθηκε κατά αντιπαράθεση όπως αναλύσαµε εκτενώς το υπόδειγµα που 

βασίζεται στη Θεωρία Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, 

ΑΡΤ). Ο Reinganum (1981) φερ’ ειπείν όπως είδαµε προσπάθησε να εξηγήσει το 

φαινόµενο του µεγέθους εφαρµόζοντας την ΑΡΤ µε πέντε παράγοντες ήτοι έναν γενικό 

δείκτη της αγοράς, µερικούς µακροοικονοµικούς παράγοντες και ένα δείκτη µέτρησης 

των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου των εξεταζόµενων µετοχών. Ωστόσο, δεν 

κατάφερε να εξηγήσει το φαινόµενο του µεγέθους, παρόλο που το υπόδειγµα της APT 

προσέφερε καλύτερη εξήγηση από το CAPM. Βρήκε ότι η διαφορά στην απόδοση µε 
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βάση το µέγεθος ήταν της τάξης του 1,5% ανά έτος σε αντίθεση µε το 11,5% που 

προκύπτει από το CAPM για τα ίδια χαρτοφυλάκια συντεθειµένα µε βάση το µέγεθος. 

Υπάρχει, βέβαια πάντα και η εξήγηση ότι τα κόστη διαπραγµάτευσης και συναλλαγών 

είναι αρκετά µεγάλα, τόσο ώστε να µην επιτρέπουν τη δηµιουργία υπεραποδόσεων. 

Πληθώρα µελετών επαλήθευσε την ύπαρξη του φαινοµένου του µικρού 

µεγέθους και διεύρυνε τις γνώσεις µας για αυτές, αλλά καµία δεν κατάφερε να το 

εξηγήσει πλήρως. Για παράδειγµα, έχει παρατηρηθεί ότι ο κίνδυνος των µικρών 

εταιρειών είχε υποεκτιµηθεί στις προηγούµενες µελέτες. Η χαµηλή 

διαπραγµατευσιµότητα αυτού του είδους των µετοχών επηρεάζει τον κίνδυνο όπως 

αυτός εκφράζεται από τον συντελεστή βήτα. Οι συντελεστές βήτα (ήτοι ο συστηµατικός 

κίνδυνος) είχαν υποεκτιµηθεί µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν υπερεκτιµηµένες τις 

αποδόσεις των µετοχών. Μετά από έναν ορθότερο υπολογισµό της σχέσης κινδύνου - 

απόδοσης η επιρροή του φαινοµένου του µεγέθους µειώθηκε κατά 50%. 

 
4.2.1.3 Calendar Effects or Seasonal Effects 

 
Στην πρόσφατη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί πολλές «ανωµαλίες» της αγοράς, 

σηµαντικό µέρος των οποίων καλύπτει η µελέτη της εποχικότητας των 

χρηµατιστηριακών τιµών. Ένας σηµαντικός αριθµός µελετών καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι οι αποδόσεις διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη µέρα της εβδοµάδας ή 

την εποχή του χρόνου. Πιο συγκεκριµένα: 

§ Οι αποδόσεις της ∆ευτέρας είναι χαµηλότερες, κατά µέσο όρο, των αποδόσεων 

των άλλων ηµερών της εβδοµάδας (Monday effect or Weekend effect). Σε 

µελέτη του French (1980), ο οποίος εξέτασε την πορεία των αποδόσεων των 

µετοχών του δείκτη Standard’s and Poor’s 500 Index σε καθηµερινή βάση για τη 

χρονική περίοδο 1953 - 1977, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι οι τιµές κλεισίµατος 

των µετοχών τη ∆ευτέρα τείνουν να είναι χαµηλότερες εκείνων της 

Παρασκευής. Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγουν για το δείκτη της Νέας 

Υόρκης και οι Gibbons and Hess (1981), οι οποίοι εξέτασαν τα δεδοµένα της 

περιόδου 1962 - 1978 και παρατήρησαν σε ετήσια βάση µειωµένη απόδοση τις 

∆ευτέρες της τάξης του 33%. (Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των ερευνών 

παρατίθενται στην παράγραφο που ακολουθεί για το Weekend effect). 

§ Οι αποδόσεις των τιµών (κυρίως των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης) είναι 

κατά µέσο όρο υψηλότερες τον Ιανουάριο σε σχέση µε αυτές των άλλων µηνών 

του έτους. (Βάσει της στατιστικής ανάλυσης προκύπτει ότι από την αρχή του 

20ου αιώνα οι αµερικανικές αγορές έχουν πολλές φορές κινηθεί µε έναν έντονα 
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ανοδικό ρυθµό τον Ιανουάριο, εν αντιθέσει µε τον Μάιο και  τον ∆εκέµβριο που 

ξεχωρίζουν για τους καθοδικούς τους ρυθµούς.) Το φαινόµενο των υψηλών 

αποδόσεων του Ιανουαρίου, οφείλεται στην άνοδο των τιµών που παρατηρείται 

µεταξύ της  τελευταίας ηµέρας του ∆εκεµβρίου και των πέντε (5) πρώτων 

ηµερών του Ιανουαρίου. (Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών 

παρατίθενται στην παράγραφο για το Turn – of – the – Year / January Effect). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί µια σειρά ηµερολογιακών «ανωµαλιών» και 

άλλων φαινοµένων που σχετίζονται µε την εποχικότητα όπως το turn of the months 

effect, το holidays effect, το quarterly effect, το end of the day effect και άλλα. 

 
 4.2.1.4 Weekend Effect or Monday Effect 

 
Ένα φαινόµενο που έχει εκτεταµένα µελετηθεί είναι η απόκλιση των αποδόσεων 

µεταξύ διαφορετικών ηµερών της εβδοµάδας. Αναφέραµε ήδη για τη µελέτη του French 

(1980), ο οποίος εξετάζοντας την πορεία των αποδόσεων των µετοχών του δείκτη 

Standard’s and Poor’s 500 Index σε ηµερήσια βάση για τη χρονική περίοδο 1953 - 

1977, διαπίστωσε ότι οι τιµές κλεισίµατος των µετοχών τη ∆ευτέρα τείνουν να είναι 

χαµηλότερες των  τιµών κλεισίµατος της Παρασκευής. Μια άλλη ονοµασία αυτού του 

φαινοµένου είναι το φαινόµενο του Σαββατοκύριακου (weekend effect), καθώς οι 

αποδόσεις της ∆ευτέρας αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά τις αποδόσεις και για τις ηµέρες 

που είναι κλειστά τα χρηµατιστήρια. Ο French συνέκρινε τις αποδόσεις του ιδίου 

χαρτοφυλακίου µετοχών σε διαφορετικές χρονικές στιγµές της εβδοµάδας και 

παρατήρησε ότι το φαινόµενο του Σαββατοκύριακου αποτελεί µια ανωµαλία της 

αγοράς και δεν είναι αποτέλεσµα λανθασµένου ορισµού ενός υποδείγµατος  

αποτίµησης µετοχών. 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγουν για τις τιµές του δείκτη της Νέας 

Υόρκης και οι Gibbons και Hess (1981) οι οποίοι εξέτασαν τα δεδοµένα της περιόδου  

1962 - 1978 και παρατήρησαν σε ετήσια βάση µειωµένη απόδοση για τις ∆ευτέρες της 

τάξης του 33%. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και όταν επιµέρισαν το δείγµα σε δυο 

υποπεριόδους (1962 - 1970 και 1970 – 1978). Επίσης, οι Gibbons και Hess 

παρατήρησαν υψηλές θετικές αποδόσεις τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Ο Harris 

(1986) εξέτασε τα δεδοµένα της περιόδου ∆εκεµβρίου 1981 - Ιανουαρίου 1983 (14 

µήνες) και επιβεβαίωσε την ύπαρξη αρνητικών αποδόσεων τη ∆ευτέρα και θετικών 

αποδόσεων τις υπόλοιπες ηµέρες. Επιπλέον, παρατήρησε ότι οι αρνητικές αποδόσεις 

της ∆ευτέρας διέφεραν κατά τη διάρκεια της ηµέρας και πρότεινε ως καλύτερη 
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στρατηγική την πώληση των µετοχών προς το τέλος της συνεδρίασης της Παρασκευής 

και την  αγορά µετά τα πρώτα 45 λεπτά της συνεδρίασης της ∆ευτέρας. 

∆ίδονται πολλές πιθανές εξηγήσεις για το φαινόµενο της ∆ευτέρας. Ο Rogalski 

(1984) απέδωσε το φαινόµενο στη διακοπή των συναλλαγών το Σαββατοκύριακο και 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είναι εµφανές µόνο έντεκα µήνες το χρόνο (από 

Φεβρουάριο µέχρι ∆εκέµβριο), καθώς παρατήρησε ότι οι ∆ευτέρες του Ιανουαρίου 

εµφάνιζαν θετικές αποδόσεις. Οι Keim και Stambaugh (1984) θεώρησαν ότι το 

φαινόµενο της ∆ευτέρας δεν σχετίζεται µε το φαινόµενο του µεγέθους. Ωστόσο, δεν 

προβαίνουν σε διαχωρισµό µεταξύ του Ιανουαρίου και των άλλων µηνών. Ο Rogalski 

(1984) ανακάλυψε ότι στις ∆ευτέρες του Ιανουαρίου και ιδιαίτερα τις πρώτες µέρες των 

συναλλαγών, οι µετοχές των εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης εµφανίζουν 

υψηλότερες αποδόσεις από τις µετοχές των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, άρα το 

φαινόµενο του µεγέθους υφίσταται. Οι Rogalski (1984) και Penman (1987) θεωρούν ως 

καλύτερη εξήγηση του φαινοµένου της ∆ευτέρας την ανακοίνωση αρνητικών 

πληροφοριών εκ µέρους των εταιρειών µετά το κλείσιµο της συνεδρίασης της 

Παρασκευής, οπότε οι επενδυτές αντιδρούν µόλις ανοίξει το χρηµατιστήριο τη 

∆ευτέρα. 

Ένα παρόµοιο φαινόµενο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των αποδόσεων ανάλογα 

µε τη µέρα έχει παρατηρηθεί και από τους Kolb and Rodriguez (1987), οι οποίοι 

διαπίστωσαν ότι γενικά την Παρασκευή και 13 οι αποδόσεις των µετοχών είναι 

µειωµένες σε σχέση µε άλλες Παρασκευές, φαινόµενο που προκαλείται από τη 

συµπεριφορά των επενδυτών λόγω των προλήψεων τους (Friday the thirteenth effect). 

 
4.2.1.5 Turn – of – the – Year / January Effect 

 
Εκτεταµένες έρευνες δείχνουν ότι οι αποδόσεις τον Ιανουάριο είναι σηµαντικά 

υψηλότερες από τις αποδόσεις των άλλων µηνών. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις 

µετοχές των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης. Το size effect συνδέεται άµεσα µε το 

turn - of - the - year effect (το φαινόµενο είναι πιο  γνωστό στην ελληνική βιβλιογραφία 

ως το φαινόµενο του Ιανουαρίου) καθώς οι Keim (1983) και Reinganum (1983) έδειξαν 

πως το µεγαλύτερο τµήµα της µη κανονικής απόδοσης των εταιριών µικρής 

κεφαλαιοποίησης, προκύπτει κατά τις πρώτες δύο εβδοµάδες του Ιανουαρίου. 

Ο Fama (1991), σε µια έρευνα του για τις περιόδους 1941 – 1981 και 1982 - 

1991, έδειξε ότι την πρώτη περίοδο οι εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης παρουσίαζαν 

τον Ιανουάριο απόδοση της τάξης του 8%. Την ίδια περίοδο οι µεγάλες εταιρείες 

πραγµατοποίησαν απόδοση της τάξης του 1,3% µόνο, ενώ τη δεύτερη περίοδο οι 
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αποδόσεις των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης κυµαίνονταν γύρω στο  5% και οι οι 

αποδόσεις των µεγάλων εταιρειών γύρω στο 3%. 

Ο Keim (1989) απέδωσε το calendar turning point στα συστηµατικά 

συναλλακτικά πρότυπα (systematic trading patterns). Συγκεκριµένα επιδίωξε να 

παράσχει µια εξήγηση για το φαινόµενο του Ιανουαρίου ισχυριζόµενος ότι υφίσταται 

µια τάση οι τιµές ειδικά των µετοχών των εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης στις 

αρχές  Ιανουαρίου (τις δύο πρώτες ηµέρες των συναλλαγών) να αντικατοπτρίζουν τις 

τιµές που διαµορφώθηκαν από τη ζήτηση των µετοχών το ∆εκέµβριο. Επιπλέον, 

επισήµανε ότι οι τιµές των εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης κινούνταν τον 

Ιανουάριο σε χαµηλότερα επίπεδα από ότι οι τιµές των εταιρειών υψηλής 

κεφαλαιοποίησης ενώ παράλληλα καταγραφόταν και µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ της 

τιµής ζήτησης και προσφοράς των µετοχών των εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης 

σε σχέση µε τη διαφορά µεταξύ της τιµής ζήτησης και προσφοράς των µετοχών των 

εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Έτσι εξηγείται µερικώς γιατί το φαινόµενο αυτό 

εµφανίζεται πιο έντονο στις εταιρείες χαµηλής κεφαλαιοποίησης. 

Μια δεύτερη εξήγηση του φαινοµένου είναι η υπόθεση των φοροαπαλλαγών και 

οι προσδοκίες των διαχειριστών κεφαλαίων. Μια τακτική που συνηθίζεται στο τέλος 

του οικονοµικού έτους εκ µέρους των συµβούλων επενδύσεων, είναι να παροτρύνουν 

την πώληση των τίτλων εκείνων που διαθέτουν οι επενδυτές και καταγράφουν ζηµιές 

στο τέλος του χρόνου και στη συνέχεια να προτείνουν την επανεπένδυση του 

εναποµείναντος κεφαλαίου σε άλλους τίτλους. Με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές 

παρουσιάζουν κεφαλαιακές ζηµιές και τυγχάνουν φοροαπαλλαγών. Εάν µάλιστα το 

κέρδος από την απαλλαγή του φόρου είναι σηµαντικό, υπερκαλύπτεται το κόστος των 

συναλλαγών της συγκεκριµένης στρατηγικής. Συνεπώς, µε την πώληση των τίτλων στο 

τέλος του ∆εκεµβρίου και µε την αγορά τους στις αρχές του Ιανουαρίου, οι τιµές 

πέφτουν το ∆εκέµβριο και ανεβαίνουν τον Ιανουάριο. 

Σε µελέτες τους οι Branch (1977) και Reinganum (1983) διαπιστώνουν ότι οι 

αγορές τίτλων που οι τιµές τους µειώθηκαν πολύ τον ∆εκέµβριο αποφέρουν  

υπερβάλλουσες αποδόσεις τον Ιανουάριο. Για παράδειγµα ο Branch (1977) εφάρµοσε 

µια τακτική αγοράς τίτλων που είχαν καταγράψει τη χαµηλότερη τιµή τους τον 

∆εκέµβριο και διαπίστωσε ότι αυτοί οι τίτλοι ανέκαµψαν γρηγορότερα τις πρώτες 

τέσσερις εβδοµάδες του επόµενου έτους, σε σχέση µε την υπόλοιπη αγορά, µε µικρή 

διαφορά στο βαθµό ανάληψης κινδύνου. Η συγκεκριµένη στρατηγική απέδωσε 8% 

υψηλότερη απόδοση σε σχέση µε την απόδοση της αγοράς για την περίοδο των πρώτων 

τεσσάρων εβδοµάδων του Ιανουαρίου. 
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Οι Haugen and Lakonishok (1988) παρατήρησαν ορισµένες αδυναµίες στην 

ερµηνεία του φαινοµένου µε βάση τις αυξοµειώσεις των τιµών το δίµηνο ∆εκεµβρίου  - 

Ιανουαρίου και πρόσφεραν την ακόλουθη εξήγηση. Οι διαχειριστές αντιµετωπίζουν τη 

νέα χρονιά µε αισιοδοξία και προσπαθούν να βρουν νέες ευκαιρίες για κερδοφόρες 

επενδύσεις τον Ιανουάριο. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιούν µεθόδους δηµιουργικής 

λογιστικής για να εµφανίσουν βελτιωµένες οικονοµικές καταστάσεις στο τέλος του 

χρόνου.  

Σε ορισµένες όµως  µελέτες όπως εκείνες των Jones et al. (1987), οι οποίοι 

εξέτασαν τα δεδοµένα της περιόδου 1821 - 1917, περίοδο στην οποία δεν υπήρχε ακόµη 

το καθεστώς της φοροαπαλλαγής, παρατηρήθηκε πάλι το φαινόµενο του Ιανουαρίου. 

Παροµοίως, στην Ιαπωνία και το Βέλγιο όπου επίσης δεν παρέχεται φοροαπαλλαγή 

παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόµενο, γεγονός που κλονίζει την προσπάθεια απόδοσης του 

φαινοµένου στη χορήγηση φοροαπαλλαγών. 

 
4.2.2 Εµπειρικές Μελέτες του Φαινοµένου των Ηµερολογιακών Ανωµαλιών 

 
Σε άρθρο των Mills et al. (2000) εξετάστηκαν όλες οι ηµερολογιακές ανωµαλίες209 που 

κατεγράφησαν στις τιµές όλων των µετοχών που συµµετείχαν στην κατάρτιση του 

Γενικού ∆είκτη Τιµών του Χ.Α.Α. το χρονικό διάστηµα 1986 – 1997. Το γεγονός ότι 

εξετάστηκαν και οι επιµέρους µετοχές ( και όχι µόνον ο γενικός δείκτης τιµών) είναι 

σηµαντικό ως προς τα αποτελέσµατα της µελέτης. Για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα 

της εξέτασης του day of the week effect δείχνουν ότι ο γενικός δείκτης καταγράφει 

σηµαντικά υψηλότερες αποδόσεις την Παρασκευή και χαµηλότερες την Τετάρτη (σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 5% ), ενώ µόνο το 42% των επιµέρους µετοχών, που τον 

απαρτίζουν καταγράφουν την υψηλότερη απόδοση την ηµέρα της Παρασκευής. Το 

αποτέλεσµα αυτό µπορεί να ερµηνευτεί από το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν 

λίγες µετοχές στον υπολογισµό της τιµής του δείκτη. 

Ενδιαφέρον έχει, επίσης, η µελέτη των ηµερολογιακών ανωµαλιών ως προς 

διάφορα χαρακτηριστικά των µετοχών που εξετάζονται. Για παράδειγµα ως προς την 

κεφαλαιοποίηση, το συστηµατικό τους κίνδυνο ή τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. Για 

την περίπτωση αυτή, χρησιµοποιήθηκε η παλινδρόµηση: 

ebCSFaICE iic ++=,  

                                                 
209 Σε προηγούµενη µελέτη είχαν εξεταστεί οι ηµερολογιακές ανωµαλίες µόνο επί ενός ∆είκτη του 
Χ.Α.Α. (Αλεξάκης και Ξανθάκης, 1995) που κατασκεύασε το Κέντρο Χρηµατοοικονοµικών Μελετών 
του Ε.Κ.Π.Α. (ΚΕ.ΜΕ.Χ.), και ο οποίος περιλαµβάνει σταθµισµένες όλες τις µετοχές του Χ.Α.Α. 
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όπου το icICE ,  (“Intensity” of Calendar Effect), εκφράζει το µέγεθος της 

ηµερολογιακής ηµεροµηνίας c  επί της µετοχής i  και υπολογίζεται από τη διαφορά 

µεταξύ της µέγιστης και ελάχιστης µέσης απόδοσης της συγκεκριµένης ηµερολογιακής 

ανωµαλίας210. iCSF  είναι ο ειδικός παράγοντας (χαρακτηριστικό) της µετοχής i , δηλα-

δή η κεφαλαιοποίηση, ο συστηµατικός κίνδυνος (συντελεστής βήτα) και ο τύπος της 

εταιρίας. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι: 

§ η ηµερολογιακή ανωµαλία τείνει να είναι ασθενέστερη σε µετοχές εταιρειών 

µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί από το 

γεγονός ότι οι µετοχές των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης είναι πιο 

«επιρρεπείς» στις ανωµαλίες της αγοράς, όπως οι ηµερολογιακές ανωµαλίες. 

§ η ηµερολογιακή ανωµαλία τείνει να είναι ισχυρότερη στην περίπτωση των µετοχών 

µε υψηλό συντελεστή συστηµατικού κίνδυνου (συντελεστή βήτα), µε µία εξαίρεση: 

της εποχικότητας  των αποδόσεων ανάλογα µε το µήνα (''monthly effect''). 

§ η ηµερολογιακή ανωµαλία είναι πολύ εντονότερη στις µετοχές που ανήκουν στον 

ίδιο κλάδο. Το είδος του κλάδου που ανήκει µία µετοχή αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα στην ερµηνεία της ηµερολογιακής ανωµαλίας. Εξαίρεση αποτελεί η 

ηµερολογιακή ανωµαλία των αργιών ( holiday effect ). 

Η µελέτη των Agrawal και Tandon (1994) εξετάζει τις ηµερολογιακές ανωµαλίες 

της αγοράς σε δεκαεννιά (19) κεφαλαιαγορές. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι: 

§ οι χαµηλότερες ή και αρνητικές αποδόσεις εµφανίζονται τη ∆ευτέρα σε εννέα (9) 

αγορές και την Τρίτη σε οκτώ (8) αγορές. Το αποτέλεσµα αυτό είναι έντονο στη 

δεκαετία του 1970, αλλά αποδυναµώνεται σηµαντικότατα στη δεκαετία του 1980  

§ την Παρασκευή οι αποδόσεις είναι µεγάλες και θετικές σε όλες τις εξεταζόµενες 

χώρες, πλην του Λουξεµβούργου. Το αποτέλεσµα αυτό εµφανίζεται έντονα και στη 

δεκαετία του 1970 και σε αυτή του 1980 

§ η διακύµανση των αποδόσεων είναι υψηλότερη τη ∆ευτέρα και χαµηλότερη την 

Παρασκευή 

§ οι αποδόσεις της ∆ευτέρας είναι χαµηλότερες όταν η προηγούµενη εβδοµάδα είναι 

πτωτική σε 9 αγορές  

§ οι αποδόσεις στην αρχή του νέου µήνα είναι υπερβολικά υψηλές, καθώς επίσης και 

στην τελευταία χρηµατιστηριακή συνεδρίαση του µήνα. Το φαινόµενο αυτό 

παρατηρήθηκε στη δεκαετία του 1970, όχι όµως και στη δεκαετία του 1980 

                                                 
210 Για παράδειγµα, εάν η µέγιστη και ελάχιστη απόδοση εµφανίζονται την Παρασκευή και τη ∆ευτέρα 
αντίστοιχα, τότε η icICE ,  υπολογίζεται από τη διαφορά των δύο µέσων αποδόσεων της χρονικής 

περιόδου που εξετάζεται. 
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§ οι αποδόσεις πριν από ηµέρες διακοπών είναι υψηλές σε έντεκα (11) κεφαλαιαγορές 

§ στις περισσότερες αγορές οι αποδόσεις του Ιανουαρίου είναι υψηλές και του 

∆εκεµβρίου χαµηλές 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής είναι σηµαντικά, γιατί καταδεικνύουν την ύπαρξη 

ηµερολογιακών ανωµαλιών στις διεθνείς αγορές και όχι µεµονωµένα. Επίσης, 

καταδεικνύουν ότι οι ηµερολογιακές ανωµαλίες που µελετήθηκαν πρώτα σε µεγάλες 

κεφαλαιαγορές µεµονωµένα, παρατηρούνται στη συνέχεια στην πλειονότητα των 

διεθνών αγορών. 

Μια εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί για αυτές τις διαπιστώσεις είναι πως 

πρόκειται για τυχαία περιστατικά. Μάλιστα είναι αναµενόµενο να παρατηρηθεί κάποια 

εποχικότητα στις αποδόσεις από τη στιγµή που πλειάδα ερευνητών εξετάζει ενδελεχώς 

τα δεδοµένα. Μια άλλη εξήγηση είναι πως η εποχικότητα οφείλεται στη µικροδοµή της 

αγοράς (περιορισµοί, ύπαρξη ορίων στη διακύµανση των τιµών, τρόπος προσδιορισµού 

τιµής κλεισίµατος), στη ροή των εντολών, στην  καθυστερηµένη ανταπόκριση των 

επενδυτών σε κάθε νέα πληροφορία που έρχεται στην αγορά, στην επενδυτική 

συµπεριφορά και ψυχολογία, π.χ. στο πνεύµα ευφορίας στην αρχή του έτους. 

Καταγράφεται όµως και η άποψη ότι η αγορά είναι αναποτελεσµατική αφού θα 

περιµέναµε να εξαφανιστούν οι ηµερολογιακές ανωµαλίες όταν οι επενδυτές θα 

έσπευδαν να τις εκµεταλλευτούν. 

Παρόλο που οι παραπάνω διαπιστώσεις φαίνεται να αµφισβητούν την υπόθεση 

της αποτελεσµατικής αγοράς στις περισσότερες των περιπτώσεων, εξαιτίας και του 

κόστους συναλλαγών, οι διαφορές στις αποδόσεις δεν είναι ούτε αρκετά µεγάλες, ούτε 

αρκούντως σταθερές για να αναπτυχθεί µια στρατηγική µε βάση την εποχικότητα των 

αποδόσεων και τις ηµερολογιακές ανωµαλίες. 

 
4.2.2.1 Value Effect 

 
Το πρώτο φαινόµενο προβλεψιµότητας των αποδόσεων καταγράφηκε από τον Basu 

(1977, 1983) ο οποίος όπως έχει ήδη αναφερθεί κατέδειξε πως χαρτοφυλάκια µετοχών 

µε χαµηλό δείκτη τιµής προς κέρδη (P/E) κατέγραφαν θετικές, µη κανονικές αποδόσεις 

σε σχέση µε τις προβλέψεις του CAPM. 

Ακολούθησαν έρευνες που απέδειξαν πως το ίδιο ισχύει για χαρτοφυλάκια που 

περιελάµβαναν µετοχές υψηλής µερισµατικής απόδοσης (µετοχές µε υψηλό λόγο 

Μερισµάτων προς Τιµή, dividend yields, D/P) ή µετοχές µε χαµηλό δείκτη τιµής προς 

λογιστική αξία (market - to - book value, P/BV). Αναφερθήκαµε ήδη στις 

µεταγενέστερες έρευνες των Jaffe, Keim και Westerfield (1989) που επιβεβαίωσαν το 
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εύρηµα του Basu εξετάζοντας τα δεδοµένα ευρύτερης χρονικής περιόδου (1951 - 1986) 

και επιπλέον έδειξαν ότι η εµφάνιση του φαινοµένου E/P δεν περιορίζεται στον 

Ιανουάριο (το γνωστό Turn – of – the – Year ή January effect που αναφέραµε ήδη) αλλά 

γίνεται αισθητή και στους υπόλοιπους µήνες του έτους (για την περίοδο 1969 - 1986). 

Το φαινόµενο οι µελλοντικές αποδόσεις να εξαρτώνται θετικά από το δείκτη E/P 

επιβεβαιώθηκε και στο ελληνικό χρηµατιστήριο την περίοδο 1995 – 2002 (Kyriazis & 

Diacogiannis, 2007). Συνολικά η κατηγορία των «ανωµαλιών» αυτού του είδους 

ονοµάζεται Αποτέλεσµα Αξίας (Value Effect). Ο Ball (1978) ισχυρίστηκε πως το 

φαινόµενο αυτό είναι πιθανότερο να οφείλεται στους περιορισµούς του CAPM παρά 

στην αναποτελεσµατικότητα της αγοράς. 

 
4.2.2.2 Contrarian και Momentum Effects 

 
Αναφερθήκαµε ήδη επιγραµµατικά στα φαινόµενα που είναι γνωστά ως διατήρηση της 

ορµής  (momentum) και αντιθετικές στρατηγικές (contrarian),  φαινόµενα που όπως 

εξηγήσαµε στην ενότητα των αιτιών της αµφισβήτησης του CAPM παραµένουν 

ανεξήγητα τόσο από το υπόδειγµα των τριών παραγόντων όσο και από το 

µονοπαραγοντικό CAPM. 

Η πρώτη εµπειρική καταγραφή αυτών των φαινοµένων (ειδικότερα του 

contrarian effect) έγινε από τους DeBondt και Thaler (1985) µε βάση τα δεδοµένα 

µετοχών της κεφαλαιαγοράς των Ηνωµένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1926 – 1982 (τη µεθοδολογία τους θα την αναλύσουµε εκτενώς στην ενότητα του 

εµπειρικού ελέγχου της υπόθεσης της υπεραντίδρασης στο Χ.Α.Α). Για την έρευνα τους 

σχηµάτισαν δύο ξεχωριστά χαρτοφυλάκια αποτελούµενα από τις µετοχές που 

παρουσίασαν υψηλές και χαµηλές αποδόσεις αντίστοιχα κατά την προηγούµενη τριετία 

(ονόµασαν τις µετοχές µε τις υψηλές αποδόσεις winners και τις µετοχές µε τις χαµηλές 

αποδόσεις losers). Στη συνέχεια υπολόγισαν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων για την 

πενταετία που ακολούθησε. ∆ιαπίστωσαν πως το χαρτοφυλάκιο που περιείχε τις 

µετοχές που προηγουµένως είχαν χαρακτηριστεί losers, κατέγραψε υψηλότερες κατά 

25% περίπου αποδόσεις από το χαρτοφυλάκιο των πάλαι ποτέ winners211. Το φαινόµενο 

αυτό παραπέµπει ευθέως στην τάση της επιστροφής στη µέση τιµή (mean reversion), 

τάση που καταγράφηκε από τον Summers (1986) και τους Poterba και Summers (1988) 

και υποδηλώνει πως µετά από µια µακρά περίοδο (τριών µε πέντε ετών) υποδεέστερων 

του µέσου όρου αποδόσεων, αυξάνονται οι πιθανότητες να ακολουθήσει µια περίοδος 
                                                 
211 Ο Zarowin (1990) στο άρθρο του «Size, Seasonality and Stock market overreaction» που θα 
εξετάσουµε στη συνέχεια εκτενέστερα τονίζει ότι οι losers πετυχαίνουν καλύτερες αποδόσεις από τους 
winners γιατί οι losers αποτελούνται κυρίως από εταιρείες µικρού µεγέθους. 
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µε υψηλότερες του µέσου όρου αποδόσεις και το αντίστροφο. Οι συγγραφείς θεώρησαν 

ότι αν συµπλεύσουν οι επενδυτές µε την τάση των µετοχών και εκµεταλλευτούν το 

φαινόµενο αυτό είναι δυνατόν να πραγµατοποιήσουν υπερκανονικά κέρδη γεγονός 

βέβαια που έρχεται σε αντίθεση µε την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς. Ένα 

αντίστοιχο φαινόµενο µε το contrarian effect, αλλά σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα 

κατέγραψε και ο Lehmann (1990). Μετοχές µε θετική απόδοση στη διάρκεια µιας 

εβδοµάδας τείνουν να παρουσιάζουν αρνητική απόδοση στη διάρκεια της επόµενης 

εβδοµάδας.  

Αν υποτεθεί ότι οι στρατηγικές contrarian αποδεικνύονται κερδοφόρες και 

παρατηρείται τάση επιστροφής στο µέσο (mean reversion) τότε, σε ορισµένες 

τουλάχιστον περιπτώσεις, το φαινόµενο  µπορεί να αποδοθεί στην υπερβολική 

(overreact) ή υποτονική (underreact) αντίδραση των επενδυτών (αντιδράσεις βέβαια 

που δεν συνάδουν µε το πρότυπο του ορθολογικού επενδυτή). Το ζήτηµα τέθηκε αρχικά 

από τον Shiller (1984) και στη συνέχεια από τους DeBondt και Thaler (1985, 1987). Ο 

Shiller για να θεµελιώσει τον ισχυρισµό του ανέλυσε τη σχέση του δείκτη Standard and 

Poor’s Composite (S&P), µε τη χρονολογική σειρά των µερισµάτων σε µια προσπάθεια 

να αποτιµήσει την ερµηνευτική ισχύ των µερισµάτων επί των ετήσιων αποδόσεων των 

µετοχών. Εξέτασε την προβλεψιµότητα των ετήσιων αποδόσεων και εκτίµησε ότι τα 

µερίσµατα εξηγούν περίπου το 16% της µεταβλητότητας των τιµών των µετοχών στη 

διάρκεια της περιόδου 1946 – 1983. Καθώς η συνδιακύµανση των δύο σειρών µπορεί 

µόνο εν µέρει να αποδοθεί στις µεταβολές των µερισµάτων ο Shiller θεώρησε πως το 

υπόλοιπο τµήµα της συνδιακύµανσης οφείλεται σε υπερβολική αντίδραση των τιµών 

των µετοχών στη γνωστοποίηση της µεταβολής του ύψους των διανεµόµενων 

µερισµάτων. Με το ίδιο σκεπτικό η ύπαρξη του momentum υποδηλώνει πως σε 

ορισµένες περιπτώσεις οι επενδυτές αντιδρούν υποτονικά212 (underreaction) και σε 

ορισµένες υπερβολικά (overreaction) κυρίως αν λάβουµε υπ’ όψιν πως το µεγαλύτερο 

τµήµα του momentum παρουσιάζεται στις επόµενες των ανακοινώσεων των κερδών 

ηµέρες.  

Γενικότερα οι περισσότερες εµπειρικές έρευνες έδειξαν ότι η πλειοψηφία των 

επενδυτών τείνει να υπεραντιδρά σε µη αναµενόµενα και σηµαντικά γεγονότα και 

ειδήσεις. Ενδεικτικά οι Barberis, Shleifer, Vishny (1998) κατέγραψαν την 

υποαντίδραση (underreaction) των τιµών σε ειδήσεις που σπάνια προκαλούν ιδιαίτερη 
                                                 
212 Το φαινόµενο της υπό – αντίδρασης (underreaction) δείχνει ότι µέσα σε έναν ορίζοντα ενός έως 
δώδεκα µηνών οι τιµές των µετοχών δεν αντιδρούν σηµαντικά στις νέες πληροφορίες. Ως αποτέλεσµα, οι 
νέες πληροφορίες ενσωµατώνονται αργά στις τιµές, κάτι που σηµαίνει ότι παρατηρείται θετική 
αυτοσυσχέτιση των χρηµατιστηριακών αποδόσεων σε ένα συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα (Αλεξάκης – 
Ξανθάκης, 2008).  
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αίσθηση και έκπληξη (όπως οι ανακοινώσεις κερδών) και την υπεραντίδραση 

(overreaction) των τιµών σε µια σειρά ειδήσεων για µη αναµενόµενα γεγονότα µείζονος 

σηµασίας. Το γεγονός πως στην αγορά εµφανίζονται τόσο υπερβολικές όσο και 

υποτονικές αντιδράσεις δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί πως συνάδει µε την υπόθεση των  

αποτελεσµατικών αγορών καθώς τα φαινόµενα αυτά παρατηρούνται κατ’ επανάληψη 

στο διάβα του χρόνου. 

Από την άλλη πλευρά, οι Jegadeesh και Titman (1993) έδειξαν πως 

χαρτοφυλάκια αποτελούµενα από µετοχές που σηµείωσαν υψηλές αποδόσεις τους 

προηγούµενους τρείς µε δώδεκα µήνες (recent past winners) συνεχίζουν για το επόµενο 

έτος να υπεραποδίδουν σε σχέση µε χαρτοφυλάκια µετοχών που κατά το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα κατέγραψαν απώλειες (recent past losers). Το φαινόµενο αυτό 

ονοµάστηκε “continuation” ή “momentum”. Οι Chan, Jegadeesh και Lakonishok (1996) 

υποστήριξαν πως αυτή  η «κεκτηµένη ταχύτητα» στις αποδόσεις µπορεί µερικώς να 

ερµηνευθεί από την αργή προσαρµογή της αγοράς στις θετικές «εκπλήξεις» που 

επιφύλαξαν τα συγκεκριµένα χαρτοφυλάκια στο παρελθόν. 

Αναφέραµε όµως ήδη στην ενότητα των αµφισβητήσεων του CAPM ότι το 

φαινόµενο του momentum δείχνει πιο ισχυρό για µετοχές που απέφεραν περιορισµένες 

αποδόσεις στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ αντίθετα η ισχύς του περιορίζεται για µετοχές 

που κατέγραψαν υψηλές αποδόσεις το αντίστοιχο διάστηµα. Εποµένως µια ενδεχόµενη 

άνοδος στην απόδοση µιας µετοχής µε κακή προηγούµενη επίδοση αναµένεται να είναι 

µεγαλύτερη σε απόλυτο µέγεθος από την πτώση στην απόδοση µιας µετοχής µε καλή 

προγενέστερη επίδοση, συµπεριφορά που διαπίστωσαν οι Brennan, Chordia and 

Subrahmanyam (1998) καθώς και ο Lewellen (2002), χρησιµοποιώντας στις έρευνες 

τους το υπόδειγµα των τριών παραγόντων των Fama και French.  

Ο πίνακας 4.2.1 που ακολουθεί δείχνει τις εκτιµήσεις του momentum effect µε 

τη χρήση ως µέτρου σύγκρισης και σηµείου αναφοράς (benchmark) τόσο του CAPM 

όσο και του υποδείγµατος των τριών παραγόντων των Fama – French. Το µέτρο της 

ορµής (momentum) είναι η διαφορά µεταξύ των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων 

υψηλών και χαµηλών αντίστοιχα προηγούµενων αποδόσεων (Up Minus Down, UMD). 

Οι προηγούµενες αποδόσεις αναφέρονται στο χρονικό διάστηµα από 2 έως 13 µήνες 

πρωτύτερα από το µήνα σύγκρισης. Οι χρονικές περίοδοι που εξετάστηκαν ήταν η 

περίοδος 1965 – 1989 που µελετήθηκε από τους Jegadeesh και Titman (1993), η 

περίοδος 1927 – 1964 που προηγήθηκε της περιόδου ελέγχου, η περίοδος 1990 – 2001 

που ακολούθησε την περίοδο ελέγχου των Jegadeesh και Titman και το σύνολο της 

περιόδου 1927 – 2001. Σε σύγκριση µε την προβλεπόµενη βάσει του CAPM απόδοση 
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βλέπουµε ότι η επίδραση της ορµής δείχνει µεγάλη και ισχυρή. Η τεταγµένη α  

κυµαίνεται στο 1% µηνιαίως, µε το t  - statistics να κυµαίνεται µεταξύ 2,7 και 7. Η 

µικρότερη εκτίµηση των υπερκανονικών αποδόσεων κατεγράφη την περίοδο 1965 – 

1989 (περίοδο που εξέτασαν στην έρευνα τους οι Jegadeesh και Titman) και η 

µεγαλύτερη εκτίµηση κατεγράφη την περίοδο 1990 – 2001. Οι Jegadeesh και Titman 

(2001) έδειξαν επίσης ότι το momentum effect παραµένει ισχυρό και στη 

µεταγενέστερη του 1989 περίοδο. Συµπέραναν έστω και επιφυλακτικά ότι το 

momentum effect ενδεχοµένως να σχετίζεται µε τις συµπεριφορικές προκαταλήψεις των 

επενδυτών. 

Πίνακας 4.2.1: Momentum Effects, 1927 - 2001 
 
Πηγή: Schwert, G. W., (2003), “Anomalies and Market Efficiency”, Simon School of 
Business, University of Rochester., 2002, (Handbook of the Economics of Finance, 
Chapter 15, p. 948, Edited by G.M. Constantinides, M. Harris and R. Stulz, Published 
by Elsevier Science B.V.) 
 

4.2.2.3 Αναγγελίες Κερδών (Earnings Announcements) 
 
Εφόσον τα αναγγελλόµενα κέρδη διαφέρουν σηµαντικά από τα κέρδη βάσει των  

προβλέψεων, οι µελέτες καταδεικνύουν ότι ακολουθεί µια µακροχρόνια περίοδος 

προσαρµογής των τιµών προτού αυτές σταθεροποιηθούν (π.χ., Ball and Brown, 1968). 

Σε αντίθεση µε τα συµπεράσµατα των Ball and Brown για την αντίδραση της αγοράς 

στην αναγγελία των κερδών µια σειρά άλλων µελετών έχει καταλήξει σε διαφορετικά 

αποτελέσµατα. Ειδικότερα, οι Joy et al. (1977) ερεύνησαν τις τριµηνιαίες αναφορές 
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κερδών των εταιρειών και τις αντίστοιχες τιµές των µετοχών τους για την περίοδο 1963 

- 1968. Στη συνέχεια διαχώρισαν µε βάση τα κέρδη κάθε τριµήνου του τρέχοντος έτους 

τις εταιρείες που εµφάνισαν 40% αύξηση των κερδών τους σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρονιά και τις εταιρείες που εµφάνισαν 40% µείωση των κερδών τους σε 

σχέση µε την προηγούµενη χρονιά για το ίδιο τρίµηνο. Παρατήρησαν ότι οι µετοχές 

των εταιρειών των οποίων τα κέρδη ήταν υψηλότερα από τα αναµενόµενα (η πρώτη 

κατηγορία) συνέχισαν να αποφέρουν θετικές συνολικές αποδόσεις 26 εβδοµάδες µετά 

την ανακοίνωση των κερδών, ενώ οι  µετοχές των εταιρειών που πραγµατοποίησαν 

χαµηλότερα κέρδη από τα αναµενόµενα (η δεύτερη κατηγορία) δεν παρουσίασαν 

κάποια ιδιαίτερη µεταβολή στις συνολικές τους αποδόσεις. Για παράδειγµα, αν κάποιος 

αγόραζε µετοχές που κατέγραφαν  καλύτερη απόδοση σε σχέση µε την απόδοση της 

προηγούµενης χρονιάς, η συνολική απόδοση που θα απεκόµιζε για τις επόµενες 26 

εβδοµάδες µετά την αναγγελία των κερδών θα ήταν της τάξης του 6,5%. Αυτό το 

συµπέρασµα έρχεται βεβαίως σε αντίθεση µε τη θεωρία της αποτελεσµατικής αγοράς 

και δεν έχει εξηγηθεί ακόµα πλήρως. 

 
4.2.3 ∆ιαχρονικά Προβλέψιµες ∆ιαφορές στις Αποδόσεις (Predictable Differences in 

Returns Through Time) 

 
Πλήθος µελετών έχει τεκµηριώσει µια, έστω και περιορισµένη, δυνατότητα πρόβλεψης 

των αποδόσεων µε βάση τις ήδη δηµοσιευθείσες πληροφορίες. Ενδεικτικά µπορούν να 

αναφερθούν οι εργασίες των Fama και Schwert (1977) που εξέτασαν το πώς 

διαµορφώνονται οι αποδόσεις σε σχέση µε τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια, των Keim και 

Stambaugh (1986) που εξέτασαν τα spreads µεταξύ των αποδόσεων των εταιρικών 

µακροπρόθεσµων οµολόγων υψηλού ρίσκου και των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων, του 

Cambell (1987) που εξέτασε την επίδραση των spreads µεταξύ µακροπρόθεσµων και 

βραχυπρόθεσµων επιτοκίων, των French, Schwert και Stambaugh (1987) που εξέτασαν 

τη µεταβλητότητα (volatility) των τιµών των µετοχών και των Fama και French (1988) 

που εξέτασαν την προβλεπτικότητα των τιµών µε βάση τις µερισµατικές αποδόσεις των 

συναθροιστικών χαρτοφυλακίων.  

Το προφανές ερώτηµα που ανακύπτει δοθέντων των εµπειρικών ευρηµάτων που 

τεκµηριώνουν τη χρονολογική (time – series) προβλεπτικότητα των αποδόσεων 

έγκειται στο αν τα εµπειρικά ευρήµατα συνιστούν τεκµήρια αναποτελεσµατικότητας ή 

απλά αποδεικνύουν τη χρονολογικά µεταβαλλόµενη ισορροπία των αναµενόµενων 

αποδόσεων (time – varying equilibrium expected returns). ∆ιαπιστώνει κανείς ότι η 

συντριπτική πλειονότητα των µελετών καταφεύγει στη χρήση παρόµοιων µετρήσεων σε 
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µια προσπάθεια αποσαφήνισης του αν και κατά πόσο µε βάση τα εµπειρικά ευρήµατα 

που πιστοποιούν τη χρονική µεταβλητότητα των αναµενόµενων αποδόσεων παρέχεται 

η δυνατότητα χάραξης κερδοφόρων επενδυτικών στρατηγικών. 

 
4.2.3.1 Βραχυπρόθεσµα Επιτόκια, Αναµενόµενος Πληθωρισµός & 
Αποδόσεις Μετοχών 

 
Χρησιµοποιώντας δεδοµένα της περιόδου 1953 – 1971 οι Fama και Schwert (1977) 

τεκµηρίωσαν µια αξιόπιστη αρνητική σχέση ανάµεσα στις συναθροιστικές αποδόσεις 

των µετοχών και τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια. Καθώς ο Fama (1975) είχε ήδη αποδείξει 

ότι οι µεταβολές στα βραχυπρόθεσµα επιτόκια συνδέονται µε µεταβολές στον 

αναµενόµενο πληθωρισµό για την ίδια περίοδο, οι Fama και Schwert συµπέραναν ότι οι 

αναµενόµενες αποδόσεις των µετοχών συσχετίζονται αρνητικά µε τον αναµενόµενο 

πληθωρισµό. 

 
4.2.3.2 Αποδόσεις Μερισµάτων & Αποδόσεις Μετοχών 

 
Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του Center for Research in Security Prices (CRSP) για 

την περίοδο 1927 – 1986 οι Fama και French (1988) υποστήριξαν ότι µε βάση τις 

σωρευτικές αποδόσεις µερισµάτων µπορούν να προβλεφθούν οι µετέπειτα αποδόσεις 

των µετοχών. Περαιτέρω έρευνες ενίσχυσαν την αξιοπιστία του ευρήµατος τους, αν και 

ορισµένες έθεσαν ερωτηµατικά κυρίως για την ορθότητα των στατιστικών µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν, µεταξύ αυτών και η µελέτη των Goyal και Welch  (2002). 

 
4.2.4 Αποδόσεις για ∆ιαφορετικούς τύπους Επενδυτών 

 
4.2.4.1 Μεµονωµένοι Επενδυτές 

 
Σύµφωνα µε την Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς ακόµα και οι ανενηµέρωτοι 

επενδυτές είναι σε θέση να αποκοµίζουν «κανονικές» αποδόσεις, πράγµα όµως που δεν 

πρόκειται να συµβεί αν επιδίδονται σε υπερβολικά συχνές συναλλαγές που 

συνεπάγονται υψηλές χρεώσεις και κόστη.  

Ο Odean (1999) επισήµανε πως οι αποδόσεις που πετυχαίνουν οι 

διαπραγµατευτές µετοχών µειώνονται συνήθως όταν αυξάνεται η συχνότητα των 

συναλλαγών τους, ακόµα και αν αγνοηθούν τα συναλλακτικά κόστη, γιατί οι µετοχές 

που διαθέτουν προς πώληση στο µέλλον παρουσιάζουν συνήθως υψηλότερες αποδόσεις 

από τις µετοχές που αποφασίζουν να διακρατήσουν ή να αγοράσουν. Οι Barber και 

Odean (2000, 2001) µε τις έρευνες τους επιβεβαίωσαν ότι οι ενεργητικοί συναλλακτικοί 

λογαριασµοί πετυχαίνουν χαµηλότερες προσαρµοσµένες στον κίνδυνο καθαρές 
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αποδόσεις. ∆ιαπίστωσαν επίσης ότι οι άνδρες συναλλάσσονται περισσότερο από τις 

γυναίκες και για αυτό επιτυγχάνουν και µικρότερες προσαρµοσµένες στον κίνδυνο 

καθαρές αποδόσεις. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα τους επίσης οι µετοχές που αγοράζουν οι 

µεµονωµένοι επενδυτές στο µέλλον παρουσιάζουν µικρότερες αποδόσεις από ότι οι 

µετοχές που πωλούν.  

Τα αποτελέσµατα του Odean και των Barber και Odean συνιστούν ανωµαλίες, 

όχι γιατί τα συναλλακτικά κόστη µειώνουν τις καθαρές αποδόσεις, ή επειδή οι άνδρες 

συναλλάσσονται πιο συχνά από ότι οι γυναίκες. Συνιστούν ανωµαλίες επειδή 

διαφαίνεται ότι οι συγκεκριµένοι µεµονωµένοι επενδυτές µπορούν να επιλέγουν 

µετοχές που συστηµατικά υποαποδίδουν σε σχέση µε την απόδοση που προβλέπεται 

από το υπόδειγµα των τριών παραγόντων των Fama - French. Μια πιθανή εξήγηση των 

ευρηµάτων του Odean (1999) είναι ότι οι συγκεκριµένοι επενδυτές τείνουν να πωλούν 

µετοχές που οι τιµές τους έχουν αυξηθεί ραγδαία στο πρόσφατο παρελθόν, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι οι καλές αποδόσεις που αποφέρουν οι συγκεκριµένες µετοχές στη 

συνέχεια οφείλονται στην επίδραση της ορµής (momentum effect) που περιγράψαµε 

νωρίτερα. Αντιτιθέµενοι στο ρεύµα της ορµής οι συγκεκριµένοι µεµονωµένοι επενδυτές 

ενδέχεται να «τιµωρούνται» µε χαµηλότερες αποδόσεις. 

 
4.2.4.2 Ανωµαλία των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Closed End 
Funds Anomaly) 

 
Τα Αµοιβαία Κεφάλαια Κλειστού Τύπου είναι οι γνωστές εταιρείες επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ). Την ονοµασία «κλειστού τύπου» την δικαιολογεί το γεγονός ότι 

οι εταιρείες αυτές εκδίδουν ένα συγκεκριµένο αριθµό µετοχών που διαπραγµατεύονται 

στη δευτερογενή αγορά (Χρηµατιστήριο Αξιών). Οι Εταιρείες Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) διαθέτουν εποµένως στο χαρτοφυλάκιο τους µετοχές την ίδια 

στιγµή που διαπραγµατεύονται οι µετοχές τους στο χρηµατιστήριο. Θεωρητικά, σε µια 

αποτελεσµατική – ορθολογική αγορά οι µετοχές των εταιρειών επενδύσεων θα έπρεπε 

να διαπραγµατεύονται σε ποσά αντίστοιχα της καθαρής αξίας αποτίµησης των µετοχών 

που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιο τους, µε µικρές ίσως - και πάντως τυχαίες - 

αποκλίσεις. Με άλλα λόγια η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών των ΕΕΧ δεν θα 

έπρεπε να διαφέρει από την καθαρή τιµή που δικαιολογείται από το ύψος της 

περιουσίας (µετοχές άλλων εταιρειών) που τα Αµοιβαία Κεφάλαια διαθέτουν. Αν 

εποµένως η αγοραία τιµή της µετοχής (χρηµατιστηριακή τιµή) είναι µεγαλύτερη από το 

λόγο Net Asset Value / Share τότε διαπραγµατεύεται µε premium, ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση όπου η αγοραία τιµή είναι µικρότερη από το λόγο Net Asset Value / Share, 
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διαπραγµατεύεται µε discount. Στην πραγµατικότητα οι µετοχές των ΕΕΧ τείνουν να 

διαπραγµατεύονται σε χαµηλότερη (discount) ή υψηλότερη (premium) τιµή. 

Παρατηρείται δηλαδή το µοναδικό φαινόµενο και το ενεργητικό των ΕΕΧ (που 

αποτελείται από τις µετοχές των εισηγµένων εταιρειών που διαθέτουν στο 

χαρτοφυλάκιο τους) και οι µετοχές των ίδιων των ΕΕΧ να αποτιµώνται σε καθηµερινή 

βάση στο χρηµατιστήριο, στη συντριπτική τους πλειονότητα, σε διαφορετικές τιµές. 

Από τα premium και τα discount συµπεραίνουµε πως εκτιµούν οι επενδυτές την πορεία 

των ΕΕΧ, τη διαχείριση και τις προοπτικές τους.  

Κατά µέσο όρο, στις περισσότερες περιόδους οι συναλλαγές των closed end 

funds γίνονται σε αξίες υποδεέστερες από την αξία των υποκείµενων αξιογράφων και 

αυτό οδηγεί στο φαινόµενο που είναι γνωστό ως“closed end fund discount anomaly” 

(Malkiel, 1977; Schwert,  2002). Πολλά έχουν γραφτεί για να εξηγήσουν αυτή τη 

διαφοροποίηση στις τιµές και έχουν προταθεί διάφορες ερµηνείες213, για παράδειγµα το 

κόστος αντιπροσώπευσης (agency cost), οι φορολογικές υποχρεώσεις (tax liabilities) 

και η ρευστότητα του ενεργητικού (liquidity of assets). ∆υστυχώς όµως η ερµηνεία που 

παρέχουν οι συγκεκριµένες θεωρίες είναι ανεπαρκής και η έρευνα συνεχίζεται. Ο 

Malkiel για παράδειγµα απέρριψε το ενδεχόµενο οι µετοχές των εταιρειών επενδύσεων 

να διαπραγµατεύονται µε discount λόγω των διαχειριστικών εξόδων (management 

fees). Ως πιο πιθανές ερµηνείες φέρονται η αλληλεπίδραση µεταξύ «λογικών» (rational) 

και «µη ορθολογικών» (irrational) επενδυτών καθώς και οι προσδοκίες που τρέφουν οι 

επενδυτές για την εξέλιξη των τιµών στο µέλλον.  

Μια ορθολογική εξήγηση αποδίδει το “closed end fund discount anomaly” στο 

βάθος της αγοράς. Σε µια «ρηχή» αγορά, δηλαδή σε µια αγορά χωρίς ιδιαίτερο όγκο 

συναλλαγών, κάποιες µετοχές του χαρτοφυλακίου των ΕΕΧ ή και οι ίδιες οι µετοχές 

τους δεν παρουσιάζουν υψηλή εµπορευσιµότητα. Οι µετοχές που δεν προσελκύουν 

αγοραστικό ενδιαφέρον δηµιουργούν δυνητικά πρόβληµα ρευστότητας στις εταιρείες 

δικαιολογώντας έτσι ενδεχοµένως και τη χαµηλότερη τιµή των µετοχών των ΕΕΧ.  

Σύµφωνα µε µια άλλη εξήγηση που προβάλλεται δεν υπάρχει λόγος η τιµή της 

µετοχής της ΕΕΧ (που στην ουσία αντιπροσωπεύει ένα δικαίωµα στα µελλοντικά κέρδη 

της) να είναι ίση µε την αξία του ενεργητικού της (που όπως είπαµε απαρτίζεται από 

µετοχές άλλων εταιρειών και οι οποίες µακροπρόθεσµα αλλάζουν). Το να είναι ίσες θα 

το περίµενε κανείς, µόνο εάν ήταν σίγουρος ότι το χαρτοφυλάκιο των µετοχών στο 

οποίο έχει επενδύσει το ενεργητικό της η ΕΕΧ θα έµενε αναλλοίωτο σε βάθος χρόνου. 
                                                 
213 Θα αναφερθούµε εκτενέστερα στην ενότητα των περιορισµών του arbitrage στο κεφάλαιο της 
Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. 
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Εποµένως, αν αναµένονται αλλαγές στη σύσταση του χαρτοφυλακίου, τέτοιες ώστε 

αυτό να βελτιστοποιήσει τις αποδόσεις του τότε είναι φυσικό να διαπραγµατεύεται η 

µετοχή της µε premium. 

Επεκτείνοντας περαιτέρω την επιχειρηµατολογία τους οι υποστηρικτές της 

Υπόθεσης της Αποτελεσµατικής Αγοράς, ισχυρίζονται πως όσο πιο σηµαντικές είναι οι 

αλλαγές, όσο πιο βέλτιστη αναµένεται να γίνει η σύνθεση και όσο υψηλότερα είναι τα 

µελλοντικά κέρδη που προσδοκούν οι επενδυτές, τόσο µεγαλύτερο θα είναι και το 

premium. Απεναντίας όσο πιο δυσµενείς είναι οι προβλέψεις των επενδυτών για τις 

µεταβολές του χαρτοφυλακίου, τόσο περισσότερο απεικονίζεται η απαισιοδοξία τους 

στο discount. Επειδή ένας πολύ σηµαντικός δείκτης των αλλαγών του χαρτοφυλακίου 

των ΕΕΧ, είναι µεταξύ άλλων και ο λόγος του κύκλου εργασιών τους (turnover 

ratio214), παρατηρείται υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στο λόγο του κύκλου 

εργασιών και στο µέγεθος της διαφοροποίησης της τιµής. Συγκεκριµένα όσο 

υψηλότερος είναι ο λόγος τόσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση µεταξύ αγοραίας τιµής 

µετοχής και Net Asset Value / Share. Από την άλλη πλευρά όσο µικρότερος είναι ο 

λόγος, τόσο περισσότερο συγκλίνει η µια τιµή µε την άλλη. 

Αξιοσηµείωτο βέβαια είναι το γεγονός που θα αναλύσουµε εκτενέστερα στην 

ενότητα των περιορισµών της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage), πως ενώ η 

διαφοροποίηση στην τιµή θα µπορούσε να εξαλειφθεί µέσω arbitrage αυτό στην πράξη 

δεν συµβαίνει. Θα µπορούσε λοιπόν κάποιος επενδυτής να προβεί σε short selling των 

µετοχών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο της ΕΕΧ και εν συνεχεία µε τα χρήµατα 

αυτά να αγοράσει µε discount µετοχές της ίδιας της ΕΕΧ. Ο σηµαντικότερος λόγος που 

δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο είναι προφανώς ότι και στο arbitrage υφίστανται όρια (δεν 

διαθέτει για παράδειγµα ο επενδυτής απεριόριστο χρόνο και χρήµα στη διάθεση του..)  

 
4.2.4.3 Θεσµικοί Επενδυτές 

 
Οι µελέτες των αποδόσεων που επιτυγχάνουν οι θεσµικοί επενδυτές χρονολογούνται 

τουλάχιστον από το 1933 και τη µελέτη του Cowles. Ο Cowles συµπέρανε µε βάση τα 

ευρήµατα της µελέτης του ότι οι επαγγελµατίες διαχειριστές κεφαλαίων δεν µπορούν να 

υπερκεράσουν σε συστηµατική βάση τις αποδόσεις που αποφέρει µια στρατηγική 

παθητικής διαχείρισης215. Σε µια εκτεταµένη βιβλιογραφία παρατίθενται όλες οι πτυχές 

                                                 
214 Ο λόγος του κύκλου εργασιών (turnover ratio) ισούται µε το µικρότερο ποσό εκ των αγορών ή των  
πωλήσεων µετοχών του χαρτοφυλακίου της ΕΕΧ, προς τον µηνιαίο µέσο του συνολικού καθαρού 
ενεργητικού (net assets), περιλαµβανοµένων και των µετρητών, κατά τη διάρκεια του χρόνου.  
215 Η παθητική διαχείριση συνεπάγεται ότι το Α/Κ είναι δεικτοποιηµένο, δηλαδή αντιγράφει (replicates) 
κάποιον δείκτη. Αν για παράδειγµα ένα Α/Κ ακολουθεί τον δείκτη FTSE  ASE - 20, τότε οι διαχειριστές 
του αµοιβαίου κεφαλαίου έχουν τοποθετήσει το σύνολο του ενεργητικού του στις ίδιες µετοχές µε τον 
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των θεµάτων που σχετίζονται µε τις αποδόσεις των open end mutual funds και πιο 

πρόσφατα των private hedge funds. 

 
4.2.4.3.1 Αµοιβαία Κεφάλαια (Mutual Funds) 

 
Το αν η ενεργητική διαχείριση (που είναι βέβαια περισσότερη δαπανηρή λόγω των 

αυξηµένων εξόδων διαχείρισης) υπερτερεί της παθητικής στον τοµέα των αποδόσεων, 

συνιστά φλέγον ζήτηµα για τους οικονοµικούς ερευνητές. Οι επιστηµονικές µελέτες 

στην πλειοψηφία τους, διαγιγνώσκουν ότι τα Αµοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) ενεργητικής 

διαχείρισης υποαποδίδουν κατά µέσο όρο σε σχέση µε τα Α/Κ παθητικής διαχείρισης. 

Επιγραµµατικά να αναφέρουµε τα πορίσµατα του Carhart (1997), ο οποίος διαπίστωσε 

πως οι αποδόσεις των Α/Κ είναι αρνητικά συσχετισµένες µε τα έξοδα, τα οποία είναι 

υψηλότερα στις περιπτώσεις των ενεργητικής διαχείρισης κεφαλαίων. Η κυριότερη 

συµβολή του όµως έγκειται στην εξήγηση των ευρηµάτων των Hendricks, Patel και 

Zeckhauser (1993) µε το momentum effect. Οι Hendricks, Patel και Zeckhauser 

επισήµαναν ότι η απόδοση ενός αµοιβαίου κεφαλαίου διατηρείται βραχυπρόθεσµα 

τεκµηριώνοντας εµπειρικά το “cold – hands216” φαινόµενο βάσει του οποίου η «φτωχή» 

απόδοση ενός Α/Κ δείχνει να συνεχίζεται στο χρόνο, κάτι που δεν µπορεί να αποδοθεί 

στην τύχη. Με βάση το momentum effect εποµένως ο Carhart απέδωσε τη διαιώνιση 

των χαµηλών αποδόσεων των open – end funds στα “cold hands” των managers. Επίσης 

ανακάλυψε ότι σε όσο περισσότερες συναλλαγές επιδίδονται οι διαχειριστές ενός Α/Κ 

τόσο περιορίζεται η καθαρή προσαρµοσµένη απόδοση των επενδυτών.  

Βέβαια υπάρχουν και θεωρίες που υπερασπίζονται την ενεργητική διαχείριση. 

Οι Grinblatt και Titman ισχυρίζονται ότι οι ενεργητικοί διαχειριστές, επιδεικνύουν 

ιδιαίτερο ταλέντο στην επιλεκτικότητα µετοχών και καταφέρνουν να ξεπερνούν τους 

αντίστοιχους δείκτες αναφοράς, σε όρους µικτής απόδοσης. Για την επιτυχία τους αυτή 

χρησιµοποιούν δύο τακτικές: 

§ Άλλοτε αγοράζουν και διακρατούν (holding) στο χαρτοφυλάκιο µετοχές µε 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που ξεπερνούν σε απόδοση τους παθητικούς δείκτες. 

                                                                                                                                               
δείκτη και έχουν εφαρµόσει τα ίδια βάρη (weights). Αυτό σηµαίνει πως κάθε µετοχή ως ποσοστό του 
χαρτοφυλακίου, έχει το ίδιο βάρος, την ίδια αναλογία, µε αυτή που έχει στον δείκτη. 
216 Η αναζήτηση «κρυµµένων» σχεδίων πίσω από τυχαίες µεταβολές, αποτελεί το αντικείµενο µιας 
πρωτότυπης µελέτης των Gilovich, Vallone και Tversky (1985) που περιέγραψαν την πλάνη του «Καυτού 
χεριού» (Hot Hand fallacy). Οι συγγραφείς διαπίστωσαν πόσο έσφαλαν όσοι ασχολούνται µε το basket, 
όταν πιστεύουν ότι οι παίχτες άλλοτε είναι ζεσταµένοι (hot hand), οπότε σηµειώνουν περισσότερα 
καλάθια και άλλοτε είναι παγωµένοι (cold hand), οπότε αστοχούν περισσότερο από το µέσο µακροχρόνιο 
όρο τους. Η υπερβάλλουσα πεποίθηση για το φαινόµενο του «ζεστού χεριού», αν και παγκοσµίως 
αποδεκτή, δεν υπάρχει στο basket. Σε κάποιο βαθµό ερµηνεύεται από την λαθεµένη αντίληψη ότι µια 
απολύτως τυχαία συνεχόµενη σειρά ίδιων ενδεχοµένων, δεν µπορεί να είναι απολύτως τυχαία. 
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§ Άλλες φορές πάλι στηρίζονται καθαρά στις συναλλαγές (trading), αγοράζοντας 

µετοχές που ξεπερνούν σε ποσοστιαία απόδοση τις πωλούµενες. Στην περίπτωση 

αυτή (trading) έχει διερευνηθεί εάν τα Α/Κ µε υψηλό κύκλο εργασιών, είναι πιο 

αποδοτικά από άλλα που πραγµατοποιούν λιγότερες συναλλαγές. Το συµπέρασµα 

της έρευνας ήταν ότι ναι µεν τα πρώτα κερδίζουν από τις αγοραπωλησίες µετοχών 

κάποιες ποσοστιαίες µονάδες µικτής απόδοσης, µετά όµως την αφαίρεση των 

εξόδων µειώνεται κατά πολύ αυτό το κέρδος. 

 
4.2.4.3.2 Hedge Funds 

 
Το πρόβληµα εκτίµησης των αποδόσεων των hedge funds γίνεται περίπλοκο λόγω των 

µη συνηθισµένων στρατηγικών που ακολουθούν (changing leverage, contingent claims, 

and frequent changes in investment positions) αυτά τα funds, για αυτό και οι 

παραδοσιακές µέθοδοι µέτρησης της απόδοσης (για παράδειγµα το three – factor 

model) δεν βοηθούν ιδιαίτερα στην περίπτωση των hedge funds. Οι Fung και Hsieh 

(1997) έδειξαν ότι οι αποδόσεις των hedge funds δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι 

προκύπτουν ως τυπικός γραµµικός συνδυασµός των αποδόσεων των παραδοσιακών 

κατηγοριών αξιογράφων. Έδειξαν επίσης ότι τα hedge funds ακολουθούν στρατηγικές 

που  διαφέρουν εντυπωσιακά από τις στρατηγικές των αµοιβαίων κεφαλαίων, και 

υποστήριξαν την άποψη ότι αυτές οι στρατηγικές διακρίνονται για το δυναµισµό τους. 

Στη µελέτη τους εντοπίζουν  πέντε κυρίαρχες µορφές επένδυσης των hedge funds, που 

αν εξεταστούν στο πλαίσιο του παραγοντικού υποδείγµατος του Sharpe (1992) µπορούν 

να παράσχουν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για τη style analysis των buy-and-hold  και 

των δυναµικών συναλλακτικών στρατηγικών (buy-and-hold and dynamic trading 

strategies).  

Σύµφωνα µε τους Brunnermeier και Nagel (2004) που ανέλυσαν τα χαρτοφυλάκια των 

µεγαλύτερων hedge funds, οι διαχειριστές τους χρησιµοποιούν τις πλέον εξελιγµένες 

και περίπλοκες επενδυτικές στρατηγικές και ενδεχοµένως αντιπροσωπεύουν ότι πιο 

κοντινό υπάρχει στην έννοια του «ορθολογικού arbitrageur». Εντούτοις, διαπίστωσαν 

πως για την περίοδο 1998 µε 2000, δηλαδή κατά την περίοδο της «τεχνολογικής 

φούσκας», οι διαχειριστές των hedge funds προτίµησαν να συµπορευτούν µε τις 

εµφανέστατα λανθασµένες τιµολογήσεις διατηρώντας µεγάλες θέσεις σε µετοχές 

εταιρειών νέας τεχνολογίας παρά να λειτουργήσουν ως σταθεροποιητικοί παράγοντες - 

arbitrageurs, αν και φρόντισαν να µειώσουν τις θέσεις τους πριν από την κατάρρευση 

που ακολούθησε. Και βέβαια όταν οι ορθολογικοί επενδυτές συµπεριφέρονται µε 

γνώµονα τη συµπεριφορά των µη ορθολογικών επενδυτών, καταλήγουν να γίνονται 
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noise traders οι ίδιοι…(“ This risk of a further change of noise traders’ opinion away 

from its mean - which we refer to as “noise trader risk” - must be borne by any 

arbitrageur with a short time horizon, and must limit his willingness to bet against noise 

traders”, DeLong et al., 1990, p. 707).  

 
4.2.4.3.3 Αποδόσεις των Νεοεισαχθέντων Μετοχών (Initial Public 
Offerings, IPOs) 

 
Η είσοδος στην Κεφαλαιαγορά µε ∆ηµόσια Εγγραφή (∆.Ε.), δηλαδή η προσφορά των 

τίτλων της υπό εισαγωγή εταιρίας στο ευρύ επενδυτικό κοινό αποφέρει συνήθως 

υπερκανονικές αποδόσεις στους επενδυτές που σπεύδουν να αδράξουν την ευκαιρία 

(Ibbotson, 1975). Σειρά  θεωριών αναπτύχθηκαν για να εξηγήσουν τη συστηµατική 

υποτιµολόγηση των τίτλων των υπό εισαγωγή εταιρειών.   

Παρ’ όλο που φαίνεται ότι οι επενδυτές που τοποθετούνται σε µετοχές που θα 

εισαχθούν ή µόλις έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο αποκοµίζουν υπερκανονικές 

αποδόσεις, δεν είναι ξεκάθαρο για µια σειρά από λόγους αν από αυτή την ανωµαλία της 

αγοράς µπορεί στην πραγµατικότητα να επωφεληθεί η πλειοψηφία των επενδυτών. Για 

παράδειγµα µε βάση και τις σχετικές θεωρίες επισηµαίνεται η δυσκολία που 

αντιµετωπίζουν οι µεµονωµένοι επενδυτές στην προσπάθεια απόκτησης των πιο 

υποτιµηµένων τίτλων µέσω της αρχικής δηµόσιας εγγραφής. Οι επενδυτικές τράπεζες – 

ανάδοχοι των εκδόσεων φερ’ ειπείν διανέµουν συνήθως τους µετοχικούς τίτλους πρώτα 

στους µεγάλους θεσµικούς πελάτες τους (Wall Street Journal, 27 Ιανουαρίου 2000). 

Σχετικές έρευνες εκπονήθηκαν από τους Ibbotson (1975), Ibbotson et al., (1994) και 

Lowry και Schwert (2002). 

 
4.2.5 Ο Αντίλογος των Υποστηρικτών της Υπόθεσης της Αποτελεσµατικής Αγοράς 

 
Καταγράψαµε τις ανωµαλίες που παρατηρούνται στις αγορές κεφαλαίου και θέτουν σε 

αµφισβήτηση την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς. Οι υποστηρικτές βέβαια της 

υπόθεσης δίνουν τις δικές τους εξηγήσεις για τις ανωµαλίες που παρατηρούνται. Ο 

Schwert (2002) ισχυρίστηκε ότι οι πιο γνωστές ανωµαλίες δεν ισχύουν σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους από αυτές που εντοπίστηκαν. Έστω όµως και αν υποτεθεί ότι 

ίσχυαν οι ανωµαλίες αυτές στις αρχικά εξεταζόµενες χρονικές περιόδους, τότε οι 

επενδυτές θα έσπευδαν στη συνέχεια να προσαρµόσουν τις στρατηγικές τους και τα 

πιθανά κέρδη που αποκόµισαν ορισµένοι αρχικά θα εξανεµίζονταν και οι ανωµαλίες θα 

εξοµαλύνονταν. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει εξαρχής τη συλλογική γνώση από 

πλευράς επενδυτών των κατάλληλων στρατηγικών προσαρµογής για την αντιµετώπιση 
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των ανωµαλιών που παρατηρούνται κατά καιρούς, κάτι που δεν αναφέρεται από τον 

Schwert …   

Ο Ross (2002), εξετάζοντας τη Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική από την οπτική 

γωνία της Νεοκλασσικής Θεωρίας και βασιζόµενος στην ταξινόµηση των ανωµαλιών 

του Schwert (2002) παραθέτει µια σειρά κοινών χαρακτηριστικών τους: 

 
§ Οι ανωµαλίες που καταγράφονται είναι γενικά µικρές σε µέγεθος συγκριτικά µε τον 

όγκο των κεφαλαίων που διακινούνται στις κεφαλαιαγορές. 

§ Εγείρεται θέµα αξιοπιστίας των στατιστικών µεθόδων µε βάση τις οποίες 

καταγράφηκαν εµπειρικά οι ανωµαλίες. 

§ Οι ανωµαλίες που καταγράφονται είναι προσωρινές και τείνουν να εξαφανίζονται 

µόλις ανακαλυφθούν, κάτι που µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος εκδοχής στη 

χρηµατοοικονοµική της αρχής του Heisenberg217. O Heisenberg υπογράµµισε στην 

«Αρχή της Αβεβαιότητας» (Uncertainty Principle) ότι για να µπορέσει να 

διαπιστωθεί και να προσδιοριστεί η µελλοντική θέση και η ταχύτητα ενός 

σωµατιδίου (particle), πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί µε ακρίβεια η  τωρινή του θέση 

και ταχύτητα. Για να γίνει η µέτρηση µε ακρίβεια, πρέπει να φωτιστεί το σωµατίδιο 

αυτό. Αλλά ακόµη και το απειροελάχιστο κβάντο φωτός (φωτόνιο) που θα διαχυθεί 

για την παρατήρηση είναι αρκετό, για να µεταβάλει τη θέση και την ταχύτητα του 

σωµατιδίου. Εποµένως, ενώ είναι δυνατόν να προσδιορισθεί µε κάποια ακρίβεια 

είτε η θέση, είτε η ταχύτητα ενός σωµατιδίου, δεν µπορούν να προσδιοριστούν και 

τα δυο ταυτόχρονα218. Αυτή η λογική θα µπορούσε να ισχύει για κάθε είδους 

πρόβλεψη. 

§ Αν ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά κόστη ή / και το κόστος για τη συλλογή και 

επεξεργασία των απαραίτητων πληροφοριών η αξιοποίηση των ευκαιριών που 

προκύπτουν από τις ανωµαλίες της αγοράς αποδεικνύεται µια δαπανηρή διαδικασία.  

 
Εντέλει η άποψη των ένθερµων υποστηρικτών της υπόθεσης εκφράστηκε µε τον πιο 

εύγλωττο τρόπο από τον Jensen (1978), ένθερµο υποστηρικτή της Υπόθεσης της 

Αποτελεσµατικής Αγοράς που ισχυρίστηκε ότι «there is no other proposition in 

economics which has more solid empirical evidence supporting it than the Efficient 

Markets Hypothesis» ((Jensen, p. 95). Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της EMH, παρά 

τις περιστασιακές ανωµαλίες που παρατηρούνται στις συµπεριφορές των τιµών, 

                                                 
217 http://plato.stanford.edu/entries/qt-uncertainty/#Bib 
218 “The more precisely the position is determined, the less precisely the momentum is known in this 
instant, and vice versa”. (Heisenberg, uncertainty paper, 1927). 

http://plato.stanford.edu/entries/qt-uncertainty/#Bib
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εκτεταµένες µελέτες προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις για την ορθότητα της υπόθεσης στις 

ώριµες αγορές (Malkiel219, 2003), σε αντίθεση όµως - σύµφωνα µε τα εµπειρικά 

ευρήµατα - µε τις αναδυόµενες αγορές που δεν δείχνει να επιβεβαιώνεται  (Claessens, 

Dasgupta and Glen 1995). Και στην Ελλάδα όµως µε βάση τις µελέτες που 

δηµοσιεύθηκαν (Niarchos, 1972; Panas, 1990; Alexakis and Petrakis, 1991; Alexakis, 

1992; Sirlantzis, K., and C. Siriopoulos, 1993; Siriopoulos, 1996; Alexakis and 

Xanthakis, 1997; A.C Worthington and Helen Higgs, 2003) δεν δείχνει να 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς. Το µόνο βέβαιο τελικά είναι 

ότι τα ερωτηµατικά για την ορθότητα της υπόθεσης παραµένουν µε δεδοµένη την 

καταγραφή επαναλαµβανόµενων σχηµατισµών τιµών (patterns) που η «προβολή» τους 

στο µέλλον παρέχει δυνητικά τη δυνατότητα αποκοµιδής υπερκανονικών κερδών (Lo, 

1997). 

 
4.2.6 Συµπεράσµατα 
 
Συνοπτικά, το θεωρητικό concept των Αποτελεσµατικών Αγορών συνίσταται σε τρία 

επιχειρήµατα που εδράζονται σε προοδευτικά ασθενέστερες υποθέσεις (Shleifer, 2000).  

§ Με βάση το πρώτο επιχείρηµα, οι επενδυτές – homo economicus θεωρούνται 

ορθολογικοί µε την έννοια ότι αποτιµούν τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και 

επιδίδονται στις συναλλαγές τους µε ορθολογικό τρόπο σκέψης και δράσης.  

§ Σύµφωνα µε το δεύτερο επιχείρηµα, έστω και αν γίνει δεκτό το ενδεχόµενο 

ορισµένοι  επενδυτές να µην δρουν ορθολογικά, οι συναλλαγές τους είναι τυχαίες 

και ασυντόνιστες και ως εκ τούτου δεν επιδρούν συστηµατικά στη διαµόρφωση των 

τιµών των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και στον επηρεασµό της κατεύθυνσης 

της αγοράς.  

§ Σύµφωνα µε το τρίτο επιχείρηµα που στηρίζεται στην προσέγγιση του Friedman 

(1953), ακόµη και αν γίνει δεκτό το ακραίο σενάριο και οι µη ορθολογικές 

συναλλακτικές δράσεις των επενδυτών στρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση, οι 

ορθολογικοί επενδυτές (arbitrageurs) που συµπεριφέρονται µε προβλέψιµο, 

προσανατολισµένο στη µεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιµότητας τους τρόπο  

θα δραστηριοποιηθούν στην αγορά λειτουργώντας σταθεροποιητικά και θα 

επαναφέρουν τις τιµές των µετοχών στα επίπεδα που δικαιολογούνται από τα 

θεµελιώδη µεγέθη τους. 

                                                 
219 “We believe that financial markets are efficient because they don’t allow investors to earn above – 
average risk – adjusted returns. In short, we believe that $100 bills are not lying around for the taking, 
either by the professional or the amateur investor”(Working Paper No. 91, April 2003, p.5) 
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Όπως όµως έγινε φανερό και µε τις ανωµαλίες που παρατηρούνται στις αγορές, 

ανωµαλίες που κορυφώνονται και γίνονται κραυγαλέες στις περιόδους 

χρηµατιστηριακών εξάρσεων και κατόπιν κρίσεων, η συµπεριφορά των επενδυτών δεν 

διακρίνεται πάντα από τον ορθολογισµό της…  

Η Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική που θα εξετάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, µε 

άξονες την ψυχολογία της γνωστικής θεωρίας των αποφάσεων (Investor’s Psychology) 

και τη θεωρία των Περιορισµών στη Χρήση του Arbitrage (Limited Arbitrage), 

προσπαθεί µε τη σειρά της να ερµηνεύσει τις ανωµαλίες της αγοράς µε βάση τον τρόπο 

σκέψης και δράσης των επενδυτών, τις νοητικές διεργασίες που επιτελούνται κατά τη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων τους και τα βαθύτερα κίνητρα που διέπουν τη 

συµπεριφορά τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 
Γνωρίζοντας πλέον τις ποικιλόµορφες αστοχίες ή ανωµαλίες που παρατηρούνται στην 

αγορά και τις εναγώνιες πλην µάταιες προσπάθειες παροχής επαρκών εξηγήσεων για τα 

γενεσιουργά αίτια τους συµπεραίνουµε ότι τα «κλασσικά» και καθιερωµένα 

υποδείγµατα της χρηµατοοικονοµικής θεωρίας δεν αρκούν για να συλλάβουν σε όλη 

τους την έκταση όλους τους προσδιοριστικούς παράγοντες της συµπεριφοράς των 

επενδυτών. Εξ ου και το βάρος έπεσε στην προσπάθεια διερεύνησης των βαθύτερων 

ψυχολογικών αιτίων, ενίοτε ασυνείδητων, που υπαγορεύουν την επενδυτική 

συµπεριφορά. Ένας νέος κλάδος της Χρηµατοοικονοµικής, η «Συµπεριφορική  

Χρηµατοοικονοµική» (Behavioral Finance) αναπτύχθηκε σε µια προσπάθεια φωτισµού 

των αθέατων πλευρών της επενδυτικής συµπεριφοράς, σε µια προσπάθεια να ριχτεί 

άπλετο φως στα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης και στα βαθύτερα κίνητρα που 

διέπουν την επενδυτική συµπεριφορά. Συνοπτικά η διάρθρωση του δεύτερου κεφαλαίου 

της διατριβής έχει ως εξής: µετά την εισαγωγή – ιστορική αναδροµή στην πρώτη 

ενότητα αναλύεται η ψυχολογία των επενδυτών και συγκεκριµένα οι µεροληψίες που 

διακρίνουν τους επενδυτές και επηρεάζουν την κρίση τους, οι ευρετικές απλοποιήσεις 

και πεποιθήσεις τους, τα σφάλµατα των προτιµήσεων τους, η επίδραση των 

συναισθηµάτων τους και η κοινωνική τους αλληλεπιδραστική συµπεριφορά. Στη 

δεύτερη ενότητα καταγράφονται οι περιορισµοί στη χρήση της εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας ενώ στην τρίτη ενότητα διεξάγεται η εµπειρική µελέτη της υπόθεσης της 

υπεραντίδρασης στο Χ.Α.Α.  

 
Εισαγωγή - Ιστορική Αναδροµή 
 
Από τα τέλη του περασµένου αιώνα η Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική θεωρήθηκε 

ως ένα νέο, ταχύτατα αναπτυσσόµενο, πεδίο της οικονοµικής επιστήµης (Shefrin, 

2000). Ο Μπαρµπέρης το 2007, στον πρόλογο του βιβλίου των Ξανθάκη – Αλεξάκη, 

µίλησε για έκρηξη του επιστηµονικού ενδιαφέροντος για το συγκεκριµένο κλάδο από 

τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και εντεύθεν. Ωστόσο οι απαρχές της ανιχνεύονται στα 

πρώτα συγγράµµατα που θεµελίωσαν την Πολιτική Οικονοµία.  

Κατά τη διάρκεια της «κλασικής περιόδου»220, τα οικονοµικά διατηρούσαν στενούς 

δεσµούς µε την ψυχολογία. Ο Adam Smith το 1759 στην επιφυλλίδα του (essay) µε 

                                                 
220 ∆ηλαδή από τον Adam Smith µέχρι τον John Stuart Mill που σηµαίνει χρονικά από το 1776 έως 1870 
περίπου.  
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τίτλο «Η Θεωρία των Ηθικών Συναισθηµάτων221» περιέγραψε βασικές ψυχολογικές 

αρχές της ατοµικής συµπεριφοράς, όπως για παράδειγµα πως “We suffer more, it has 

already been observed, when we fall from a better to a worse situation, than we ever 

enjoy when we rise from a worse to a better. Security, therefore, is the first and the 

principal object of prudence.” Στο κλασικό δε “An Inquiry into the Nature and Causes 

of the Wealth of Nations” (1776)222  επισήµανε την «επηρµένη αλαζονεία» 

(overweening conceit) που διακρίνει τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων στην 

εκτίµηση των ικανοτήτων τους, ενώ στην ίδια παράγραφο σχετικά µε τα κέρδη και τις 

ζηµίες αναφέρει “The chance of gain is by every man more or less overvalued, and the 

chance of loss is by most men undervalued”. Ο ιδρυτής του ωφελιµισµού 

(utilitarianism) Jeremy Bentham (1780) στα γραπτά του, και ειδικότερα στο έργο του 

“Introduction to the Principles of Moral and Legislation” (Bentham στους Screpanti και 

Zamagni223, 2005) ασχολήθηκε εκτενώς µε τα ψυχολογικά θεµέλια της θεωρίας της 

χρησιµότητας. 

Από την εποχή που οι νεοκλασικοί οικονοµολόγοι Jevons, Walras και Menger 

θεµελίωσαν την οριακή (marginal) θεωρία της αξίας στη δεκαετία του 1870 και έπειτα, 

οι οικονοµολόγοι άρχισαν σταδιακά να αποµακρύνονται από την ερµηνεία της 

συµπεριφοράς των οικονοµικών δρώντων (agents) µε βάση τη ψυχολογία σε µια 

προσπάθεια να αναδιαµορφώσουν την επιστήµη τους σε φυσική επιστήµη224. Εκείνη 

την εποχή αναπτύχθηκε η έννοια του «homo economicus225» και η ψυχολογία αυτής της 

«οντότητας» ήταν πλήρως ορθολογική226. Εντούτοις, οι ψυχολογικές - 

συµπεριφοριστικές εξηγήσεις συνέχισαν να αποτελούν τµήµα της ανάλυσης για 

πολλούς σηµαντικούς οικονοµολόγους, όπως για παράδειγµα τον Francis Edgeworth 

στην προσέγγιση του για τη θεωρία της Χρησιµότητας και τις Καµπύλες Αδιαφορίας 

(Edgeworth στους Screpanti και Zamagni227, 2005), τον Vilfredo Pareto στις µελέτες 

                                                 
221 Smith, A.., (1759), The Theory of Moral Sentiments, Part VI: Of the Character of Virtue Consisting of 
Three Sections  (The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, 1) 
222 Book 1, Chapter 10. Of Wages and Profit in the different Employments of Labour and Stock. 
223 Screpanti, E., Zamagni, S., (2005), “An outline of the history of economic thought”, Oxford University 
Press, p. 84. 
224 Φυσική επιστήµη υπό την έννοια της χρήσης επιστηµονικών µεθόδων και όχι της «φυσικής 
φιλοσοφίας». Εκείνη την εποχή - και στο πεδίο των οικονοµικών – αυτό ερµηνεύτηκε µε να το συνάγεται 
η εξήγηση της οικονοµικής συµπεριφοράς, από τις υποθέσεις για τη φύση των οικονοµικών φορέων. 
225 Richard H. Thaler (2000): “From Homo Economicus to Homo Sapiens”, Journal of Economic 
Perspectives, vol. 14, no. 1, σσ .133 - 141  
226 Σύµφωνα µε τα εγχειρίδια της µικροοικονοµικής, ένα άτοµο ορίζεται ως ορθολογικό εφόσον 
χρησιµοποιεί τα µέσα που διαθέτει (χρήµατα, αγαθά, παραγωγικούς συντελεστές) µε µοναδικό σκοπό να 
ικανοποιήσει τις επιθυµίες του στο έπακρο, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της προσωπικής του συνάρτησης 
ωφέλειας.  
227 Screpanti, E., Zamagni, S., (2005), “An outline of the history of economic thought”, Oxford 
University Press, p. 208. 
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του για την κατανοµή του εισοδήµατος και την ανάλυση των ατοµικών επιλογών και 

τον Irving Fisher που στην «Θεωρία του τόκου» (1930) αναφέρεται στην “ψευδαίσθηση 

του χρήµατος”. 

Τέλος ο John Maynard Keynes αναφέρθηκε στις διαθέσεις των ανθρώπων και το 

πώς τους επηρεάζουν στις χρηµατιστηριακές τους συναλλαγές (αυτό που ο ίδιος 

ονόµασε «animal spirit») ενώ σε ένα άλλο σηµείο της «Γενικής Θεωρίας της 

Απασχόλησης του Τόκου και του Χρήµατος228» αναφέρει πως «.…η επαγγελµατική 

επένδυση µπορεί να παροµοιαστεί µε εκείνους τους διαγωνισµούς των εφηµερίδων 

στους οποίους οι συναγωνιζόµενοι πρέπει να διαλέξουν τις έξι ωραιότερες 

φυσιογνωµίες από εκατό φωτογραφίες και το βραβείο απονέµεται στο διαγωνιζόµενο 

εκείνον του οποίου η εκλογή αντιστοιχεί περισσότερο στις µέσες προτιµήσεις των 

διαγωνιζόµενων συνολικά. 

Έτσι, ο κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να επιλέξει όχι τις φωτογραφίες εκείνες που ο ίδιος 

θεωρεί ωραιότερες, αλλά εκείνες που θεωρεί πιθανότερο να αρέσουν στους άλλους 

διαγωνιζόµενους που εξετάζουν το πρόβληµα από την ίδια οπτική. ∆εν πρόκειται για 

περίπτωση επιλογής εκείνων που, κατά την καλύτερη κρίση κάποιου, είναι πραγµατικά 

οι ωραιότερες, ούτε καν εκείνων που η µέση αντίληψη θεωρεί ωραιότερες. Έχουµε 

φτάσει στον τρίτο βαθµό, όπου χρησιµοποιούµε την ευφυΐα µας για να προβλέψουµε 

ποια νοµίζει η µέση γνώµη ότι θα είναι η µέση γνώµη. Πιστεύω ότι υπάρχουν και 

µερικοί που εξασκούν τον τέταρτο, τον πέµπτο και ακόµη ανώτερο βαθµό.» (Keynes, 

1936, κεφ. 12, σελ. 185).  

Στη συνέχεια και µέχρι τα µέσα του 20ού αιώνα οι συµπεριφορικές 

προσεγγίσεις ουσιαστικά εξαφανίστηκαν από τις οικονοµικές έρευνες για να 

εµφανιστούν πάλι στις αρχές του 1950 στις εργασίες του Markowitz (1952), του Allais 

(1953) και του Ellsberg (1961). Ο Markowitz ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την άποψη 

ότι οι άνθρωποι επικεντρώνονται περισσότερο στα κέρδη και τις ζηµίες παρά στο 

απόλυτο µέγεθος του πλούτου229, ενώ οι άλλοι δύο παρουσίασαν τις πρώτες 

δηµοσιεύσεις, (το «παράδοξο» του Allais και το «παράδοξο του Ellsberg αντίστοιχα), 
                                                 
228 “professional investment may be likened to those newspaper competitions in which the competitors 
have to pick out the six prettiest faces from a hundred photographs, the prize being awarded to the 
competitor whose choice most nearly corresponds to the average preferences of the competitors as a 
whole; so that each competitor has to pick, not those faces which he himself finds prettiest, but those 
which he thinks likeliest to catch the fancy of the other competitors, all of whom are looking at the 
problem from the same point of view. It is not a case of choosing those which, to the best of one's 
judgment, are really the prettiest, nor even those which average opinion genuinely thinks the prettiest. We 
have reached the third degree where we devote our intelligences to anticipating what average opinion 
expects the average opinion to be. And there are some, I believe, who practise the fourth, fifth and higher 
degrees” Keynes, John Maynard., (1936), “The General Theory of Employment, Interest and Money”, Ch. 
12, (New York: Harcourt Brace and Co.) 
229 Πρόκειται για µια πρώιµη διατύπωση της βασικής ιδέας της Θεωρίας των Προσδοκιών. 
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που αµφισβητούσαν τη θεωρία της Προσδοκώµενης Χρησιµότητας. Η διαλεκτική που 

αναπτύχθηκε επί των υποδειγµάτων µε βάση την Προσδοκώµενη Χρησιµότητα, τα 

οποία - παρότι είχαν κερδίσει ευρύτατη αποδοχή – κατέληγαν σε υποθέσεις που 

προκαλούσαν σκεπτικισµό και αµφιβολίες για την ορθότητα τους, είναι µια από τις 

βασικές αιτίες της αναβίωσης των συµπεριφορικών προσεγγίσεων στην οικονοµία. 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 σηµειώθηκαν σηµαντικές εξελίξεις και 

στην επιστήµη της ψυχολογίας. Η Γνωσιακή Ψυχολογία230 περιέγραφε πλέον τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο ως µια συσκευή επεξεργασίας πληροφοριών σε αντίθεση µε τα 

µέχρι τότε κυρίαρχα πρότυπα στην ψυχολογία231 και ψυχολόγοι όπως ο Ward Edwards, 

ο Αmos Tversky και ο Daniel Kahneman άρχισαν να αξιολογούν «γνωσιακά» 

υποδείγµατα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Στην οικονοµική θεωρία, 

είχε ξεσπάσει τότε η «επανάσταση» των Ορθολογικών Προσδοκιών. Η έκφραση της 

θεωρίας των Ορθολογικών Προσδοκιών στις Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου είναι η 

θεωρία των Αποτελεσµατικών Αγορών που αναλύσαµε εκτενώς, η οποία κυριαρχούσε 

στην ακαδηµαϊκή σκέψη στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Σταδιακά η λάµψη των 

Αποτελεσµατικών Αγορών άρχισε να ξεθωριάζει, καθώς από τα µέσα της δεκαετίας του 

1970 και σε µεγαλύτερο βαθµό στην δεκαετία του 1980, δηµοσιεύτηκε όπως είδαµε 

σηµαντικός αριθµός εµπειρικών ερευνών οι οποίες εντόπιζαν φαινόµενα («ανωµαλίες») 

τα οποία δεν µπορούν να εξηγηθούν στο ερµηνευτικό πλαίσιο της συγκεκριµένης 

θεωρίας. Όπως συνέβη και στη δεκαετία του 1950 µε την αµφισβήτηση της 

Προσδοκώµενης Χρησιµότητας, η διαλεκτική επί των Αποτελεσµατικών Αγορών έδωσε 

νέα σηµαντική ώθηση στη Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική που ήδη από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1970 αποτελούσε αντικείµενο από κοινού µεθοδικής έρευνας για 

τους οικονοµολόγους και τους ψυχολόγους. 

Ως σηµαντικό ορόσηµο για την ανάπτυξη της θεωρίας της Συµπεριφορικής 

Χρηµατοοικονοµικής θεωρείται η δηµοσίευση το 1979 του άρθρου των Kahneman και 

Tversky µε τίτλο «Prospect theory: An analysis of decision under risk». Από το 1990 

και εφεξής παρατηρείται µια πραγµατική άνθηση στις έρευνες και στις δηµοσιεύσεις 

                                                 
230 Η Γνωσιακή ή Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology) είναι ο τοµέας της ψυχολογίας που 
αναφέρεται στην µελέτη της διαδικασίας µε την οποία κατακτάται η γνώση.  
231 Η αναφορά γίνεται για το Συµπεριφορικό Υπόδειγµα ήτοι την προσέγγιση της ψυχολογίας µε βάση 
την αρχή πως µόνο η ανθρώπινη συµπεριφορά έχει σηµασία και κατά συνέπεια είναι η µόνη που αξίζει 
να µελετηθεί. 
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στον συγκεκριµένο τοµέα οι οποίες ενσωµατώνουν πλέον ευρήµατα από την Εξελικτική 

Ψυχολογία232 και τη Νευροψυχολογία233. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ (INVESTOR’S 

PSYCHOLOGY) 

 
Εισαγωγή 
 
Σύµφωνα µε τη θεωρία της προσδοκώµενης χρησιµότητας, το νεοκλασικό  υπόδειγµα 

και τη θεωρία του Markowitz, ο επενδυτής ιεραρχεί τις προτιµήσεις του σύµφωνα µε τα 

αξιώµατα της πληρότητας, της ανακλαστικότητας, της µεταβατικότητας και της 

συνέχειας. Με βάση την ιεράρχηση των προτιµήσεων του σχεδιάζεται και ο χάρτης των 

καµπυλών αδιαφορίας του (της συνάρτησης χρησιµότητας του).  Σκεπτόµενος 

ορθολογικά ο επενδυτής επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της αγοράς κεφαλαίου, 

που παρουσιάζονται από το αποτελεσµατικό σύνορο των εφικτών χαρτοφυλακίων, 

επιτυγχάνοντας τη µέγιστη δυνατή απόδοση µε την ανάληψη του µικρότερου δυνατού 

κινδύνου. Εποµένως οι προτιµήσεις του επενδυτή εκφράζονται από τη συνάρτηση 

χρησιµότητας του, ( , )U µ σ  που φέρει τις παρακάτω ιδιότητες: 

§ 
U

Uµ µ
∂

=
∂

 >, 0 ήτοι η προσδοκώµενη χρησιµότητα της επένδυσης του είναι εύλογο 

να είναι θετική. 

§ Uσ  < 0 όπερ σηµαίνει ότι ο επενδυτής υποτίθεται ότι αποστρέφεται τον κίνδυνο. 

∆ηλαδή, η προσδοκώµενη χρησιµότητα της επένδυσης του αυξάνεται µε φθίνοντα 

ρυθµό καθώς αυξάνεται ο πλούτος του. Η οριακή χρησιµότητα του εισοδήµατος 

δύναται να είναι αρνητική σε συγκεκριµένο ύψος εισοδήµατος,  

πχ. 
y
yU

∂
∂ )(

 = 2 0 yβ α− <   αν  
2

y  
β
α

> . 

Αυτό σηµαίνει ότι από ένα ύψος εισοδήµατος και µετά ο επενδυτής δεν επιθυµεί 

περισσότερο εισόδηµα πράγµα που έρχεται σε αντίθεση µε τη βασική υπόθεση του 

υποδείγµατος κατά την οποία ο καταναλωτής προτιµά να έχει πάντοτε περισσότερο 

εισόδηµα (αυξάνεται η χρησιµότητα του µε την αύξηση του εισοδήµατος του) . 

§ 
µµ

V < 0,  

                                                 
232 Η Εξελικτική Ψυχολογία (Evolutionary Psychology) είναι ο τοµέας της ψυχολογίας που µελετά τους 
τρόπους µε τους οποίους έχουν διαµορφωθεί οι διεργασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου, βάση της 
διαδικασίας της εξέλιξης.  
233 Η Νευροψυχολογία (Neuropsychology) επιχειρεί να κατανοήσει πως σχετίζονται οι γνωστικές και 
συναισθηµατικές διαδικασίες µε την φυσική δοµή του εγκέφαλου. Μέρος της περιλαµβάνει την 
χαρτογράφηση του εγκεφάλου. 
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§ 
σσ

V < 0,   

§ 
σµ

V ≤ 0. 

§ Οι καµπύλες αδιαφορίας του επενδυτή δείχνουν όλους τους συνδυασµούς απόδοσης 

και κινδύνου διαφορετικών χαρτοφυλακίων που έχουν την ίδια χρησιµότητα. Η 

κλίση της καµπύλης αδιαφορίας είναι θετική και καλείται Οριακός Λόγος 

Υποκατάστασης (Marginal Rate of Substitution, MRS), πχ. MRS = 
µ

σ

V

V
− > 0 όπερ 

σηµαίνει ότι µια αύξηση του κινδύνου πρέπει να συνοδεύεται από µια αύξηση της 

απόδοσης, για να παραµένει η χρησιµότητα του επενδυτή αµετάβλητη.  

§ Ο MRS δείχνει τον ρυθµό ανταλλαγής µεταξύ απόδοσης και κινδύνου που επιθυµεί 

ο επενδυτής ώστε η χρησιµότητα του να παραµένει σταθερή. Με άλλα λόγια, 

δείχνει το ρυθµό ανάληψης του κινδύνου (ή το ασφάλιστρο κινδύνου) που επιθυµεί 

ο επενδυτής ώστε να παραµείνει αµετάβλητη η ευηµερία του. Καθώς ο οριακός 

λόγος υποκατάστασης αυξάνει, η αποστροφή του επενδυτή προς τον κίνδυνο 

αυξάνεται επίσης. Οι καµπύλες αδιαφορίας είναι κοίλες (στρέφουν τα κοίλα προς τα 

πάνω) αφού ισχύει:  

2
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O Οριακός Λόγος Υποκατάστασης (MRS) που απεικονίζεται γεωµετρικά στην αρνητική 

κλίση των καµπυλών αδιαφορίας, εκφράζει τις οµαλές προτιµήσεις του επενδυτή 

(µονοτονικές και κυρτές) και δείχνει την κλίση της καµπύλης αδιαφορίας του επενδυτή. 

Ισούται δε µε το λόγο των προσδοκώµενων οριακών χρησιµοτήτων,  

δηλαδή 
2

1

MU

MU
MRS −=  1 1
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Αν µία σχέση προτίµησης εκφράζεται από µια συνάρτηση χρησιµότητας )(xU  τότε και 

κάθε άλλη συνάρτηση ))(()( xUfxV = στο χώρο των πραγµατικών αριθµών θα 

εκφράζει την ίδια σχέση προτίµησης αν για κάθε x  η f είναι αυστηρά αύξουσα για 

όλες τις τιµές της µεταβλητής x . 

Υποτίθεται ότι ο επενδυτής επιθυµεί όσο το δυνατό µεγαλύτερη απόδοση και µικρότερο 

κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιο του. Εποµένως οι προτιµήσεις του επενδυτή δίνονται από 

τη συνάρτηση χρησιµότητας του, ),( σµV . 

Οι προτιµήσεις των επενδυτών αντικατοπτρίζονται σε µια συνάρτηση χρησιµότητας 

αύξουσα ως προς την αναµενόµενη απόδοση και φθίνουσα ως προς την τυπική 
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απόκλιση (δηλωτική της αποστροφής του κινδύνου που χαρακτηρίζει τη στάση των 

επενδυτών): 

( , )p pU U r σ=  

0, 0
p p

U U
r ϑσ

∂ ∂
> <

∂
 

Σε κάθε κλασικό οικονοµικό υπόδειγµα που περιλαµβάνει ατοµικές επιλογές, υπάρχουν 

δύο βασικές υποθέσεις για την συµπεριφορά του ατόµου: Ότι έχει σταθερές και σαφώς 

ορισµένες προτιµήσεις και ότι µεγιστοποιεί ορθολογικά τη συνάρτηση χρησιµότητας 

του που προκύπτει µε βάση αυτές τις προτιµήσεις. Με άλλα λόγια, δεδοµένου ενός 

συνόλου επιλογών έστω X, ένα άτοµο καλείται να επιλέξει την εναλλακτική που 

µεγιστοποιεί τη συνάρτηση χρησιµότητας του δηλαδή «Max x∈X U(x)». Οι έρευνες 

των ψυχολόγων µπορούν να προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των 

συστηµατικών λαθών που πραγµατοποιούν οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να 

µεγιστοποιήσουν τη συνάρτηση χρησιµότητας τους (Max U(x)) αλλά και για την 

πραγµατική µορφή της συνάρτησης U(x). 

Στη ζώσα πραγµατικότητα όµως παρατηρείται έντονα το φαινόµενο οι άνθρωποι 

γενικότερα και οι επενδυτές ειδικότερα να διαπράττουν συστηµατικά λάθη στην 

προσπάθεια µεγιστοποίησης της συνάρτησης χρησιµότητας τους ενώ ερωτηµατικά 

εγείρονται και για την πραγµατική µορφή της συνάρτησης χρησιµότητας (ή και για το 

κατά πόσο η συνάρτηση χρησιµότητας στην κλασσική της µορφή ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα).  

Παρά το γεγονός ότι η θεωρία προσδοκώµενης χρησιµότητας βρίσκεται στον 

πυρήνα της θεωρίας λήψης ατοµικών αποφάσεων, πειραµατικά ευρήµατα των 

τελευταίων δεκαετιών συµπεραίνουν ότι η συγκεκριµένη θεωρία δεν παρουσιάζει µια 

ακριβή απεικόνιση της ανθρώπινης συµπεριφοράς από περιγραφικής πλευράς (Πανάς, 

2007). Οι παραβιάσεις της θεωρίας της προσδοκώµενης χρησιµότητας στη λήψη 

οικονοµικών αποφάσεων έθεσαν το πλαίσιο για µια νέα θεώρηση της οικονοµικής 

συµπεριφοράς υπό το πρίσµα της ψυχολογίας. Αναπτύχθηκε ένας νέος τοµέας µελέτης, 

η χρηµατοοικονοµική ανάλυση µε βάση τις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς. Βέβαια η χρηµατοοικονοµική ανάλυση µε βάση τις ιδιαιτερότητες της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς συγκεντρώνει τα βέλη της κριτικής γιατί θεωρείται ότι 

ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, αν αναλογιστεί κανείς ότι πλήθος οικονοµικών 

φαινοµένων δύναται να ερµηνευθούν και να αναλυθούν µε ψυχολογικούς όρους παρά 

µε ένα ισχυρό και ολοκληρωµένο σύστηµα ερµηνείας που βασίζεται στην οικονοµική 

θεωρία (Thaler, 2000; Barberis and Thaler, 2003).     
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Σύµφωνα µε τους DeBondt και Thaler (1995) και τους Hirschleifer και Teoh 

(2002) τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης συµπεριφοράς θα 

µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε ατοµικά (όταν αναφερόµαστε στη συµπεριφορά 

µεµονωµένων ανθρώπων), σε συλλογικά (όταν αναφερόµαστε στη συµπεριφορά ενός 

ευρύτερου συνόλου, µιας οµάδας ανθρώπων), σε γνωσιακά (όταν αναφερόµαστε στον 

τρόπο σκέψης και λήψης αποφάσεων) και σε συναισθηµατικά (όταν αναφερόµαστε 

στην επίδραση των συναισθηµάτων στη λήψη αποφάσεων). Σύµφωνα µε τον Shefrin 

(2002) τα θέµατα που διαπραγµατεύεται η Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική θα 

µπορούσαν σε πολύ αδρές γραµµές να ταξινοµηθούν σε τρείς κατηγορίες: 

§ τα θέµατα της πρώτης κατηγορίας αναφέρονται στους ευρετικούς κανόνες 

(heuristics234), στις µηχανιστικές δηλαδή (rule of thumbs) και µη ορθολογιστικές 

νοητικές διεργασίες του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων για σύνθετα θέµατα ή για θέµατα που δεν γνωρίζει σε βάθος (λόγω 

έλλειψης γνώσης ή / και πληροφόρησης).   

§ τα θέµατα της δεύτερης κατηγορίας αναφέρονται στα σφάλµατα πλαισίωσης ή  

διατύπωσης (Framing Bias), που προκαλούνται από την τάση των ανθρώπων να 

αντιµετωπίζουν διαφορετικά τις καταστάσεις, θέµατα ή προβλήµατα, ανάλογα µε το 

πλαίσιο στο οποίο έχουν παρουσιασθεί και διατυπωθεί.  

§ τα θέµατα της τρίτης κατηγορίας αναφέρονται στις αναποτελεσµατικότητες της 

αγοράς που προκαλούνται από τις ανωµαλίες που παρατηρούνται (ανωµαλίες στις 

τιµές και στις αποδόσεις της αγοράς απόρροια των ιδιόρρυθµων επενδυτικών 

συµπεριφορών).  

Εντούτοις το θέµα της κατηγοριοποίησης και ταξινόµησης των νοητικών σφαλµάτων 

που πραγµατεύεται η Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική παραµένει ακόµη σε 

εκκρεµότητα. Ένας αρκετά διαδεδοµένος τρόπος κατάταξης µε βάση τις πεποιθήσεις 

και τις προτιµήσεις προέρχεται από τη θεωρία της επιστήµης της Λήψης Αποφάσεων 

(Decision Making). Ωστόσο περισσότερο ουσιαστική για την κατανόηση των 

συµπεριφορών αυτών, θεωρείται η ταξινόµηση των Hirshleifer (2001) και Montier 

(2002), η οποία βασίζεται στις αιτίες που τις προκαλούν και οι οποίες σύµφωνα µε τον 

Hirshleifer είναι: οι αυταπάτες (self - deception), οι ευρετικές απλοποιήσεις (heuristic 

simplification), η επιρροή των συναισθηµάτων (emotion / affect) - η οποία υπό 

συνθήκες εξουδετερώνει τη λογική - και η κοινωνική αλληλεπίδραση, (social 

interaction). Ο Montier (2002) απλοποίησε την κατάταξη του Hirshleifer περαιτέρω. 

                                                 
234 Η αγγλική λέξη Heuristics προέρχεται από την ελληνική λέξη «ευρίσκειν» και εισήχθη στο αγγλικό 
λεξιλόγιο τον 4ο αιώνα µ.Χ. 
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Θεωρώντας τα συναισθήµατα αναπόσπαστο κοµµάτι της γνωσιακής διαδικασίας, 

αποφάνθηκε πως οι ευρετικές απλοποιήσεις και η επιρροή των συναισθηµάτων 

συνιστούν την κοινή αιτία δηµιουργίας σφαλµάτων, τα «Λάθη κατά την Επεξεργασία 

των Πληροφοριών». 

Από την πλευρά µας µετά τη µελέτη πληθώρας βιβλίων και άρθρων καταλήξαµε 

σε µια προσέγγιση που προσιδιάζει περισσότερο στην κατηγοριοποίηση του Montier 

(2002) και ταξινοµεί τα ψυχολογικά φαινόµενα σε δύο ευρείες κατηγορίες: τις 

πεποιθήσεις (beliefs) και τις προτιµήσεις (preferences). Λόγω έκτασης και βάθους του 

αντικειµένου υποχρεωτικά η προσέγγιση µας θα είναι επιλεκτική και περιεκτική, αν 

αναλογιστούµε ότι στα πλαίσια της έρευνας µας για την  Συµπεριφορική 

Χρηµατοοικονοµική καταγράψαµε στα τέλη του 2010 εκατόν τριάντα ένα (131) 

ευρετικούς κανόνες, σφάλµατα διατύπωσης ή πλαισίωσης και ανωµαλίες… Θα 

παρουσιάσουµε µερικές από τις αποκλίσεις από τον τυποποιηµένο τρόπο σκέψης του 

ορθολογικού επενδυτή µε βάση τις αιτίες που τις προκαλούν. Θα προσπαθήσουµε 

συγκεκριµένα να  εντοπίσουµε τα γενεσιουργά αίτια, την προέλευση τους και τις 

ενδεχόµενες επιπτώσεις τους στις αγορές.  

 
5.1.1. Μεροληψίες Κατά την Κρίση (Judgment Biases) 
 

5.1.1.1 Αυταπάτες 
 
Οι αυταπάτες είναι συνυφασµένες µε τον ανθρώπινο ψυχισµό και σε κάποιο βαθµό 

απολύτως χρήσιµες. Σύµφωνα µε τους Taylor και Brown (1988) οι «θετικές 

ψευδαισθήσεις», όπως για παράδειγµα, η µη ρεαλιστική θετική αυτό - αξιολόγηση και η 

υπερβολική αισιοδοξία, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πνευµατική υγεία και στην 

ευηµερία των ατόµων. Από την άλλη πλευρά πρέπει να σηµειωθεί πως υψηλός βαθµός 

αυταπάτης µπορεί να έχει ακόµη και καταστροφικές συνέπειες, όπως προκύπτει και από 

τη µελέτη των Triver και Newton (1982). Ο Wang (2001) µελέτησε τη δυναµική µιας 

οµάδας ατόµων που συµµετείχαν σε µια αγορά µετοχών και διαπίστωσε τη χρησιµότητα 

ενός µέτριου βαθµού αυταπάτης για να µπορέσει κανείς να επιβιώσει και τελικά να 

κυριαρχήσει στην αγορά. 

Από το σύνολο των συµπεριφορών που χαρακτηρίζονται ως αυταπάτες, αυτή που έχει 

µελετηθεί περισσότερο είναι η Υπερεµπιστοσύνη (Overconfidence), η τάση δηλαδή 

των ανθρώπων να υπερτιµούν τις δυνατότητες και τις δεξιότητες τους. 

 
5.1.1.2 Υπερεµπιστοσύνη (Overconfidence) 

 



 409

Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων η Υπερεµπιστοσύνη προκαλεί δύο ειδών 

εµπλοκές και προβλήµατα: Πρώτον, προκαλεί ανακρίβεια στον προσδιορισµό 

πιθανοτήτων: γεγονότα που θεωρείται απολύτως σίγουρο ότι θα συµβούν, προκύπτουν 

µόνο στο 80% των περιπτώσεων και γεγονότα που κρίνονται ως αδύνατα να συµβούν, 

στην πραγµατικότητα συµβαίνουν στο 20% των περιπτώσεων (Fischhoff, Slovic και 

Lichtenstein, 1977). ∆εύτερον, ο προσδιορισµός των  διαστηµάτων εµπιστοσύνης των 

πιθανοτήτων γίνεται σε ένα πολύ στενό εύρος. Για παράδειγµα στη µελέτη τους οι 

Alpert και Raiffa (1982) διαπίστωσαν ότι στα διαστήµατα εµπιστοσύνης της τάξης του 

98% περιλαµβανόταν το πιθανό ενδεχόµενο µόνο στο 60% των περιπτώσεων. Στη 

γενικότερη έννοια της Υπερεµπιστοσύνης µπορούν να περιληφθούν και κάποιες 

ιδιαίτερες εκφάνσεις της όπως: η Μεροληπτική Απόδοση Ευθυνών / Ευσήµων (self 

serving bias ή self attribution bias), η Αυταπάτη Ελέγχου (illusion of control), η 

Αυταπάτη της Γνώσης (illusion of knowledge) και τέλος η Υπερβολική Αισιοδοξία 

(overoptimism). 

 
5.1.1.2.1 Μεροληπτική Απόδοση Ευθυνών / Ευσήµων 

 
Πολλές φορές, οι επενδυτές και οι αναλυτές τείνουν να υπερεκτιµούν την εκτιµητική 

τους ικανότητα και τη δυνατότητα ακριβούς πρόβλεψης της µελλοντικής πορείας της 

αγοράς. Η υπεραισιοδοξία τους οδηγεί λοιπόν σε µορφές λανθασµένων συµπεριφορών, 

όπως στο να αποδίδουν στο ταλέντο τους τις επιτυχηµένες προβλέψεις και απλά σε 

κακοδαιµονία / κακοτυχία - σε λόγους δηλαδή που δεν οφείλονται στους ίδιους - τις 

αποτυχηµένες (Self - Attribution Bias). Την ύπαρξη του Self - Attribution Bias 

αποδεικνύει µια σειρά µελετών. Ενδεικτικά ο Τοµαράς (2006) αναφέρει τις µελέτες των 

Miller και Ross (1975), Langer και Roth (1975), Nisbett και Ross (1980) και τέλος των 

Bettman και Weitz (1983) που διαπίστωσαν ενδείξεις αυτού του είδους της 

συµπεριφοράς σε διευθυντικά στελέχη, µετά την ανάλυση που πραγµατοποίησαν στις 

δηµοσιευθείσες εκθέσεις που υποβάλλονταν στα πλαίσια των ετήσιων απολογισµών 

των εταιριών. 

 
5.1.1.2.2 Αυταπάτη Ελέγχου (Illusion of Control) 

 
Μια µορφή υπερεµπιστοσύνης εκδηλώνεται µε την αυταπάτη ελέγχου (illusion of 

control) µε την πίστη δηλαδή των ανθρώπων στη δυνατότητα ελέγχου και καθορισµού - 

ή έστω επηρεασµού - των τεκταινοµένων. Θεωρούν εποµένως ότι εξαρτάται από τους 

ίδιους κατά το µάλλον ή ήττον η αίσια έκβαση των προσπαθειών τους ακόµη και σε 

περιπτώσεις που είναι εξ ορισµού αδύνατο να συµβεί κάτι τέτοιο. Η αυταπάτη ελέγχου 
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εκδηλώνεται έντονα στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών (Langer και Roth, 1975; 

Fleming και Darley, 1986).  

Οι Fenton - O'Creevy et al. (2003) εξέτασαν µια οµάδα αποτελούµενη από 

traders επενδυτικών τραπεζών και διαπίστωσαν πως αυτοί που διαπνέονταν συχνά από 

υπεραισιοδοξία και έτρεφαν αυταπάτες ελέγχου, δεν διακρίνονταν για τις επιδόσεις 

τους  στην ανάλυση και τη διαχείριση κινδύνου µε συνέπεια να εµφανίζουν συνολικά 

λιγότερα χρηµατιστηριακά κέρδη από τις αγοραπωλησίες µετοχών. Αν κάτι τέτοιο 

συµβαίνει µε τους επαγγελµατίες traders πόσο µάλλον θύµατα των ψευδαισθήσεων 

ελέγχου πέφτουν οι noise traders. Και βέβαια οι επιπτώσεις διαχέονται. Μιλήσαµε ήδη 

για το άρθρο των Delong et al. (1990), «Noise Trader Risk In Financial Markets» που 

επισηµαίνει πως οι noise traders µε τον θόρυβο που προκαλούν µπορούν να 

παρασύρουν και άλλους επενδυτές να τους µιµηθούν. 

Σύµφωνα µε τους Gollwittzer και Kinney (1989), ενώ η υπέρµετρα θετική 

προδιάθεση και οι ισχυρές πεποιθήσεις σχετικά µε τη δυνατότητα ελέγχου της τελικής 

έκβασης των προσπαθειών, µπορούν να εντείνουν την προσπάθεια για την επίτευξη 

ενός στόχου, δεν συµβάλουν στη διαδικασία ορθής λήψης αποφάσεων καθώς ενδέχεται 

να προκαλέσουν αδιαφορία για τα εξωτερικά ερεθίσµατα, να υψώσουν νοητικά 

φράγµατα και να αποτρέψουν την ανατροφοδότηση των δεδοµένων θεωρώντας την ως 

περιττή διαδικασία, να εµποδίσουν την εκµάθηση και να δηµιουργήσουν την 

προδιάθεση για ανάληψη υψηλότερου αντικειµενικού κινδύνου (καθώς ο υποκειµενικός 

κίνδυνος θα θεωρείται χαµηλός λόγω της αυταπάτης ελέγχου).  

 
5.1.1.2.3 Αυταπάτη της Γνώσης (Illusion of Knowledge) 

 
Ένας παράγοντας που οδηγεί στην υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι η αυταπάτη της 

γνώσης (illusion of knowledge) (Barber & Odean 2001b, 2002). Η αυταπάτη της 

γνώσης αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να πιστεύουν πως η ακρίβεια των 

προβλέψεων τους επιτυγχάνεται µε τη συγκέντρωση µεγαλύτερου όγκου πληροφοριών. 

Η ουσιαστική αξία όµως των πληροφοριών προκύπτει αρχικά από την έγκαιρη 

και έγκυρη επεξεργασία τους και στη συνέχεια από τον τρόπο χρησιµοποίησης τους. Οι 

περισσότερες διαθέσιµες πληροφορίες δεν συνεπάγονται απαραίτητα και βαθύτερη 

γνώση, αν αναλογιστούµε ότι πολλοί επενδυτές δεν έχουν την εκπαίδευση, την εµπειρία 

και τις ικανότητες να τις επεξεργαστούν κατάλληλα. Επιπλέον, συχνά θεωρούν ότι οι 

νέες πληροφορίες επιβεβαιώνουν τις παλαιότερες, ουσιαστικά δηλαδή τους δικαιώνουν 

αφού έλαβαν τις αποφάσεις τους µε βάση τις παλαιότερες πληροφορίες. 
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Ένας µεγάλος όγκος πληροφοριών µάλιστα ενδέχεται να λειτουργήσει 

παραπλανητικά. Σύµφωνα µε τον Daniel Boorstin (Montier, 2002; 2010, Ch. 6, p. 52) 

«το µεγαλύτερο εµπόδιο στην ανακάλυψη δεν είναι η άγνοια, αλλά η ψευδαίσθηση της 

γνώσης235». Οι Barber και Odean αναφέρουν πως το Internet επέφερε δραµατικές 

αλλαγές στην επενδυτική ψυχολογία, ενδυναµώνοντας την υπερεµπιστοσύνη των online 

επενδυτών, παρέχοντας την ψευδαίσθηση της γνώσης και την αυταπάτη του ελέγχου. 

Παράλληλα όµως µε τις δραµατικές αλλαγές στην επενδυτική ψυχολογία το Internet  

επέδρασε καταλυτικά και στη µεταβολή των κριτηρίων λήψης επενδυτικών αποφάσεων. 

Πλήθος µελετών επιβεβαιώνει πως όταν οι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση σε 

περισσότερες πηγές πληροφοριών που µπορούν να χρησιµεύσουν για την πρόβλεψη ή 

την εκτίµηση τους για το τι µέλλει γενέσθαι, η εµπιστοσύνη τους στην ακρίβεια των 

προβλέψεων τους τείνει να αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η ακρίβεια των 

προβλέψεων αυτών (Oskamp 1965, Hoge 1970, Slovic 1973, Peterson και Pitz 1988). 

Στην πραγµατικότητα, κάποια στιγµή, η πραγµατική προβλεπτική ικανότητα µπορεί να 

µειωθεί καθώς αυξάνεται ο όγκος των πληροφοριών, λόγω της υπερφόρτωσης του 

εγκεφάλου µε πληροφορίες (information overload) (Stewart, Heideman, Moniger και 

Reagan - Cirincione 1992, Keller και Staelin 1987). Εποµένως, πρόσθετες πληροφορίες 

µπορεί να οδηγήσουν σε µια ψευδαίσθηση της γνώσης. 

 
5.1.1.2.4 Υπεραισιοδοξία (Overoptimism) 

 
Ως Υπερβολική Αισιοδοξία (overoptimism), χαρακτηρίζεται η τάση των ανθρώπων να 

είναι υπέρ του δέοντος αισιόδοξοι στις σκέψεις και τα πιστεύω τους, να θεωρούν πως 

είναι περισσότερο πιθανό να συµβούν τα προσδοκώµενα, ευνοϊκά για αυτούς γεγονότα, 

από ότι µπορούν λογικά να αναµένουν µε βάση τη θεωρία των πιθανοτήτων. Η 

υπεραισιοδοξία δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό236. Κάποιες φορές µάλιστα 

µετατρέπεται σε αυτό-εκπληρούµενη προφητεία237 (self - fulfilling prophesy). Τις 

περισσότερες, όµως, φορές η υπεραισιοδοξία προκαλεί σπατάλη πόρων και οδηγεί στην 

απογοήτευση. 

Η τάση υπεραισιοδοξίας που διέπει την πλειονότητα των ανθρώπινων όντων 

έχει καταγραφεί σε πληθώρα εργασιών. Η υπεραισιοδοξία µπορεί να αναφέρεται στις 

                                                 
235 “The greatest obstacle to discovery is not ignorance – it is the illusion of knowledge”.  
236 Αν και οι απόψεις διίστανται. Είναι γνωστή για παράδειγµα η ρήση του Milan Kundera “Optimism is 
the opium of the people”. 
237 Αυτό - εκπληρούµενη προφητεία: το φαινόµενο κατά το οποίο οι προσδοκίες ενός ατόµου προκαλούν 
συµπεριφορές που επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες αυτές. 
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ικανότητες του ανθρώπου σε µια σειρά από θέµατα238 (Frey και Stutzer, 2002), στο 

βαθµό ελέγχου που νοµίζει ο κάθε άνθρωπος ότι έχει όσον αφορά το µέλλον του - µη 

λαµβάνοντας υπόψη την παράµετρο της τυχαιότητας και του απρόβλεπτου - και, τέλος, 

σε ανταγωνιστικές καταστάσεις όπως είναι, π.χ., το χρηµατιστήριο. Ενδεικτικά οι 

Alpert και Raiffa (1982), οι Buehler, Griffin, και Ross (1994), οι Weinstein (1980) και 

Kunda (1987) απέδειξαν πως οι άνθρωποι υποθέτουν (λόγω της υπεραισιοδοξίας τους) 

πως σε αυτούς «χαµογελά» η ζωή, πως σε αυτούς συµβαίνουν ευχάριστα γεγονότα 

περισσότερο συχνά από ότι στους συνανθρώπους τους.  

Το αίσθηµα της υπεραισιοδοξίας και οι επιδράσεις του στην οικονοµία 

καταγράφονται σε ευρεία γκάµα θεµάτων και κατά συνέπεια η σχετική βιβλιογραφία 

είναι πλούσια. Ενδεικτικά, ο Τοµαράς (2006) αναφέρει πως οι Kidd και Morgan (1969) 

διαπίστωσαν πως τα διευθυντικά στελέχη υποτιµούν συστηµατικά την πιθανότητα να 

εµφανιστεί πρόβληµα ή δυσλειτουργία στον εξοπλισµό των εταιριών τους. Οι Larwood 

και Whittaker (1977) µελέτησαν δείγµα αποτελούµενο από Προέδρους ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων εταιριών και διαπίστωσαν πως οι προβλέψεις τους για επιτυχία των 

εταιρειών τους δεν ήταν ρεαλιστικές. Οι March και Shapira (1987) έδειξαν ότι τα 

διευθυντικά στελέχη υπερεκτιµούν την πιθανότητα επιτυχίας κυρίως όταν θεωρούν τους 

εαυτούς τους ειδικούς. Η συµπεριφορά αυτή µπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές 

συναλλαγές (overtrading) όπως επισήµανε ο Odean (1999).  

Οι Cooper, Woo και Dunkelberg (1988) µελέτησαν τα αισθήµατα που 

διακατείχαν τους επιχειρηµατίες και τις προβλέψεις που διατύπωσαν κατά την έναρξη 

της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Σε ένα δείγµα 2.994 περιπτώσεων το 81% 

θεωρούσε πως οι πιθανότητες να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις τους ήταν µεγαλύτερες 

από 70% ενώ το 33% θεωρούσε την επιβίωση της επιχείρησης απολύτως σίγουρη. Στην 

πραγµατικότητα το 75% αυτών των επιχειρήσεων δεν κατάφερνε να επιβιώσει την 

επόµενη πενταετία.  

Ο Thaler (2000) αναγνωρίζει πως όλοι τρέφουµε αισιόδοξα συναισθήµατα για 

το µέλλον και αναφέρει την πίστη των πρωτοετών MBA φοιτητών του για τους 

                                                 
238 "Over optimism, according to which people in identifiable situations believe that the outcomes of 
events are better for them than for others. Thus, most persons underestimate the probability of being 
involved in an accident or contracting cancer or AIDS. Similarly, most people overestimate their 
capabilities. Thus, a large majority of motorists believe that they belong to the top 20 percent of drivers, 
which is, of course, objectively impossible. The same holds for their own evaluation of their work 
performance (Meyer 1975). The ipsative possibility set (the one they perceive as constraining their own 
actions) systematically deviates from the objective possibility set, which distorts behavior (Frey and 
Heggli 1999). Another case is the premarital expectation that one's own romantic marriage will be happy 
ever after and will not end up in divorce—an expectation that is quite unrealistic in view of divorce rates 
that are 50 percent and higher (Frey and Eichenberger 2001)."  
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βαθµούς τους που προσδοκούν ότι θα κινούνται πάνω από τη βαθµολογική διάµεσο239. 

Ο Montier (2002) αναφέρει ότι το πιο τεκµηριωµένο από όλα τα ψυχολογικά σφάλµατα 

είναι η τάση της υπεραισιοδοξίας που διακατέχει τους ανθρώπους. 

Γενικότερα η υπερεµπιστοσύνη και οι εκφάνσεις των επιµέρους µορφών της 

θεωρούνται ως οι πιο σηµαντικές παράµετροι στην ανάλυση των επενδυτικών 

συµπεριφορών και ως γενεσιουργές αιτίες µιας σειράς φαινοµένων (Camerer και 

Lovallo, 1999). Ενδεικτικά ο Odean (1998) και οι Daniel, Hirshleifer, και 

Subrahmanyam (1998) την συνέδεσαν µε την υποτονική αντίδραση (underreaction) των 

αγορών. Οι Gervais και Odean (2001) υποστήριξαν πως µια σειρά επιτυχηµένων 

κινήσεων ενδέχεται να τονώσει το αίσθηµα της υπερεµπιστοσύνης σε κάποιους 

επενδυτές. Παρασυρόµενοι από το αίσθηµα υπερεµπιστοσύνης οι επενδυτές υπερτιµούν 

τις πιθανότητες διατύπωσης εύστοχων προβλέψεων από πλευράς τους για το ύψος των 

µελλοντικών τιµών των αξιογράφων. Οι συνέπειες εµφανίζονται µε τη µορφή δύο 

εξαιρετικά συνηθισµένων επενδυτικών σφαλµάτων: της πολύ µικρής διαφοροποίησης 

που παρουσιάζουν ορισµένα χαρτοφυλάκια και της πραγµατοποίησης υπερβολικού 

όγκου συναλλαγών. Ο Odean (1998) επισηµαίνει ότι η υπερεµπιστοσύνη αυξάνει τον 

αναµενόµενο όγκο συναλλαγών, αυξάνει το βάθος της αγοράς και µειώνει την 

αναµενόµενη χρησιµότητα των traders240 που διέπονται από υπερεµπιστοσύνη στις 

επενδυτικές τους δραστηριότητες.   

Η υπεραισιοδοξία των traders µπορεί να τους οδηγήσει, αφότου συµβεί ένα 

γεγονός, να πιστέψουν πως εκείνοι το είχαν προβλέψει εκ των προτέρων, να επιδείξουν 

δηλαδή την Εκ των Υστέρων Γνώση τους (Hindsight Bias ή "I - knew - it - all - along" 

effect), υποπίπτοντας έτσι σε ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα και διερευνηµένα 

µεροληπτικά σφάλµατα. Μια τέτοια συµπεριφορά έχει ως συνήθη παρενέργεια την 

υπερβολική συναλλακτική δραστηριότητα των επενδυτών. Αυτό συµβαίνει γιατί, αν 

επένδυσαν µε βάση τις προσωπικές τους αναλύσεις, τότε, όταν οι εξελίξεις των αγορών 

τους διαψεύδουν, αρχίζουν να αναπροσαρµόζουν όχι µόνο τις πεποιθήσεις αλλά και τις 

επενδυτικές τοποθετήσεις τους.  

Ο πρώτος ερευνητής που το παρατήρησε ήταν ο Fischhoff (1975), όταν διαπίστωσε τα 

εξής: 

                                                 
239 "We all tend to be optimistic about the future. On the first day of my MBA class on decision-making at 
the University of Chicago, every single student expects to get an above-the-median grade, yet half are 
inevitably disappointed. This optimism will induce me to predict that economics will become more like I 
want it to be."  
240 “Overconfidence increases expected trading volume, increases market depth, and decreases the 
expected utility of overconfident traders.”  (Odean, 1998, p. 1887). 
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§ Όταν ένα ενδεχόµενο αναφερθεί ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί, αυξάνει την 

αντιλαµβανόµενη από τους ανθρώπους πιθανότητα ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 

§ Οι άνθρωποι που έχουν λάβει γνώση ενός γεγονότος, δεν αντιλαµβάνονται ότι αυτή 

η γνώση άλλαξε πλέον τις αντιλήψεις τους. 

§ Συνδυάζοντας τις διαπιστώσεις του ο Fischhoff κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι η 

µεροληψία των κρίσεων λόγω της εκ των υστέρων γνώσης, ωθεί τους ανθρώπους να 

υπερβάλλουν στις εκτιµήσεις τους στον βαθµό που νοµίζουν ότι τα προγενέστερα 

της πληροφόρησης του γεγονότος πιστεύω τους, ήταν παρόµοια µε τα 

µεταγενέστερα, ενώ στην πραγµατικότητα οι πεποιθήσεις τους πια διαφέρουν 

σηµαντικά.  

Προέκταση του συµπεράσµατος αποτελεί και η εδραία πεποίθηση, πως οι άνθρωποι δεν 

είναι σε θέση να «διαγράφουν» σε ικανοποιητικό βαθµό από το µυαλό τους την 

πληροφόρηση που τώρα έχουν για ένα θέµα, όταν τους ζητηθεί να φανταστούν τι θα 

πίστευαν ότι θα συνέβαινε µε αυτό το θέµα αν δεν διέθεταν τη συγκεκριµένη 

πληροφόρηση. Γι’ αυτό τείνουν να υπερεκτιµούν την έκταση στην οποία νόµιζαν ότι 

είχαν προβλέψει την πιθανότητα να συµβεί κάτι. Ο ορισµός της µεροληψίας λόγω της 

εκ των υστέρων γνώσης λαµβάνει υπόψη τις αντιλήψεις των ατόµων, του πως αυτά τα 

άτοµα θα απαντούσαν σε µια ερώτηση αγνοώντας τις πληροφορίες που έχουν τώρα. 

Πρόκειται για την τάση των ανθρώπων που γνωρίζουν την έκβαση ενός συµβάντος, να 

πιστεύουν εσφαλµένα ότι θα είχαν προβλέψει το αναφερθέν συµβάν. Έτσι ερµηνεύεται 

το πώς τα παρελθόντα γεγονότα µοιάζουν πιο απλά, κατανοητά και προβλέψιµα σε 

σχέση µε τα µελλοντικά. 

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό όσοι καταφέρνουν να εκτιµήσουν τις προγενέστερες 

πεποιθήσεις τους ανεπηρέαστοι από τις παρούσες πληροφορίες µάλλον ανήκουν στην 

µειοψηφία. Για τους υπόλοιπους, γεγονότα που ακόµα και οι καλύτερα ενηµερωµένοι 

ειδικοί δεν ανέµεναν, συχνά φαίνονται ως σχεδόν αναπόφευκτα αφού συµβούν.  

Τα σφάλµατα της εκ των υστέρων γνώσης είναι επιβλαβή για δύο λόγους: 

§ Τείνουν να προωθήσουν την υπερβολική εµπιστοσύνη (overconfidence), 

καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση ότι ο κόσµος είναι πιο προβλέψιµος από ότι είναι 

στην πραγµατικότητα. 

§ Προγενέστερες εκτιµήσεις που φαίνονταν αρχικά λογικές, µεταγενέστερα 

φαντάζουν ως πρόδηλα λανθασµένες στα µάτια των επενδυτών.  
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Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν µε τη χρήση διαφόρων υποδειγµάτων241, να 

ερµηνεύσουν γιατί οι επενδυτές υποπίπτουν στο σφάλµα της εκ των υστέρων γνώσης. 

∆ιαπίστωσαν ότι είναι προϊόν µιας νοητικής διαδικασίας αναδόµησης, κατά την οποία 

οι άνθρωποι προσπαθούν να αναπαράγουν τις αρχικές τους προβλέψεις. Σύµφωνα δε µε 

τον Hayashi (2001) η επίδειξη εκ των υστέρων γνώσης είναι σχεδόν αναπόφευκτη για 

τους επενδυτές, όταν προσπαθούν να ακολουθήσουν και να προβλέψουν την τάση στις 

αγορές αναλύοντας πολλές και µερικές φορές αντιφατικές πληροφορίες. 

Οι άνθρωποι γενικότερα υπερεκτιµούν τις συνεισφορές τους στις θετικές 

εκβάσεις θεµάτων του παρελθόντος, ανακαλώντας στη µνήµη τους τις πληροφορίες 

σχετικά µε τις επιτυχίες τους ευκολότερα από ότι τις πληροφορίες σχετικά µε τις 

αποτυχίες τους. Ο Fischhoff (1982) γράφει ότι «οι άνθρωποι διαστρεβλώνουν τις 

αναµνήσεις τους ακόµη και για τις προβλέψεις τους έτσι ώστε να υπερβάλουν εκ των 

υστέρων και αναδροµικά για την εγκυρότητα της πρόβλεψης τους.» Όταν δε οι 

άνθρωποι αναµένουν ένα ορισµένο αποτέλεσµα και το αποτέλεσµα κατόπιν επέρχεται, 

υπερεκτιµούν συχνά το βαθµό στον οποίο συνέβαλαν στο να φέρουν το αναµενόµενο 

αποτέλεσµα (Miller και Ross 1975). Οι Taylor και Brown (1988) υποστηρίζουν ότι η 

υπερβάλλουσα πίστη των ανθρώπων στις δυνατότητες τους και η µη ρεαλιστική 

αισιοδοξία τους µπορούν να οδηγήσουν σε «υψηλότερο κίνητρο, µεγαλύτερη εµµονή, 

αποτελεσµατικότερη απόδοση, και τελικά, µεγαλύτερη επιτυχία». Αυτές οι πεποιθήσεις  

όµως µπορούν επίσης να οδηγήσουν σε προκατειληµµένες κρίσεις και µεροληπτικές 

αποφάσεις. 

 
5.1.1.3 ∆ιανοητική ∆ιαφωνία (Cognitive Dissonance)  

 
Η θεωρία της νοητικής διαφωνίας (cognitive dissonance) εντάσσεται στο γνωστικό 

πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας. ∆ιατυπώθηκε αρχικά από τους Festinger et al. (1956, 

1957) και επιβεβαιώθηκε στο διάβα του χρόνου µε βάση τα εµπειρικά ευρήµατα σειράς 

µελετών (Cohen, 2001; Chen, 2008). Η θεωρία της νοητικής διαφωνίας πραγµατεύεται 

την κατάσταση πνευµατικής σύγχυσης και σύγκρουσης που βιώνουν οι άνθρωποι όταν 

προκύπτουν ενδείξεις ή αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι οι πεποιθήσεις ή οι 

υποθέσεις τους είναι λανθασµένες. Υπαγορεύεται από το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος 

χτίζει την εικόνα του και βλέπει τον εαυτό του ως «έξυπνο και ικανό». Πληροφορίες 

που έρχονται σε αντίθεση µε αυτήν την εικόνα τείνουν να αγνοούνται ή να 

απορρίπτονται. Εν γένει, όταν οι νέες πληροφορίες έρχονται σε αντίθεση µε τις  
                                                 
241 Ένα από τα πιο γνωστά υποδείγµατα βασίζεται στην υπόθεση της «µεροληψίας της απόκρισης» 
(response bias hypothesis).  
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∆ιάγραµµα 5.1.1: ∆ιανοητική ∆ιαφωνία (Cognitive Dissonance) 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance 

 
υπάρχουσες απόψεις, πεποιθήσεις και πιστεύω των ανθρώπων δηµιουργείται µια 

δυσάρεστη κατάσταση, προκαλείται µια ισχυρή ψυχολογική ένταση, την οποία 

καλούνται να αντιµετωπίσουν επιδιώκοντας την αποφόρτιση της µε την επίλυση των 

νοητικών διαφωνιών.  

Εν προκειµένω οι επενδυτές νιώθουν άβολα όταν οι νέες πληροφορίες δεν 

επιβεβαιώνουν τις εδραιωµένες απόψεις, υποθέσεις και πεποιθήσεις τους. Για να 

επιλύσουν τη νοητική διαφωνία αγνοούν, απορρίπτουν ή λαµβάνουν ελάχιστα υπόψη 

τις πληροφορίες που δεν συνάδουν µε τα στερεότυπα της σκέψης τους. Οδηγούνται έτσι 

συχνά στη λήψη λανθασµένων αποφάσεων. 

∆ιακρίνονται δύο µορφές διανοητικής διαφωνίας: 

§ Η προ της αποφάσεως διαφωνία (pre – decisional dissonance) απόρροια της 

επιλεκτικής αντίληψης. Τα άτοµα που έχουν επιλεκτική αντίληψη φαίνεται ότι 

συγκρατούν µόνο τις πληροφορίες που επιβεβαιώνουν µια προκαθορισµένη 

επιλογή, µια προειληµµένη απόφαση, διαµορφώνοντας έτσι µια λανθασµένη 

αντίληψη για την πραγµατικότητα. 

§ Η µετά τη λήψη της απόφασης διαφωνία που συνιστά και τη βάση της πόλωσης 

επιβεβαίωσης (confirmation bias), της τάσης δηλαδή προς αναζήτηση (ή ερµηνεία) 

των πληροφοριών µε τρόπο που να επιβεβαιώνει µια δεδοµένη επιλογή, έρευνα ή 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance
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υπόθεση και η υποτίµηση της εγκυρότητας και της σοβαρότητας των στοιχείων που 

την απορρίπτουν (Wason 1960, 1966). Παρατηρείται συνήθως όταν τα άτοµα 

διακατέχονται από  ένα  υψηλό αίσθηµα δέσµευσης σε µια συγκεκριµένη επιλογή. 

Στην προσπάθεια υπεράσπισης της επιλογής τους τείνουν να ενισχύουν, να 

υποστηρίζουν και να δικαιολογούν τις αποφάσεις που έχουν ήδη λάβει. Για 

παράδειγµα, στην προσπάθεια στήριξης της αρχικής τους επιλογής οι επενδυτές 

συνεχίζουν να διακρατούν και ενδεχοµένως να επενδύουν τα κεφάλαια τους σε 

αξιόγραφα που αποδείχτηκαν κακές επενδυτικές επιλογές. Προσπαθούν στην 

πραγµατικότητα να αποφύγουν το δυσάρεστο αίσθηµα της αναγνώρισης και 

συνειδητοποίησης της λανθασµένης εκτίµησης, λανθασµένης εκτίµησης που 

επέφερε και την οριστική ενδεχοµένως απώλεια µέρους του αρχικού κεφαλαίου 

τους.  

Οι άνθρωποι γενικότερα τείνουν να ενισχύουν, να υποστηρίζουν και να δικαιολογούν 

τις αποφάσεις που έχουν ήδη λάβει. Το µεροληπτικό αυτό σφάλµα που σχετίζεται στενά 

µε τη διατηρησιµότητα των πεποιθήσεων και την επιβεβαιωτική µεροληψία (belief 

perseverance & confirmatory bias), µελέτησαν οι ψυχολόγοι Hillel Einhorn και Robin 

Hogarth (1978), προκειµένου να δείξουν γιατί οι άνθρωποι πέφτουν στην ψευδαίσθηση 

της ισχύος (illusion of validity). Οι Akerlof και Dickens (1982) στη µελέτη τους για τις 

οικονοµικές επιπτώσεις της νοητικής διαφωνίας συµπεραίνουν ότι: 

§ Τα άτοµα διαµορφώνουν βάσει των προτιµήσεων τους τις πεποιθήσεις τους για τις 

πιθανές (ενδεχόµενες) καταστάσεις του κόσµου γύρω τους. 

§ Τα άτοµα ελέγχουν σε κάποιο βαθµό τις πεποιθήσεις τους. Όχι µόνο είναι ικανά να 

ασκήσουν έλεγχο στις πεποιθήσεις τους, αλλά και να τις επηρεάσουν, επιλέγοντας 

µεροληπτικά τις πηγές πληροφόρησης που τις επιβεβαιώνουν. 

§ Τα άτοµα µόλις επιλέξουν τις πεποιθήσεις τους τείνουν να τις διατηρούν στο χρόνο. 

Ειδικότερα, οι οικονοµικές επιπτώσεις της νοητικής διαφωνίας για τους επενδυτές είναι 

εξαιρετικά σηµαντικές καθώς τείνουν να ορθολογικοποιούν τις προηγούµενες 

επενδυτικές τους επιλογές, κυρίως τις αποτυχηµένες. Επιπλέον, η ανάγκη διατήρησης 

της αυτοεκτίµησης των επενδυτών, τους αποτρέπει από το να αξιολογήσουν 

αντικειµενικά τις επενδυτικές τους επιλογές και να µάθουν από τα λάθη τους, γιατί 

απλά δεν τα παραδέχονται.  

 
5.1.1.4 Συντηρητισµός (Conservatism) 

 
Ο συντηρητισµός (conservatism) µπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν ενός µηχανισµού 

αυταπάτης, σχεδιασµένου για να προστατεύει την αυτοεκτίµηση του ατόµου σχετικά µε 
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την ικανότητα του στη λήψη αποφάσεων. Ο συντηρητισµός εκδηλώνεται ως µια πτυχή 

της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας (η στάση απέναντι στο άγνωστο), η οποία µπορεί, αν 

δεν ελεγχθεί και λάβει µεγάλες διαστάσεις, να σηµαδέψει την προσωπικότητα του 

ατόµου καθιστώντας τον διστακτικό σε κάθε του ενέργεια. Ο Edwards (1968), µίλησε 

για τον συντηρητικό τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα αναπροσαρµόζουν τις πεποιθήσεις 

τους όταν λαµβάνουν γνώση των νέων πληροφοριών που ενέσκηψαν για ένα ζήτηµα 

που τους απασχολεί, ακόµη και στην περίπτωση προσκόµισης νέων στοιχείων που 

αποδεικνύουν περίτρανα ότι η αρχική τους θέση ήταν εσφαλµένη. Ο Slovic (1972), 

κάνοντας εκτενή αναφορά στη µελέτη του Edwards, υποστήριξε πως πιθανό αίτιο της 

συντηρητικής στάσης των ανθρώπων είναι η αδυναµία τους να αναλύσουν, συνθέσουν 

και ερµηνεύσουν µε βέλτιστο τρόπο διαφορετικές πληροφορίες.  

Ο συντηρητισµός εκδηλώνεται επίσης όταν το filtering και η επεξεργασία των 

νέων πληροφοριών που θα συµβάλλουν στην αναπροσαρµογή των πεποιθήσεων είναι 

«δαπανηρές» σε χρόνο και γνωσιακούς πόρους. Οι πληροφορίες που για να 

αξιοποιηθούν απαιτούν κάποιο γνωστικό υπόβαθρο και χρόνο για την κατανόηση τους 

π.χ. εκθέσεις ειδικών ή πίνακες στατιστικών δεδοµένων δεν βρίσκουν µεγάλη απήχηση 

στο ευρύ κοινό. Αντίθετα, οι άνθρωποι στρέφουν την προσοχή τους και επηρεάζονται 

από πιο «εύπεπτες» πληροφορίες που δεν προϋποθέτουν την εξαντλητική βάσανο της 

σκέψης, όπως είναι τα διάφορα σενάρια και τα συγκεκριµένα παραδείγµατα. Οι 

επενδυτές για παράδειγµα συστηµατικά υποεκτιµούν στατιστικού και οικονοµετρικού 

περιεχοµένου πληροφορίες, ενώ αντίθετα υπερεκτιµούν τα «εύπεπτα» stories που 

διανθίζονται από τις υποτιθέµενες «εµπιστευτικές» πληροφορίες... 

 
5.1.2 Ευρετικές Απλοποιήσεις & Πεποιθήσεις (Beliefs) 
 
Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή οικονοµική θεωρία, σύµφωνα µε την επιστήµη της 

ψυχολογίας οι άνθρωποι διαµορφώνουν τις πεποιθήσεις τους βάσει ευρετικών κανόνων 

(heuristics) που τους οδηγούν σε σοβαρά γνωστικά λάθη (severe cognitive biases). 

Ερευνητές της εξελικτικής ψυχολογίας θεωρούν ότι πολλοί ευρετικοί κανόνες έχουν τις 

ρίζες τους στα πρώτα στάδια της διαδικασίας της ανθρώπινης εξέλιξης (Barrow, 1991). 

∆εδοµένου ότι ο χρόνος και οι γνωσιακοί πόροι είναι περιορισµένοι, ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος δεν µπορεί να αναλύσει πάντα τα στοιχεία που του παρέχονται σε όλη την 

έκταση και το βάθος τους µε το βέλτιστο τρόπο. Άντ’ αυτού - µέσω της διαδικασίας της 

εξέλιξης - έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να εφαρµόζει εµπειρικούς κανόνες επιλεκτικά, 

σε ένα υποσύνολο των ερεθισµάτων που λαµβάνει από το περιβάλλον (Simon, 1956). 
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Οι Kahneman και Tverksy242, θεωρούνται οι πρωτοπόροι στην προσέγγιση της 

οικονοµίας υπό το πρίσµα της ψυχολογίας, µε τις µελέτες τους για τις καθοδηγούµενες 

από ευρετικούς κανόνες (heuristics) διαδικασίες λήψης αποφάσεων (1974, 1979). Οι 

εργασίες τους απέδειξαν πως οι άνθρωποι στηρίζονται σε έναν περιορισµένο αριθµό 

ευρετικών κανόνων (heuristic principles) µε βάση τις οποίες απλοποιούν τις σύνθετες 

διαδικασίες αξιολόγησης πιθανοτήτων και πρόβλεψης τιµών. Οι συγκεκριµένοι 

ευρετικοί κανόνες παρότι είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι υπό συνθήκες πίεσης ή / και 

έλλειψης χρόνου, αποδεικνύονται µεροληπτικοί µε συνέπεια να οδηγούν σε σοβαρά και 

συστηµατικά λάθη (Shefrin, 2002). Ενδεικτικά οι Kahneman και Tverksy (1974) 

προσδιόρισαν αρχικά τρεις γενικότερες ευρετικές διαδικασίες: την 

Αντιπροσωπευτικότητα (Representativeness), τη ∆ιαθεσιµότητα (Availability) και το 

Αγκυροβόληµα και Προσαρµογή (Adjustment and Anchoring). Επισήµαναν δε τα 

σφάλµατα που ενδέχεται να προκαλέσει η υιοθέτηση των συγκεκριµένων ευρετικών 

κανόνων, όπως για παράδειγµα την παραµέληση της αρχικής πιθανότητας (insensitivity 

to prior probability of outcomes) και την αδιαφορία για το µέγεθος του δείγµατος 

(insensitivity to sample size). Θα αναλύσουµε στη συνέχεια τις κυριότερες ευρετικές 

απλοποιήσεις που καταγράφονται στη βιβλιογραφία. 

 
5.1.2.1 Αντιπροσωπευτικότητα (Representativeness) 

 
Με τον όρο αντιπροσωπευτικότητα περιγράφεται η τάση των ανθρώπων να ερµηνεύουν 

τυχαία γεγονότα ως αντιπροσωπευτικά, ως µέρος της ακολουθίας µιας φυσιολογικής 

σειράς γεγονότων. Η αντιπροσωπευτικότητα αναφέρεται "στην εµπιστοσύνη στα 

στερεότυπα» (Shefrin, 2000, p. 15). Η θεώρηση µιας σειράς τυχαίων γεγονότων ως 

επαναλαµβανόµενων (patterns), κάτι που πιθανότατα δεν ισχύει, αποδίδεται στην 

ιδιότητα του ανθρώπινου νου όταν «βοµβαρδίζεται» από καταιγισµό πληροφοριών και 

πιέζεται από το χρόνο, να αναζητά γρήγορους τρόπους επεξεργασίας και οργάνωσης 

µεγάλου όγκου πληροφοριών243. Στις κεφαλαιαγορές είναι σύνηθες φαινόµενο οι 

επενδυτές να επιλέγουν µετοχές που απέφεραν στο παρελθόν σειρά καλών αποδόσεων, 

ελπίζοντας πως θα διαιωνιστεί και στο µέλλον το ιστορικό των καλών αποδόσεων 

(Kahneman και Tverksy, 1974). Ο Ritter (2002) έφερε ως παράδειγµα το πλήθος των 

                                                 
242 Η προσπάθεια τους εστιάστηκε στην κατανόηση του τρόπου που τα ανθρώπινα όντα αξιολογούν στην 
πραγµατικότητα την πιθανότητα τέλεσης ενός αβέβαιου γεγονότος ή προβαίνουν στην εκτίµηση του 
µεγέθους µιας αβέβαιης µεταβλητής. Ουσιαστικά δηλαδή οι Kahneman και Tverksy προσπάθησαν να 
αποκρυπτογραφήσουν τη νοητική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας. 
243 Ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης είναι η έµφυτη τάση κατηγοριοποίησης αντικειµένων και 
σκέψεων. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι έρχονται αντιµέτωποι µε µια νέα κατάσταση σπεύδουν να την 
κατατάξουν σε µια από τις γνωστές τους κατηγορίες. 
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επενδυτών που όταν οι αποδόσεις των µετοχών ήταν υψηλές (όπως στην περίοδο 1982 

– 2000 στις ΗΠΑ και στη ∆υτική Ευρώπη) θεώρησαν πως ήταν οι   «κανονικές» 

αποδόσεις που θα συνεχίζονταν και στο µέλλον.  

Οι συνέπειες µιας τέτοιας λανθασµένης πεποίθησης οδηγεί τους επενδυτές να δίνουν 

πολύ µεγάλο βάρος σε πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε µια µετοχή (base rate 

neglect) ή να θεωρούν ένα µικρό δείγµα στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους ως 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου των στοιχείων (Sample Size Neglect). Όταν, λοιπόν, 

ένας επενδυτής πιστέψει πως ένα µικρό δείγµα αντικατοπτρίζει τις ιδιότητες του 

συνολικού πληθυσµού τότε διαπράττει το λάθος που είναι γνωστό ως ο «Νόµος των 

Μικρών Αριθµών» (The Law of Small Numbers).  

Οι Kahneman και Tversky συσχέτισαν τον νόµο των µικρών αριθµών µε την 

τάση των ανθρώπων να παραβλέπουν τα ποσοστά βάσης  (base rate neglect244). Η 

πλάνη του ποσοστού βάσης, αποκαλούµενη επίσης παραµέληση του ποσοστού βάσης 

είναι ένα λάθος που διαπράττεται όταν αξιολογείται ή υπό όρους ή υπό συνθήκη 

πιθανότητα του γεγονότος Η δοθέντος του γεγονότος Ε, δηλαδή ( )HP E , χωρίς να 

ληφθεί υπόψη το "ποσοστό βάσης" ή η "προγενέστερη" πιθανότητα του γεγονότος Η 

και η συνολική πιθανότητα του γεγονότος Ε. Παραβιάζεται εποµένως εν προκειµένω το 

θεώρηµα ή ο νόµος του Bayes που ορίζει ότι ο υπολογισµός της πιθανότητας της 

υπόθεσης του γεγονότος Η  γίνεται υπό την προϋπόθεση (εξ ου και µιλάµε για 

δεσµευµένη πιθανότητα) της πραγµατοποίησης του γεγονότος Ε. 

Αρχής γενοµένης από τα πειράµατα των Tversky και Kahneman (1974) σε σειρά 

σχετικών ψυχολογικών πειραµάτων καταγράφηκε η τάση των συµµετεχόντων να µην 

λαµβάνουν  αρκούντως υπόψη τα ποσοστά βάσης, τις προγενέστερες πιθανότητες στις 

εκτιµήσεις πιθανοφάνειας. Με άλλα λόγια αποδεικνύεται πειραµατικά ότι οι άνθρωποι 

υποτιµούν την πληροφόρηση που παρέχουν τα πρωτογενή δεδοµένα (τα ποσοστά 

βάσης) όταν διαµορφώνουν κρίσεις για τα υποσύνολα του αρχικού πληθυσµού (για µια 

εκτενέστερη ανάλυση του θέµατος µε παράθεση συγκεκριµένων παραδειγµάτων βλέπε 

Kutzner et al., 2008).   

Το φαινόµενο του συντηρητισµού που περιγράφηκε σε προηγούµενη 

παράγραφο ως προϊόν ενός µηχανισµού αυταπάτης, σχεδιασµένου να προστατεύει την 

αυτοεκτίµηση του ατόµου σχετικά µε την ικανότητα του στη λήψη αποφάσεων και 

εκδηλούµενο µε τη µορφή δυσπιστίας στις νέες πληροφορίες, εµφανίζεται να έρχεται σε 
                                                 
244 The base rate fallacy, also called base rate neglect, is an error that occurs when the conditional 
probability of some hypothesis H given some evidence E is assessed without taking into account the "base 
rate" or "prior probability" of H and the total probability of evidence E. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_probability
http://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_probability
http://en.wikipedia.org/wiki/Base_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Base_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Prior_probability
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σύγκρουση µε την αγνόηση ή την υποτίµηση των ποσοστών βάσης, των προγενέστερων 

πιθανοτήτων µε βάση την αρχική υπόθεση. Θα µπορούσε εποµένως να θεωρηθεί ότι η 

αρχική υπόθεση εκφράζει τις προγενέστερες πεποιθήσεις.  

Για τους Griffin και Tversky (1992) o συντηρητισµός και η υποτίµηση της 

αρχικής υπόθεσης ή των προγενέστερων πεποιθήσεων - που εκδηλώνονται µε τη µορφή 

υποαντίδρασης και υπεραντίδρασης αντίστοιχα στις νέες πληροφορίες - µπορούν να 

γίνουν κατανοητά ως αποτελέσµατα της υπερβολικής εµπιστοσύνης στην ισχύ των 

πληροφοριών και της µειωµένης εµπιστοσύνης στη βαρύτητα τους. Η ισχύς µιας 

«συστάδας» πληροφοριών αναφέρεται στο πόσο «αδιάσειστα» και µη επιδεχόµενα 

παρερµηνειών είναι τα πληροφοριακά στοιχεία και η βαρύτητα των πληροφοριακών 

στοιχείων αναφέρεται στην αξιοπιστία και την ακρίβεια τους. Ο συντηρητισµός 

αναδύεται όταν οι άνθρωποι δίνουν λίγη σηµασία σε πληροφοριακά στοιχεία υψηλής 

βαρύτητας όπως π.χ. σε ένα µεγάλο δείγµα, και η υποτίµηση της αρχικής υπόθεσης 

όταν δίνουν µεγάλη σηµασία σε στοιχεία υψηλής «ισχύος» όπως για παράδειγµα 

συµβαίνει µε την έλευση νέων πληροφοριών, έστω και ελάχιστων, οι οποίες όµως 

συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. 

Γενικότερα η επίλυση αυτού του είδους των συγκρούσεων µεταξύ των 

διαφόρων συµπεριφορών απαιτεί την επισήµανση των γενεσιουργών, των βαθύτερων 

αιτίων που τις προκαλούν και τη συνειδητοποίηση του πως εκδηλώνονται σε κάθε 

δεδοµένη κατάσταση. Σε ένα συντηρητικό περιβάλλον για παράδειγµα, κάποιος που 

έχει υιοθετήσει άκριτα µια συγκεκριµένη πεποίθηση ίσως είναι απρόθυµος να 

αναγνωρίσει ότι έσφαλε εκδηλώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη στάση του 

συντηρητισµού. Εάν όµως το περιβάλλον είναι ρευστό και κινητικό, η παραδοχή 

σφαλµάτων δεν δηµιουργεί αισθήµατα ανυποληψίας. 

 
5.1.2.2 Η Πλάνη του Τζογαδόρου 

 
Η αντιπροσωπευτικότητα προκαλεί ένα κοινό φαινόµενο παρερµηνείας των 

πιθανοτήτων, τη λεγόµενη πλάνη του τζογαδόρου (gambler's fallacy), την πεποίθηση 

δηλαδή ότι σε ένα ανεξάρτητο δείγµα η πρόσφατη εµφάνιση ενός αποτελέσµατος 

αυξάνει τις πιθανότητες το επόµενο αποτέλεσµα να διαφέρει. Στο κλασσικό παράδειγµα 

της ρίψης ενός «δίκαιου» νοµίσµατος η πιθανότητα των ενδεχοµένων κορώνα ή 

γράµµατα ανέρχεται στο 50% µε τις ρίψεις να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Πολλές 

φορές οι συµµετέχοντες πιστεύουν λανθασµένα ότι υφίσταται η δυνατότητα πρόβλεψης 

µε βάση τα αποτελέσµατα των προγενέστερων ρίψεων αγνοώντας τελείως πως «το 

νόµισµα δεν έχει µνήµη». Η πλάνη του τζογαδόρου εποµένως προκαλείται από την 
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εσφαλµένη πεποίθηση ότι µια τυχαία παρελθούσα σειρά αποτελεσµάτων, κατά κάποιο 

τρόπο επηρεάζει τις πιθανότητες επέλευσης ενός µελλοντικού ενδεχοµένου. 

Οι πεπλανηµένοι παίχτες στο παράδειγµα µας πιστεύουν πως αφού είναι δίκαιο 

το παιχνίδι και το νόµισµα, σύµφωνα µε τη χρονοσειρά των αποτελεσµάτων από τις 

ρίψεις του νοµίσµατος (διαδικασία Bernoulli) και από τη στιγµή που όλα τα δυνατά 

ενδεχόµενα είναι ισοπίθανα, µακροπρόθεσµα αν συνεχίσουν να παίζουν θα 

επανακτήσουν τα κεφάλαια τους. Από µαθηµατική άποψη η αντίληψη αυτή είναι ορθή, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι συµµετέχοντες έχουν στη διάθεση τους απεριόριστο χρόνο 

και χρήµα (για τον ίδιο λόγο δεν ευσταθεί και η στρατηγική του διπλασιασµού των 

στοιχηµάτων.) 

Στο φαινόµενο “gambler's fallacy” αποδίδεται - η µάλλον συνηθισµένη µεταξύ 

των επενδυτών - άποψη, ότι µία πρόσφατη άνοδος ή πτώση στις τιµές των µετοχών θα 

ακολουθηθεί από µια διορθωτική αντίδραση που θα επαναφέρει τις τιµές στο µέσο όρο. 

Αγνοούν σε αυτή την περίπτωση οι επενδυτές πως η στατιστική θεωρία αναφέρεται σε  

µακροχρόνιες σειρές και ενώ µακροπρόθεσµα ενδέχεται να υπάρξει επιστροφή στο 

µέσο όρο (mean reversion), αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόµενο βραχυπρόθεσµα να 

εµφανίζονται ακολουθίες παρόµοιων αποτελεσµάτων µεγάλου µήκους. Έχει 

καταγραφεί επίσης και η αντίθετη πλάνη γνωστή ως η αντίστροφη πλάνη του 

κερδοσκόπου “reverse gambler's fallacy” που συνίσταται στη θεώρηση ότι οι 

βραχυπρόθεσµες τάσεις θα εµµείνουν επ’ άπειρο. Και τα δύο αυτά φαινόµενα οδηγούν 

τους επενδυτές στην πραγµατοποίηση υπερβολικού αριθµού συναλλαγών στην 

προσπάθεια τους να ακολουθήσουν την «τάση». 

 
5.1.2.3 Πλάνη των Συνδυασµών (Conjunction Fallacy) 

 
Ως συνέπεια της αντιπροσωπευτικότητας έχει καταγραφεί και η πλάνη των 

συνδυασµών (conjunction fallacy) η οποία αναφέρεται στην εσφαλµένη αντίληψη πως 

τα συνδυαστικά ενδεχόµενα είναι πιο αντιπροσωπευτικά και περισσότερο πιθανά να 

πραγµατοποιηθούν από ότι τα ενδεχόµενα αφεαυτά και ξεχωριστά (για παράδειγµα 

( ) ( )P X Y P X∩ > , Tversky και Kahneman, 1982b, p. 90). Είναι γνωστό όµως ότι η 

πιθανότητα δύο ενδεχοµένων να πραγµατοποιηθούν από κοινού ή συνδυστικά είναι 

πάντα µικρότερη ή ίση µε την πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί το κάθε ενδεχόµενο 

ξεχωριστά. Ισχύει δηλαδή σε κάθε περίπτωση ( ) ( )P X P X Y≥ ∩  και ( ) ( )P Y P X Y≥ ∩ . 

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, µελέτες επιλογής µεταξύ τυχερών παιχνιδιών και 

αξιολόγησης πιθανοτήτων, εντόπισαν την τάση προς υπερτίµηση της πιθανότητας 
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συνδυασµένων ενδεχοµένων [ ( )P X Y∩ ] και προς υποτίµηση της πιθανότητας 

διαζευκτικών ενδεχοµένων [ ( )P X Y∪ ] (Tversky και Kahneman, 1973).  

Αυτό το ευρύτατο φάσµα σφαλµάτων κατά την εκτίµηση των πιθανοτήτων, 

αποδίδεται από τον Montier (2002) στο ότι δεν κατανοούµε τις πιθανότητες ορθά ή 

όπως το θέτει ο ίδιος “we as a species are generally probability blind”. Ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος αντιλαµβάνεται πολύ πιο εύκολα τις φυσικές συχνότητες245 (natural 

frequencies) από ότι τις πιθανότητες και πολλά από τα σφάλµατα που καταγράφηκαν 

περιορίζονται σηµαντικά όταν τα ερωτήµατα επαναδιατυπωθούν σε όρους φυσικών 

συχνοτήτων. 

 
5.1.2.4 Έξαρση και ∆ιαθεσιµότητα (Salience and Availability) 

 
Το πεπερασµένο του χρόνου, των γνωσιακών πόρων και της αναλυτικής και συνθετικής 

ικανότητας του «υποχρεώνει» τον ανθρώπινο εγκέφαλο να εστιάζει επιλεκτικά την 

προσοχή του (µε βάση ευρετικούς κανόνες) στα ερεθίσµατα που δέχεται. Η επιλεκτική 

όµως εστίαση του εγκεφάλου µπορεί να προκληθεί και από ασυναίσθητες συσχετίσεις,  

ενδεχοµένως αυθαίρετες (Gilovich, 1981; Higgins, 1996).  

Με βάση το χαρακτηριστικό της επιλεκτικής εστίασης του ανθρώπινου εγκεφάλου 

συγκροτείται η πρώτη κατηγορία ευρετικών κανόνων που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

ανάκτησης πληροφοριών από τη µνήµη. Αυτοί οι ευρετικοί κανόνες προκαλούν τα 

φαινόµενα έξαρσης και διαθεσιµότητας (salience and availability effects) (Kahneman 

και Tversky, 1973). 

 
5.1.2.4.1 Έξαρση (Salience) 

 
Ένα πληροφοριακό µήνυµα θεωρείται εξέχον (salient) εάν το περιεχόµενο του προκαλεί 

την εστίαση της προσοχής µας ή τη δηµιουργία συσχετίσεων που διευκολύνουν την 

ανάκληση. Όπως προκύπτει από την έρευνα των Taylor και Fiske (1975) οι άνθρωποι 

τείνουν να υπερεκτιµούν τη σηµαντικότητα του περιεχοµένου τέτοιων πληροφοριακών 

µηνυµάτων και την πιθανότητα επανάληψης τους στο µέλλον. Για παράδειγµα όταν οι 

άνθρωποι γίνονται δέκτες ειδήσεων που σχετίζονται µε εντυπωσιακά αποτρόπαιες 

εγκληµατικές ενέργειες αισθάνονται τροµαγµένοι και γίνονται περισσότερο 

επιφυλακτικοί, έστω και αν η πιθανότητα να πέσουν και οι ίδιοι θύµατα τέτοιων 
                                                 
245 Οι φυσικές συχνότητες αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι αντιµετώπιζαν τις 
πληροφορίες πριν από την ανακάλυψη της θεωρίας πιθανοτήτων. Αντίθετα από τις πιθανότητες και τις 
σχετικές συχνότητες, οι φυσικές συχνότητες είναι ακατέργαστες παρατηρήσεις που δεν έχουν 
οµαλοποιηθεί όσον αφορά τα ποσοστά βάσης του εν λόγω γεγονότος. 
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ακραίων ενεργειών παραµένει αµετάβλητη και είναι βέβαια ελάχιστη (χαρακτηριστικό 

παράδειγµα η επίθεση στους δίδυµους πύργους το Σεπτέµβρη του 2001). Το ίδιο 

συµβαίνει µε τα τραγικά περιστατικά, για παράδειγµα την πτώση ενός πολιτικού 

αεροσκάφους, που συµβαίνει µεν σπάνια όµως η έξαρση της υπερπροβολής του 

περιστατικού παρασύρει τους δέκτες των ειδήσεων γύρω από το περιστατικό σε 

υπερεκτίµηση της πιθανότητας συντριβής αεροπλάνου στο µέλλον. 

Οι Kahneman και Tversky (1973) ανέφεραν χαρακτηριστικά πως αν ζητηθεί από 

κάποιον να κρίνει αν είναι υψηλή η εγκληµατικότητα στην πόλη του, θα επηρεαστεί 

περισσότερο από το αν έχει κάποιον γνωστό του που πρόσφατα έπεσε θύµα ληστείας, 

παρά από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία. Στα χρηµατοοικονοµικά θέµατα η «έξαρση» 

προκαλεί υπεραντίδραση των επενδυτών στις νέες πληροφορίες. 

 
5.1.2.4.2 ∆ιαθεσιµότητα (Availability) 

 
Ο ευρετικός κανόνας της διαθεσιµότητας (availability heuristic) αναφέρεται στον 

προσδιορισµό της πιθανότητας ενός γεγονότος, µε βάση την ταχύτητα που µπορεί να 

φανταστεί ή να συσχετίσει κανείς περιπτώσεις παρόµοιων γεγονότων ή / και µε βάση 

τον αριθµό τέτοιων γεγονότων που µπορεί εύκολα να ανακαλέσει στη µνήµη του. 

Όταν γίνεται γρήγορη ανάκληση των γεγονότων και οι συσχετισµοί είναι 

προφανείς µε το προς εκτίµηση περιστατικό τότε τείνει κανείς να υπερεκτιµά την 

πιθανότητα ή τη συχνότητα µε την οποία πραγµατικά παρουσιάζεται. Παράδειγµα αν 

κάποιος ερωτηθεί σε τι ποσοστό οι γάµοι καταλήγουν σε διαζύγιο, είναι πολύ πιθανόν 

να υπερεκτιµήσει την εν λόγω πιθανότητα αν γνωρίζει από το φιλικό του περιβάλλον 

πρόσφατα περιστατικά διαζυγίων ή γενικά αν µπορεί να ανακαλέσει εύκολα στη µνήµη 

του περιστατικά χωρισµών. Σε ένα χαρακτηριστικό πείραµα που προέρχεται από τους 

Tversky και Kahneman (1973), διαβάστηκαν σε διάφορες οµάδες συµµετεχόντων 

κατάλογοι ονοµάτων γνωστών προσωπικοτήτων και των δύο φύλων. Οι κατάλογοι 

περιείχαν ίσο αριθµό ανδρών και γυναικών, σε µερικούς όµως καταλόγους τα ονόµατα 

των γυναικών  ήταν περισσότερο γνωστά από τα ονόµατα των ανδρών και σε άλλους 

καταλόγους συνέβαινε το αντίστροφο. Όταν ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να 

εκτιµήσουν εάν ο κάθε κατάλογος περιείχε περισσότερους άνδρες ή γυναίκες αυτοί 

έκριναν πως η κατηγορία (εν προκειµένω το φύλο) που περιελάµβανε τα πιο γνωστά 

ονόµατα ήταν και η πολυπληθέστερη. 

Σύµφωνα µε τον Shiller (2000b) η ευκολία µε την οποία οι τακτικοί χρήστες του 

∆ιαδικτύου µπορούσαν να σκεφτούν παραδείγµατα που καταδείκνυαν τον 

επαναστατικό ρόλο του Internet σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής (επικοινωνία, 
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γνώση, πληροφόρηση κλπ.) συνέβαλε στην άνοδο των µετοχών των εταιρειών υψηλής 

τεχνολογίας στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το θέµα της ευκολίας ανάκλησης στη 

µνήµη ενός γεγονότος ή µιας πληροφορίας ως κριτήριο αξιολόγησης για τη λήψη 

σχετικών αποφάσεων αναλύθηκε εκτενώς σε σειρά µελετών (ενδεικτικά Schwarz και 

Vaughn, 2002; Reber, Brun και Mitterndorfer, 2008). 

 
5.1.2.5 Αγκίστρωση ή Προσκόλληση σε Σηµεία Αναφοράς (Anchoring) 
 

Το διανοητικό σφάλµα της αγκίστρωσης (anchoring) που επισήµαναν οι Tversky και 

Kahneman (1974) διαπράττεται λόγω της προσκόλλησης του ανθρώπινου νου σε ένα 

αρχικό σηµείο αναφοράς για τους υπολογισµούς του, σηµείο αναφοράς που 

προσαρµόζεται στη συνέχεια µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες. Το σηµείο αναφοράς 

καθορίζεται από τις καταγεγραµµένες γνώσεις, πληροφορίες και βιωµατικές εµπειρίες 

που ανακαλούνται από τη µνήµη, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και ως «ανάχωµα» των 

αρχικών εκτιµήσεων στο ρεύµα των νέων δεδοµένων που συσσωρεύονται. Όταν 

ζητείται να υπολογισθεί για παράδειγµα η τιµή ενός µεγέθους, οι άνθρωποι ξεκινούν 

τους υπολογισµούς τους από ένα αρχικό σηµείο αναφοράς και το προσαρµόζουν 

ανάλογα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες.  

Γενικότερα, στις αγοραπωλησίες οι συναλλασσόµενοι πραγµατοποιούν τις 

πρώτες τους εκτιµήσεις µε βάση κάποια αρχική τιµή την οποία προσαρµόζουν στη 

συνέχεια για να καταλήξουν στην οριστική τους πρόταση αγοράς / πώλησης. Αυτή η 

αρχική αξία, ή το σηµείο εκκίνησης, που µπορεί να τίθεται ρητά εξαρχής ή να είναι το 

αποτέλεσµα ενός πρόχειρου   υπολογισµού, επηρεάζει τις εκτιµήσεις  ακόµη και όταν 

είναι αυθαίρετη και σαφώς µη κατατοπιστική. ∆ηλαδή διαφορετικές αφετηριακές 

βάσεις παράγουν διαφορετικές εκτιµήσεις, οι οποίες όµως είναι µεροληπτικές αφού 

τείνουν προς τις αρχικές τιµές.  

Οι Tversky και Kahneman (1982) τεκµηρίωσαν την ύπαρξη του φαινοµένου της 

αγκίστρωσης µέσω πειραµάτων. Έφεραν ως παράδειγµα τον υπεύθυνο προσωπικού 

µιας εταιρείας που του ζητείται να κρίνει την παραγωγικότητα ενός υπαλλήλου. Το 

πιθανότερο είναι αυτός να χρησιµοποιήσει ως σηµείο αναφοράς, ως «άγκυρα», τη δική 

του παραγωγικότητα. Συνεπώς µε µέτρο σύγκρισης και σηµείο αναφοράς τη δική του 

παραγωγικότητας είτε θα υποτιµήσει την παραγωγικότητα του υπαλλήλου, είτε θα την 

υπερτιµήσει. 

Το φαινόµενο της αγκίστρωσης επειδή προκαλεί την άµβλυνση των 

αντιδράσεων και την επιβράδυνση των αντανακλαστικών των επενδυτών στη 

γνωστοποίηση των νέων  πληροφοριών, επιδρά αρνητικά στην προσπάθεια 
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ορθολογικής τιµολόγησης των µετοχών στο κατάλληλο timing. Για παράδειγµα 

ορισµένοι επενδυτές εστιάζουν την προσοχή τους σε συγκεκριµένες τιµές µετοχών που 

θεωρούν ως σηµεία αναφοράς. Σύµφωνα µε τους Benartzi και Thaler (1995) ως σηµεία 

αναφοράς θεωρούνται οι τιµές των µετοχών που χρησιµοποιούνται για να συγκριθούν 

µε τις τρέχουσες τιµές.  

Η επιλογή του σηµείου αναφοράς είναι καθοριστικής σηµασίας καθώς από 

αυτήν εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό η επίτευξη κερδών ή η πρόκληση ζηµιών. Το πιο 

συνηθισµένο σηµείο αναφοράς είναι η τιµή αγοράς της µετοχής. Αν η µετοχή  

αγοράστηκε πολύ παλιά, οι επενδυτές τείνουν να χρησιµοποιούν πιο πρόσφατα σηµεία 

αναφοράς. Επιπλέον, η ιστορικά υψηλή τιµή µιας µετοχής µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σαν σηµείο αναφοράς. Οι επενδυτές περιµένουν συχνά να φτάσει η τιµή της µετοχής σε 

αυτό το σηµείο, να «πιάσει τα ιστορικά υψηλά» όπως λέγεται, για να τις πωλήσουν. 

Επιπλέον, οι προβλέψεις των επενδυτών για τις τιµές των µετοχών τείνουν να 

κυµαίνονται πολύ κοντά στις τρέχουσες τιµές και αποτυγχάνουν να προσαρµόσουν τις 

εκτιµήσεις τους στη συνέχεια, επιµένοντας στις αρχικές.  

Οι επενδυτές που προβαίνουν σε προβλέψεις για τις αποδόσεις µετοχών ή 

δεικτών έχουν σαν σηµείο αναφοράς συνήθως τις προηγούµενες αποδόσεις. Τέλος, οι 

επενδυτές µπορεί να είναι προσκολληµένοι στην εντύπωση ότι το υπάρχον status quo 

θα διαιωνιστεί. Για παράδειγµα, τη δεκαετία του 1980 η Ιαπωνία θεωρείτο οικονοµική 

υπερδύναµη και πολλοί επενδυτές πίστευαν ότι θα διατηρήσει αναλλοίωτη την ισχύ της 

και τις επόµενες δεκαετίες. Οι ευµετάβλητες όµως οικονοµικές συνθήκες καθιστούν µια 

τέτοια απλοϊκή προσέγγιση επικίνδυνη.  

 
5.1.2.6 Halo – Horn Effect 

 
Ως halo – horn effect, ορίζεται η τάση των ανθρώπων να κρίνουν µε βάση ένα 

συγκεκριµένο χαρακτηριστικό τη διάσταση του όλου θέµατος που πραγµατεύονται, να 

εξάγουν δηλαδή συµπεράσµατα από το µέρος για το όλον. Το halo effect γίνεται 

εµφανές όταν τα θετικά γνωρίσµατα επεκτείνονται από έναν τοµέα αξιολόγησης σε 

άλλους και το horn effect όταν τα αρνητικά γνωρίσµατα επεκτείνονται µε τη σειρά τους 

από έναν τοµέα αξιολόγησης σε άλλους246 (Nisbett και Wilson, 1977a). Καταγράφεται 

συχνά η τάση των ανθρώπων, όταν κρίνουν κάποιον ως καλό ή κακό σε µια σηµαντική 

του διάσταση -  χαρακτηριστικό - η εκτίµησή τους αυτή, να επιδρά στη συνολικότερη 

                                                 
246 Για παράδειγµα όταν η κυριαρχία ενός µη - επιθυµητού χαρακτηριστικού ενός υποψηφίου για 
πρόσληψη επιδρά αρνητικά στη συνολικότερη αξιολόγηση του.  
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αξιολόγηση του ατόµου που κρίνουν247 (Shweder 1977; Shweder και D’Andrade, 

1979).  

Στις αγορές το halo effect προκαλεί λανθασµένες αποτιµήσεις των µετοχών όταν 

οι επενδυτές εσφαλµένα επεκτείνουν την ευνοϊκή αξιολόγηση τους από τους ρυθµούς 

ανάπτυξης µιας εταιρείας στην (προσαρµοσµένης στον κίνδυνο) απόδοση της µετοχής 

της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο οι µετοχές εταιριών µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης 

ενδέχεται να υπερτιµηθούν όπως έδειξαν οι Lakonishok, Shleifer, και Vishny (1994). 

 
5.1.2.7 Λοιποί Ευρετικοί Κανόνες 

 
Μια σειρά από εκφάνσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς σε όλες τις πτυχές της 

αποδίδονται στην ευκολία επεξεργασίας των ερεθισµάτων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η ψευδαίσθηση της αλήθειας (illusion of truth) η διαπίστωση δηλαδή 

πως οι άνθρωποι τείνουν να αποδέχονται την αλήθεια µιας δήλωσης µε µεγαλύτερη 

προθυµία, όταν µπορούν να την επεξεργαστούν εύκολα (Reber και Schwarz, 1999). 

Ο Zajonc (1968) µελέτησε την επίδραση της απλής έκθεσης (mere exposure 

effect) και διαπίστωσε πως η επαναλαµβανόµενη έκθεση σε ένα ερέθισµα είναι από 

µόνη της αρκετή για να επιτύχει µέσω της εξοικείωσης που επέρχεται µια πιο ευνοϊκή 

στάση απέναντι στο συγκεκριµένο ερέθισµα. Η συγκεκριµένη επίδραση αξιοποιείται 

δεόντως στη διαφήµιση µε το σκεπτικό που εκφράζεται από το slogan “familiarity 

breeds liking”. Οι άνθρωποι διαµορφώνουν ή / και προσαρµόζουν τις προτιµήσεις τους 

όταν εκτίθενται248 και γίνονται δέκτες των ίδιων ερεθισµάτων κατ’ επανάληψη. Για 

παράδειγµα παρατηρείται το φαινόµενο να αρέσκονται σε περιβάλλοντα (ακόµη και 

δυσάρεστα) µε το πέρασµα του κατάλληλου χρόνου όταν πλέον έχουν εξοικειωθεί.  

Η βάση για αυτόν τον ευρετικό κανόνα ενδέχεται να είναι το γεγονός ότι η 

αναγνώριση ενός οικείου περιβάλλοντος δηµιουργεί αισθήµατα ασφάλειας. Εντούτοις, 

έχει σηµαντικές προεκτάσεις, όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

προτιµούν να στοιχηµατίζουν σε παίγνια µε τα οποία είναι εξοικειωµένοι, παρά σε 

άγνωστα ισοδύναµα παίγνια (Heath και Tversky, 1991). Στον ευρετικό κανόνα της 
                                                 
247 Αν για παράδειγµα ο δάσκαλος θεωρεί έναν µαθητή του έξυπνο τείνει να πιστεύει ότι επιδεικνύει και 
καλή συµπεριφορά ανεξάρτητα από το αν στην πραγµατικότητα επιδεικνύει απλά συµβατική 
συµπεριφορά. Η θεώρηση του δασκάλου υπαγορεύεται προφανώς από τη στερεοτυπική συσχέτιση 
µεταξύ ευφυΐας και καλής συµπεριφοράς (Baron, 2007).  Ένα παράδειγµα από την καθηµερινότητα για 
το halo effect είναι το πως ένα πρόσωπο µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έξυπνο ή µελετηρό επειδή φορά 
γυαλιά. Μια επίδραση του halo effect που καταγράφηκε από παρατηρήσεις στο marketing, παρατηρείται 
όταν οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα πραγµατικά θετικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός προϊόντος 
επεκτείνονται σε όλα τα προϊόντα µε το ίδιο εµπορικό σήµα.  
248 Ο Zajonc επέκτεινε τη γενική ιδέα της επίδρασης της απλής έκθεσης και στις µη-συνειδητές 
προτιµήσεις, πειραµατιζόµενος µε παρασυνειδησιακή (για χρόνο µικρότερο των 50 ms) έκθεση στα 
ερεθίσµατα. 
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εξοικείωσης αποδίδεται και µια ευρύτατα παρατηρούµενη γεωγραφική µεροληψία στην 

επιλογή των µετοχών. Ενδεικτικά οι French και Poterba (1991) επισηµαίνουν πως οι 

επενδυτές των ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Μεγάλης Βρετανίας κατανέµουν το 93%, 98% και 

82% του χαρτοφυλακίου τους αντίστοιχα, σε αξιόγραφα διαπραγµατεύσιµα στη χώρα 

τους. Είναι προφανές πως οι συγκεκριµένες ποσοστώσεις δεν συνάδουν µε τη θεωρία 

της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου και της διασποράς του κινδύνου αν και σε ένα 

βαθµό µπορούν να εξηγηθούν λόγω των πρόσθετων κινδύνων (συναλλαγµατικοί, 

πολιτικοί κλπ.) και περιορισµών (πιθανοί συναλλαγµατικοί έλεγχοι και προβλήµατα 

επαναπατρισµού κεφαλαίων) που ενδεχοµένως προκύπτουν από τις διεθνείς επενδύσεις.  

Πέρα όµως από αυτές τις πιθανές εξηγήσεις ο Huberman (1999) κατέγραψε την 

προτίµηση των επενδυτών σε τοπικές εταιρείες (µέσα στην ίδια χώρα) καθώς και την 

τάση των επενδυτών να περιλαµβάνουν στο χαρτοφυλάκιο τους σε αδικαιολόγητα 

υψηλά ποσοστά µετοχές των εταιρειών στις οποίες εργάζονται. Αυτή η µεροληπτική 

συµπεριφορά - γνωστή ως home equity bias - έχει ως αποτέλεσµα πολύ µικρή 

ουσιαστική διαφοροποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών, 

γεγονός που τους καθιστά πολλαπλά ευάλωτους σε τυχόν αρνητικές εξελίξεις του 

κλάδου ή / και της εταιρείας που εργάζονται. 

Πέραν την απλής έκθεσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνέπειες στην 

περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών εναυσµάτων - συνθηµάτων (cues). Ως εναύσµατα  - 

ερεθίσµατα ορίζονται από την ψυχολογία τα ερεθίσµατα, είτε συνειδητά είτε 

ασυναίσθητα αντιληπτά, τα οποία προκαλούν την εκδήλωση ή αποτελούν το έναυσµα 

για την επίδειξη ενός συγκεκριµένου τύπου συµπεριφοράς. Ο ανταγωνισµός των 

εναυσµάτων προκαλεί ενδιαφέροντα ερωτήµατα για το πως ο καταιγισµός 

πληροφοριών µέσω του Internet έχει επιπτώσεις στη λανθασµένη τιµολόγηση των 

µετοχών (Kruschke και Johansen, 1999). 

Τέλος όσον αφορά τους ευρετικούς κανόνες αυτής της κατηγορίας που 

σχετίζονται µε την ευκολία επεξεργασίας των ερεθισµάτων του περιβάλλοντος θα 

πρέπει να σηµειωθεί η αξία της διαµόρφωσης και υιοθέτησης καλών συνηθειών, µε το 

σκεπτικό ότι οι συνήθειες συνιστούν  έναν άριστο µηχανισµό αντιµετώπισης και 

ελέγχου των περιορισµών της µνήµης αλλά και εξοικονόµησης νοητικής ενέργειας. Η 

διαµόρφωση συνηθειών αντανακλά ένα είδος υποκρυπτόµενης αυτοεκτίµησης, καθώς 

θεωρείται ότι οι ενέργειες του παρελθόντος δικαιώθηκαν και ως εκ τούτου ορθώς 

κατέληξαν να γίνουν συνήθειες του παρόντος (Hirshleiferand και Welch, 2000). 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Thaler και Shefrin (1981) οι συνήθειες, 

συµπεριλαµβανοµένης της προσκόλλησης σε αυτοεπιβαλλόµενους κανόνες, µπορούν 
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να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο σε διάφορες στρατηγικές αυτορύθµισης όπως είναι 

για παράδειγµα η διάθεση για καταναλωτικές δαπάνες µόνο των ποσών που 

προέρχονται από τα µερίσµατα, και όχι από αναλήψεις κεφαλαίου. 

 
5.1.3 Σφάλµατα των Προτιµήσεων (Errors of Preference or There is No Such 

Thing as Context – Free Decision Making) 

 
Σύµφωνα µε τους Tversky και Kahneman (1981) ο τρόπος προσέγγισης που υιοθετεί 

κάποιος όταν καλείται να λάβει µια απόφαση για ένα θέµα ή ένα πρόβληµα καθορίζεται 

εν µέρει από τις αντιλήψεις, τις συνήθειες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του και εν 

µέρει από το περιεχόµενο του θέµατος ή από το ίδιο το πρόβληµα αυτό καθευατό. Οι 

Tversky και Kahneman απέδειξαν πειραµατικά ότι ο τρόπος διατύπωσης και 

παρουσίασης ενός προβλήµατος µπορεί να επηρεάσει την επιλογή των εναλλακτικών 

λύσεων που προτείνονται, σε σηµείο που να τίθενται σε αµφισβήτηση αρκετά από τα 

κλασικά αξιώµατα της λογικής. 

Σύµφωνα µε τους Read, Loewenstein, και Rabin (1999) όταν ένα άτοµο 

λαµβάνει πλήθος αποφάσεων, µπορεί να τις οµαδοποιήσει αξιολογώντας και 

συνεκτιµώντας τις ευρύτερες συνέπειες και αλληλεπιδράσεις τους ή µπορεί να προβεί 

στη λήψη κάθε απόφασης µεµονωµένα και αποσπασµατικά. Η ευρύτερη οµαδοποίηση 

επιτρέπει στους ανθρώπους να συνυπολογίσουν όλες τις συνέπειες των ενεργειών τους, 

οπότε - συνήθως - οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα χρησιµότητας. Με άλλα λόγια 

υπάρχουν προβλήµατα που µπορούν να διαχωριστούν σε επιµέρους, απλούστερα υπό - 

προβλήµατα και προβλήµατα στα οποία ένας τέτοιος διαχωρισµός δηµιουργεί 

περαιτέρω επιπλοκές, συγχύσεις και συγκρούσεις. Το περιορισµένο πλαίσιο (narrow 

framing249) αναφέρεται στη µεροληπτική τάση των ανθρώπων να επηρεάζονται από τον 

τρόπο που διατυπώνεται και παρουσιάζεται ένα θέµα παρότι το περιεχόµενο παραµένει 

το ίδιο καθώς επίσης και από την τάση τους να εξετάζουν τις επιλογές τους µεµονωµένα 

δηµιουργώντας νοητούς λογαριασµούς και εστιάζοντας την προσοχή τους στις 

επιµέρους επιπτώσεις των επιλογών και όχι στο συνολικό τελικό αποτέλεσµα τους250.  

                                                 
249 O Merton Miller όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει την έννοια του περιορισµένου πλαισίου µε λίγες 
λέξεις, είπε χαρακτηριστικά: « Αν µεταφέρω ένα δολάριο από τη δεξιά µου τσέπη στην αριστερή, δεν θα 
γίνω πλουσιότερος». 
250 Για παράδειγµα οι επενδυτές εξετάζουν τις επιλογές τους ως µεµονωµένες δηµιουργώντας νοητούς 
λογαριασµούς και εστιάζοντας στις ενδιάµεσες µεταβολές του εισοδήµατος ή του κέρδους που τους 
αποφέρουν οι επιµέρους επενδυτικές τους επιλογές και όχι στο τελικό αποτέλεσµα, στο συνολικό τους 
δηλαδή πλούτο. Προβαίνουν εποµένως στις επιλογές τους εξετάζοντας τες µεµονωµένα και όχι 
σκεπτόµενοι συνδυαστικά µε γνώµονα τον τελικό πλούτο που τους αποφέρουν οι επιλογές τους συνολικά 
ενώ και η σηµασία της διατύπωσης ενός προβλήµατος είναι τεράστια γιατί διαφοροποιεί τις επενδυτικές 
επιλογές. 



 430

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επίλυση ενός προβλήµατος το περιορισµένο 

πλαίσιο επιδρά µε τους ακόλουθους τρόπους που αναφέρονται ως: 

α) Επίδραση της διατύπωσης (framing effect), επίδραση που αναφέρεται στις 

συνέπειες που προκαλεί ο τρόπος παρουσίασης και διατύπωσης του προβλήµατος. Η 

µορφή της παρουσίασης λογικά ισοδύναµων προτάσεων για τη λήψη αποφάσεων (όπως 

συµβαίνει όταν δίδεται έµφαση σε διαφορετικές οπτικές προσέγγισης διαφόρων 

ζητηµάτων) έχει σηµαντική επίδραση στην επιλογή ανάλογα µε τη συναισθηµατική 

φόρτιση που προκαλούν στους λήπτες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα προέρχεται 

από έρευνα του Piatelli – Palmarini (1994) στον τοµέα της Ιατρικής. Σε δύο 

διαφορετικές οµάδες ιατρών δόθηκε η πληροφορία πως µια εγχείρηση µπορεί να 

θεραπεύσει κάποια σοβαρή ασθένεια. Στην πρώτη οµάδα ιατρών παρουσιάστηκε η 

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου σε όρους θνησιµότητας (ποσοστά θνησιµότητας 7%) 

και στην δεύτερη οµάδα σε όρους πιθανοτήτων επιβίωσης (οι οποίες προφανώς είναι 

93%). Η διαφορετική διατύπωση των αποτελεσµάτων είχε ως συνέπεια οι γιατροί της 

πρώτης οµάδας να διστάσουν να προτείνουν την εγχείρηση σε αντίθεση µε τους 

γιατρούς της δεύτερης οµάδας. Στο χώρο της οικονοµίας η φράση για παράδειγµα 

«κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης µας η ανεργία ανερχόταν στο 10%» προκαλεί 

διαφορετικά συναισθήµατα από τη φράση «κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης µας η 

απασχόληση έφτασε το 90%», παρότι και οι δύο φράσεις λένε ακριβώς το ίδιο 

(Goffman, 1974). Η επίδραση της διατύπωσης κατέχει κεντρική θέση στην κατανόηση 

των νοητικών λαθών (Montier, 2002). Γράφει χαρακτηριστικά ο Montier (p.15): 

“Effectively, we are all subject to context sensitivity. We simply don’t see through the 

way in which questions are asked (ask any polling specialist – the way in which you 

frame the question is pivotal to the answer).”  

β) Νοητική λογιστική (mental accounting), έννοια που αρχικά εισήγαγε ο Thaler 

(1985), και αποτελεί τµήµα της θεωρίας των προσδοκιών. Η νοητική λογιστική 

αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να κωδικοποιούν, να ταξινοµούν και να  

παρακολουθούν τα οικονοµικά  αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων τους σε χωριστούς 

νοητικούς «λογαριασµούς», η επανεξέταση των οποίων πραγµατοποιείται µόνο 

περιοδικά και όταν υπάρχει σχετική «κίνηση» στο λογαριασµό. Η βασική ιδέα που 

διέπει για την ακρίβεια τη νοητική λογιστική είναι ότι οι λήπτες των αποφάσεων 

τείνουν να τοποθετούν τους διαφορετικούς τύπους επενδυτικών κινδύνων που 

αναλαµβάνουν σε διαφορετικούς νοητικούς λογαριασµούς και έπειτα να εφαρµόζουν 

τους κανόνες των αποφάσεων της θεωρίας των προσδοκιών σε κάθε λογαριασµό, 

αγνοώντας πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους (Αλεξάκης – Ξανθάκης, 2008). Οι 
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νοητικοί λογαριασµοί µπορούν να αποµονωθούν όχι µόνο ως προς το περιεχόµενο αλλά 

και ως προς το χρόνο (Thaler, 1985). Στο πείραµα των Kahneman και Tversky (1984) 

καταδείχτηκε το πώς οι άνθρωποι µπορεί να υπολογίζουν τις ζηµίες µε διαφορετικούς 

τρόπους. Προέκυψε συγκεκριµένα πως οι συµµετέχοντες στο πείραµα δεν επιθυµούσαν 

να ξαναγοράσουν ένα εισιτήριο για το θέατρο στην περίπτωση που το είχαν χάσει ενώ 

ήταν πρόθυµοι να αγοράσουν το εισιτήριο στην περίπτωση που είχαν χάσει το 

χρηµατικό ποσό που αυτό κόστιζε. Η εξήγηση που δόθηκε ήταν πως οι άνθρωποι 

καταχωρούν µια λογιστική εγγραφή µε βάση νοητικούς λογαριασµούς. Αποφεύγουν εν 

προκειµένω να ξαναγοράσουν το εισιτήριο γιατί το κόστος του δεύτερου εισιτηρίου θα 

συνυπολογιστεί στον ίδιο νοητικό λογαριασµό που αφορά τη διασκέδαση, ενώ η 

απώλεια του χρηµατικού ποσού προσµετράται σε άλλο λογαριασµό. Με την ίδια λογική 

εξηγείται το φαινόµενο που παρατηρείται σε κερδοφόρες χρηµατιστηριακές περιόδους 

από πολλούς επενδυτές που έχουν την τάση να πωλούν όλες τις µετοχές που έχουν στη 

διάθεση τους χωρίς να εξετάζουν την κάθε µια ξεχωριστά. Και αυτό γιατί η ενδεχόµενη 

ζηµιά που προκαλείται από κάποιες µετοχές µέσα στο συνολικό κέρδος γίνεται πιο 

εύκολα αποδεκτή. Επ’ αυτού υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις για το αν και κατά πόσον 

οι λήπτες των αποφάσεων συναντούν µεγάλη δυσκολία για να κλείσουν έναν νοητικό 

λογαριασµό µε απώλειες (Thaler και Johnson, 1990). Οι Thaler και Johnson µάλιστα 

αποδίδουν την προθυµία των ανθρώπων να ρισκάρουν περισσότερο µε χρήµατα που 

έχουν κερδίσει πρόσφατα, ένα φαινόµενο γνωστό ως house money effect στη νοητική 

λογιστική. 

Η τήρηση διαφορετικών νοητικών «λογαριασµών» ενδεχοµένως να αποτελεί τη 

δικαιολογητική βάση και για το φαινόµενο διάθεσης (disposition effect) το οποίο 

σύµφωνα µε τους Shefrin και Statman (1985), εκδηλώνεται µε τη µορφή µιας 

υπερβολικής ροπής προς διακράτηση τίτλων των οποίων έχει µειωθεί η τιµή σε σχέση 

µε την τιµή αγοράς, και πώλησης µε τη διαδικασία του επείγοντος µετοχών που 

παρουσιάζουν κέρδη. Επιπλέον, η αναγνώριση µιας απώλειας θέτει υπό αµφισβήτηση 

την ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων, και συχνά οι άνθρωποι επιλέγουν να 

διατηρήσουν αλώβητη την πίστη τους σε αυτή τους την ικανότητα µε την αποφυγή 

αναγνώρισης τέτοιων ενδείξεων. Το φαινόµενο διάθεσης συνδέεται επίσης και µε την 

επίδραση του σηµείου αναφοράς που αναλύεται στην συνέχεια. 

γ) Επίδραση του σηµείου αναφοράς (reference effects), επίδραση που αναφέρεται 

στην προσπάθεια βελτιστοποίησης σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο - ορισµένο εξαρχής 

ως δεδοµένο του προβλήµατος - σηµείο αναφοράς χωρίς να υπάρχει συνολική θεώρηση 

του προβλήµατος. Η ψευδαίσθηση του χρήµατος (money illusion) η οποία αναφέρεται 
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στον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι εξετάζουν τις επιπτώσεις του πληθωρισµού είναι 

ένα σχετικό παράδειγµα (Shafir, Diamond, και Tversky, 1997). Στην περίπτωση των 

αξιογράφων η τιµή αγοράς είναι το βασικότερο σηµείο αναφοράς που επιδρά στον 

τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι επενδυτές τις µεταβολές των τιµών.  

 
5.1.3.1 Η Επίδραση των Συναισθηµάτων  
 

∆ιάγραµµα 5.1.2: Ο Κύκλος Συναισθηµάτων του Μέσου Επενδυτή 

 
 
Πέρα από την κατανοµή της πιθανότητας των αποτελεσµάτων που χαρακτηρίζει κάθε 

παίγνιο, η στάση απέναντι στον κίνδυνο και την αβεβαιότητα υπαγορεύεται και από τα 

συναισθήµατα που βιώνουν οι συµµετέχοντες. Με δεδοµένο ότι στην πραγµατικότητα 

σε λίγες περιπτώσεις είναι γνωστές εκ των προτέρων οι πιθανότητες κάθε ενδεχόµενου 

προβλήµατος και οι διάφορες πτυχές του τα άτοµα που καλούνται να αποφασίσουν 

προσδίδουν στα σενάρια αυτά υποκειµενικές κατανοµές πιθανοτήτων. Ο Savage (1954) 

γι’ αυτό το λόγο ανέπτυξε τη Θεωρία της Υποκειµενικής Προσδοκώµενης 

Χρησιµότητας (Subjective Expected Utility, SEU). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, µε 

βάση συγκεκριµένα αξιώµατα οι προτιµήσεις των επενδυτών µπορούν να 

αντικατοπτριστούν από την αναµενόµενη συνάρτηση χρησιµότητας.  

Μεταγενέστερα πειράµατα διέψευσαν όµως την ορθότητα της θεωρίας της 

Υποκειµενικής Προσδοκώµενης Χρησιµότητας. Το αντεπιχείρηµα που πρόβαλαν οι 
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ερευνητές είναι ότι οι άνθρωποι συνήθως αποφεύγουν να εµπλακούν σε καταστάσεις 

και διλλήµατα των οποίων τα διάφορα υποθετικά σενάρια δεν έχουν γνωστές εκ 

προοιµίου κατανοµές πιθανοτήτων. Τέτοια παίγνια ή στοιχήµατα αποκαλούνται 

“gambles of ambiguity” ή ασαφή παίγνια και η γενικευµένη αρνητική προδιάθεση των 

ατόµων απέναντι τους ambiguity aversion (αποστροφή στην ασάφεια).  

 
5.1.3.1.1 Αποστροφή στην Ασάφεια και στην Αβεβαιότητα 

 
Τα άτοµα που βιώνουν το αίσθηµα της αποστροφής στην ασάφεια δεν τολµούν, εφόσον 

δεν έχουν κάποια δεδοµένα που θεωρούν ότι θα τα βοηθούσαν να λάβουν αποφάσεις, 

να προβούν σε κινήσεις οι οποίες εµπεριέχουν ρίσκο. Οι Heath και Tversky (1991) στη 

µελέτη τους που ήδη αναφέραµε υποστηρίζουν πως η αποστροφή προς την 

αβεβαιότητα, φέρνει στην επιφάνεια την έλλειψη εµπιστοσύνης που έχουν τα άτοµα 

στις ικανότητες τους. Πέρα από το γεγονός ότι οι άνθρωποι προτιµούν να 

στοιχηµατίζουν σε παίγνια µε τα οποία είναι εξοικειωµένοι παρά σε άγνωστα 

ισοδύναµα παίγνια, διαπίστωσαν πως οι άνθρωποι προτιµούν τα τυχερά παιχνίδια που 

τους είναι εύκολο να κατανοήσουν ή τους  δίνουν την αίσθηση ότι η επιτυχία είναι θέµα 

δικής τους ικανότητας (θέλουν δηλαδή να  γνωρίζουν εξαρχής τους όρους του 

παιχνιδιού και αν διαθέτουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν ή 

όχι). Πρώιµες παρατηρήσεις σχετικά µε την αποστροφή προς το άγνωστο 

καταγράφονται στα κείµενα του Knight (1921), ο οποίος προσδιορίζει το ρίσκο ως 

στοίχηµα µε γνωστές παραµέτρους (κατανοµή πιθανοτήτων) και την αβεβαιότητα ως 

στοίχηµα µε άγνωστες παραµέτρους (κατανοµή πιθανοτήτων). Ο ίδιος συµπεραίνει ότι 

οι άνθρωποι αποστρέφονται την αβεβαιότητα περισσότερο από το ρίσκο. 

Οι προτάσεις του Knight, φαίνεται ότι επαληθεύονται πειραµατικά από τον 

Ellsberg (1961), που απέδειξε ότι οι άνθρωποι δεν αρέσκονται σε καταστάσεις στις 

οποίες παρατηρείται αβεβαιότητα για την κατανοµή πιθανοτήτων ενός στοιχήµατος. Ο 

Ellsberg έθεσε σε αµφισβήτηση τη θεωρία της προσδοκώµενης χρησιµότητας και στο 

οµώνυµο «παράδοξο251» απέδειξε πειραµατικά πως η αποστροφή στην ασάφεια 

(ambiguity aversion) προκαλεί µη ορθολογικές επιλογές. Από την πειραµατική 

διαδικασία του Ellsberg προέκυψε πως οι άνθρωποι τείνουν να αποστρέφονται την 

υποκειµενική αβεβαιότητα περισσότερο από την αντικειµενική, γεγονός το οποίο 

απεικονίζει µια γενικευµένη τάση στην οποία τα συναισθήµατα - όπως ο φόβος - 

επιδρούν στις επιλογές που περιέχουν ρίσκο (Peters και Slovic, 1996). 
                                                 
251 Αν και οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι µια εκδοχή του παράδοξου καταγράφηκε πολύ νωρίτερα από 
τον Keynes (1921) στο βιβλίο του “A Treatise On Probability”, pp. 75–76, παράγραφος 315, 
υποσηµείωση 2, London: Macmillan . 

http://www.archive.org/details/treatiseonprobab007528mbp
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Μια πιθανή εξήγηση της αποστροφής στο αίσθηµα της ασάφειας είναι το 

γεγονός πως συχνά η έλλειψη γνώσης µιας παραµέτρου ενός προβλήµατος καθιστά 

δυσχερέστερη τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το πρόβληµα, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος 

της λήψης µιας αποτυχηµένης απόφασης και παρέχεται ενδεχοµένως η δυνατότητα 

κακόβουλης χειραγώγησης. Το ενδεχόµενο αποτυχίας και κακόβουλης χειραγώγησης 

της απόφασης δικαιολογεί την εστίαση της προσοχής στα κενά γνώσης, σύµφωνα όµως 

µε τον Camerer (1995) προκαλεί και αδικαιολόγητη αύξηση στα ασφάλιστρα κινδύνου. 

Η αποστροφή στην ασάφεια και την αµφιβολία αντικατοπτρίζει ουσιαστικά την 

αγωνία για το τι µέλλει γενέσθαι και εκφράζεται µε την προσπάθεια αποφυγής βίωσης 

δυσάρεστων συναισθηµάτων στο µέλλον. Στα πλαίσια της προσπάθειας αποφυγής 

βίωσης δυσάρεστων συναισθηµάτων στο µέλλον έρχονται στην επιφάνεια τα 

αισθήµατα της αποστροφής στη µετάνοια (regret averse) και της αποστροφής στην 

απώλεια (loss aversion). 

 
5.1.3.1.2 Αποστροφή στη Μετάνοια 

 
Η µετάνοια (regret) είναι το δυσάρεστο αίσθηµα που βιώνει κανείς όταν συνειδητοποιεί 

ότι µια επιλογή του ήταν λανθασµένη όχι µόνο γιατί µπορεί να του παρείχε µειωµένη 

χρησιµότητα και να του απέφερε χαµηλότερα επίπεδα κατανάλωσης σε απόλυτα 

µεγέθη, αλλά και γιατί τα οφέλη της επιλογής του υπολειπόταν σε σύγκριση µε τα 

οφέλη που θα του παρείχε µια εναλλακτική επιλογή (Ritov, 1996). Γενικότερα η 

µετάνοια χαρακτηρίζεται ως µια επίπονη ψυχοπνευµατική διαταραχή  που προκαλείται 

στο άτοµο από τη σύγκρουση του συναισθήµατος οδύνης (που απορρέει από τη 

συνειδητοποίηση βάσει αδιάσειστων στοιχείων ότι οι πράξεις, οι πεποιθήσεις ή τα 

συµπεράσµατα του είναι εσφαλµένα) µε το αίσθηµα της αυτοεκτίµησης και της αξίας 

που έχει για τον εαυτό του. Οι άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν για αυτό το λόγο 

πράξεις ή παραλείψεις που προκαλούν αυτό το δυσάρεστο συναίσθηµα (Loomes & 

Sugden, 1982). 

Η αποστροφή στη µετάνοια εκφράζεται µε την αποφυγή ανάληψης ρίσκου από 

τους επενδυτές λόγω του φόβου ότι ενδεχοµένως θα υποστούν ζηµίες. Αυτό συµβαίνει 

γιατί το να λυπάται κανείς για µια ενέργεια που διέπραξε (regret of commission) τείνει 

να είναι πιο οδυνηρό από το να λυπάται για µια ενέργεια που δεν διέπραξε (regret of 

omission), συναισθηµατική στάση που προκαλεί σύµφωνα µε τους Ritov και Baron 

(1990) τη λεγόµενη µεροληψία παράλειψης (omission bias). Οι Gilovich και Medvec 

(1994) όµως διαπίστωσαν ότι βραχυπρόθεσµα µόνο είναι µεγαλύτερος ο πόνος της 

µετάνοιας που βιώνει κανείς για µια ενέργεια που διέπραξε. Μακροπρόθεσµα, και όταν 
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αποδυθεί σε µια αναδροµή στο παρελθόν, νιώθει µεγαλύτερο πόνο για τις ενέργειες που 

δεν διέπραξε. 

Το δυσάρεστο συναίσθηµα του να µετανιώσει κανείς για κάποια πράξη ή 

παράλειψη του είναι ίσως πολύ χειρότερο από τη ζηµία που υπέστη από την πράξη ή 

την παράλειψη του αυτή καθεαυτή. Αυτό συµβαίνει γιατί η αναγνώριση της ζηµίας, 

όταν αυτή πραγµατοποιείται, ισοδυναµεί µε αναγνώριση της λανθασµένης επιλογής. 

Έτσι πολλές φορές παρατηρείται το φαινόµενο άρνησης αναγνώρισης της ζηµίας για να 

µην αναγκαστεί κανείς να αποδεχθεί ότι η επιλογή του αποδείχθηκε λανθασµένη. Η 

ζηµία που θα υποστεί είναι σίγουρο ότι θα του δηµιουργήσει τύψεις και µεταµέλεια για 

τις επιλογές του που τον οδήγησαν στη ζηµία.  

Στις κεφαλαιαγορές η προσπάθεια αποφυγής της βίωσης του αισθήµατος της 

µετάνοιας εκφράζεται µε την επίµονη και µακρόχρονη διακράτηση αξιογράφων που 

σηµειώνουν σηµαντικές απώλειες. Παρά τις απώλειες οι επενδυτές αρνούνται να 

αποδεχτούν το λάθος τους γιατί απλά θέλουν να αποφύγουν να βιώσουν το δυσάρεστο 

αίσθηµα της µετάνοιας. Αντίστοιχα, η ίδια συµπεριφορά παρατηρείται και όταν 

καταγράφεται άνοδος στις τιµές  των αξιογράφων και η αγορά είναι bull. Οι επενδυτές 

καθυστερούν να κεφαλαιοποιήσουν τα κέρδη τους γιατί πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί η 

ανοδική πορεία των τιµών και θα µετανιώσουν στο µέλλον για την πρόωρη πώληση των 

αξιογράφων τους (Shefrin και Statman, 1985; Ferris, Haugen και Makhija, 1988; Odean 

και Barber, 1998). 

Σύµφωνα µε τους Shefrin και Statman (1984) η αποστροφή στο αίσθηµα της 

µετάνοιας είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι επενδυτές προτιµούν µετοχές που 

διανέµουν υψηλά µερίσµατα, καθώς περιορίζεται η ανάγκη της ενεργητικής 

συµµετοχής  τους στα χρηµατιστηριακά δρώµενα. Το συγκεκριµένο µεροληπτικό 

σφάλµα µπορεί να καταστήσει τους επενδυτές υπερβολικά συντηρητικούς στις 

επενδυτικές τους επιλογές. Επιλέγουν συστηµατικά µετοχές των «µεγάλων» εταιρειών, 

οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς. Πολύ συχνά αποφεύγουν να επενδύσουν σε πτωτικές 

αγορές, αγνοώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, φοβούµενοι ότι θα συνεχιστεί η 

πτωτική πορεία στο µέλλον και θα µετανιώσουν για την επιλογή τους. Επιπλέον, η 

αποστροφή της µετάνοιας µπορεί να οδηγήσει στη συµπεριφορά της αγέλης (που θα 

εξετάσουµε εκτενέστερα στη συνέχεια µελετώντας τα σφάλµατα που αποδίδονται στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση) καθώς ακολουθώντας το ρεύµα της κοινής γνώµης, 

περιορίζεται η πιθανότητα µετάνοιας ή ο καταλογισµός ευθύνης στις επενδυτικές 

επιλογές του ίδιου του επενδυτή. 
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5.1.3.1.3 Αποτέλεσµα της Κληροδότησης 
 
Η αποστροφή στη µετάνοια µπορεί να εξηγήσει το αποτέλεσµα της κληροδότησης 

(endowment effect), το οποίο σύµφωνα µε τον Thaler (1980) ορίζεται ως: “This pattern 

- the fact that people often demand much more to give up an object than they would be 

willing to pay to acquire it - is called the endowment effect”(απόσπασµα από το άρθρο 

των Kahneman, Knetsch και Thaler, 1991, σελ. 194). 

Οι Αλεξάκης – Ξανθάκης γράφουν χαρακτηριστικά πως όταν πωλούµε και 

αγοράζουµε το ίδιο προϊόν, δίνουµε δύο πολύ διαφορετικές τιµές. Υπάρχει µια τάση να 

θέτουµε υψηλότερη τιµή σε ένα προϊόν που κατέχουµε και πωλούµε, παρά στο ίδιο 

προϊόν όταν δεν είναι δικό µας. Μας ενοχλεί η ιδέα ότι σε κάποιον  άλλο θα φανεί 

χρήσιµο ή θα λάβει ικανοποίηση από το προϊόν που εµείς δεν θα έχουµε πλέον. Έτσι 

όταν πωλούµε µια µετοχή, φοβόµαστε να µην µετανιώσουµε που την πωλήσαµε όταν 

κάποιος άλλος καρπωθεί τα δυνητικά κέρδη µας … (Αλεξάκης – Ξανθάκης, 2008, σελ. 

159, υποσηµείωση 14). 

Σύµφωνα µε έναν ελαφρώς διαφορετικό ορισµό των Knez, Smith και Williams 

(1985) οι άνθρωποι αποτιµούν περισσότερο ότι τους ανήκει καθώς π.χ. αρνούνται να 

ανταλλάξουν ένα λαχνό, µε έναν άλλο συν κάποια µετρητά. Το φαινόµενο αυτό δεν 

συνάδει µε την κλασσική οικονοµική θεώρηση που πρεσβεύει ότι ένας επενδυτής σε 

µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή αποτιµά στην ίδια αξία ένα περιουσιακό στοιχείο είτε 

όταν πρόκειται να το αγοράσει, είτε όταν πρόκειται να το πωλήσει. 

 
5.1.3.1.4 Αποστροφή για τις Απώλειες (Loss Aversion) 

 
Η αποστροφή προς την απώλεια (loss aversion) αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων 

να προτιµούν την αποφυγή των απωλειών (µε την έννοια των ζηµιών), από την 

απόκτηση κερδών. Η τάση αυτή των ανθρώπων επισηµάνθηκε αρχικά από τους 

Kahneman και Tversky (1979) στα πλαίσια της θεωρίας προοπτικής (prospect theory) 

που ανέπτυξαν. Σύµφωνα µε τους Kahneman και Tversky οι άνθρωποι αποστρέφονται 

τον κίνδυνο στην περίπτωση επιλογής µεταξύ κερδοφόρων εναλλακτικών προτάσεων, 

ενώ τον επιζητούν σε περίπτωση ζηµιογόνων εναλλακτικών προτάσεων. Σε ένα από τα 

πειράµατα τους τέθηκαν δύο διαφορετικές επιλογές : 

A. (1): Βέβαιο κέρδος 3.000. 

Α.(2): Κέρδος 4.000 µε πιθανότητα 80% και µηδέν µε πιθανότητα 20%. 

Β. (1): Βέβαιη ζηµία 3.000. 

Β. (2): Ζηµία 4.000 µε πιθανότητα 80% και µηδέν µε πιθανότητα 20%. 
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Η πλειονότητα των συµµετεχόντων στράφηκε στην επιλογή του βέβαιου κέρδους Α.(1) 

στην πρώτη περίπτωση - παρότι το αναµενόµενο κέρδος της επιλογής Α.(2) ήταν 

υψηλότερο (4.000*0,8 + 0*0,2 = 3.200) - και στην επιλογή Β.(2) στη δεύτερη 

περίπτωση, παρόλο που η επιλογή Β.(1) είχε µεγαλύτερη αναµενόµενη χρησιµότητα 

(στην περίπτωση αυτή µικρότερη προσδοκώµενη ζηµία). Όπως φαίνεται οι άνθρωποι 

αποστρέφονται σε µεγαλύτερο βαθµό το ενδεχόµενο της ζηµίας παρά τον κίνδυνο και οι 

επιλογές τους υπαγορεύονται από το αίσθηµα αποστροφής. 

Με άλλα λόγια, ο φόβος της «πνευµατικής» (mental penalty) τιµωρίας που 

αισθάνθηκαν οι συµµετέχοντες αναλογιζόµενοι την πιθανότητα πραγµατοποίησης 

ζηµιών, ήταν µεγαλύτερος από την «πνευµατική» επιβράβευση (mental reward) που 

αισθάνθηκαν ότι θα βίωναν αναλογιζόµενοι την πιθανότητα αποκόµισης µεγαλύτερων  

κερδών. Στην προσπάθεια τους να ποσοτικοποιήσουν τη διαφορά αυτή, οι Kahneman 

και Tversky (1991) βρήκαν πως η πιθανότητα ζηµιών σταθµίζεται πολύ περισσότερο 

(έχει δυόµιση φορές µεγαλύτερο αντίκτυπο σε κάποιον επενδυτή) από την πιθανότητα 

πραγµατοποίησης ζηµιών. ∆ιαγραµµατικά, σύµφωνα µε τη θεωρία προοπτικής, η 

συνάρτηση αξίας (value function) είναι κυρτή στην περιοχή των ζηµιών και κοίλη στην 

περιοχή των κερδών. Συνοπτικά, σύµφωνα µε τους Αλεξάκη – Ξανθάκη η συνάρτηση 

αξίας (χρησιµότητας) είναι: 

 
1. Ορισµένη πάνω σε παρεκκλίσεις από το σηµείο αναφοράς 

2. Γενικά κοίλη για τα κέρδη και κυρίως κυρτή για τις απώλειες 

3. Πιο απότοµη για τις απώλειες από ότι για τα κέρδη 

 
Μια συνάρτηση αξίας που ικανοποιεί αυτές τις ιδιότητες εµφανίζεται στο διάγραµµα 

που ακολουθεί: 
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∆ιάγραµµα 5.1.2: ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση Συνάρτησης Αξίας (Χρησιµότητας) 

Πηγή: Προσαρµογή από Αλεξάκης – Ξανθάκης (2008) 

 
Η δυσαρέσκεια λοιπόν έναντι του ενδεχοµένου της απώλειας υπερέχει έναντι του 

ενδεχοµένου πρόσκτησης ισόποσης αξίας κερδών (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1986) 

και υποδηλώνεται από την κοιλότητα (concave shape) της συνάρτησης χρησιµότητας, 

την οποία η κλασσική θεωρία χρησιµοποιεί για να εξηγήσει την αποστροφή / απέχθεια 

για απώλειες (ζηµίες). 

Ο Shefrin (2001) σχολιάζοντας το αίσθηµα της αποστροφής των επενδυτών στο 

ενδεχόµενο πραγµατοποίησης ζηµιών υπέθεσε πως µπορεί να µετριασθεί από τον 

πανικό στον οποίο µπορεί να βρεθεί ο επενδυτής, πανικό που θα τον ωθήσει σε sell off 

όταν συνειδητοποιήσει ότι αρχίζει να χάνει. Σύµφωνα δε µε τον Rabin (2000), οι 

επενδυτές αποφεύγουν υπερβολικά το ρίσκο όταν έρχονται αντιµέτωποι µε διλλήµατα 

(gambles) που περικλείουν µεγάλα ποσά252. 

Σύµφωνα µε τους Shlomo, Benartzi και Thaler (1995) µια από τις εκφάνσεις της 

µυωπικής αποστροφής της απώλειας (myopic loss aversion) για τους επενδυτές 

                                                 
252 Ο Kahneman και Tversky µελέτησαν τη στάση που τηρούν οι άνθρωποι έναντι των τυχερών 
παιχνιδιών (λαχεία, λοταρίες κτλ). Παρ’ όλο που θεωρητικά οι άνθρωποι συνήθως αποστρέφονται το 
ρίσκο, εν τούτοις στις περιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών όπου υπάρχει µικρή πιθανότητα απολαβής 
µεγάλων κερδών αλλάζουν στάση και αποζητούν τον κίνδυνο. Αυτό συµβαίνει γιατί αποδίδουν 
µεγαλύτερο ειδικό βάρος στις µικρές αυτές πιθανότητες. Στην ίδια λογική κινείται και η παρακάτω 
πρόταση: ενώ η κυρτότητα της συνάρτησης χρησιµότητας στην περιοχή των ζηµιών υπονοεί ότι οι 
άνθρωποι στην προσπάθεια τους να αποφύγουν την πραγµατοποίηση πιθανών ζηµιών αποζητούν τον 
κίνδυνο (risk - seeking), στην περίπτωση όπου υπάρχει έστω και µικρή πιθανότητα πραγµατοποίησης 
πολύ µεγάλων ζηµιών οι επενδυτές προτιµούν να µην αναλάβουν το συγκεκριµένο ρίσκο. 

Κέρδη Απώλειες 

Αξία (Χρησιµότητα) 

Σηµείο Αναφοράς 

Κοίλη στην περιοχή των κερδών. 
Αποστροφή του κινδύνου 

Κυρτή στην περιοχή των απωλειών. 
Αναζήτηση του κινδύνου 
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αντικατοπτρίζεται στην επιµονή τους να διακρατούν τις µετοχές µε τις χαµηλότερες 

αποδόσεις («losers») µε την παράλογη ελπίδα να αποφύγουν τελικά τις απώλειες. Ο 

φόβος για την πραγµατοποίηση της ζηµίας και της συνειδητοποίησης της λανθασµένης 

επενδυτικής επιλογής είτε αποτρέπει τους επενδυτές από το να πωλήσουν, οδηγώντας 

τους πολλές φορές σε ακόµη µεγαλύτερες ζηµίες, είτε τους ωθεί στο να κερδοσκοπούν 

(µερικές φορές αρκετά επιθετικά) όταν έχουν απώλειες, προσδοκώντας ότι κάποια 

στιγµή θα κερδίσουν και θα καλύψουν τις ζηµίες. Επιπλέον, µπορεί να οδηγήσει τους 

επενδυτές στην πρόωρη πώληση των µετοχών µε τις υψηλότερες αποδόσεις (winners) 

από το φόβο µήπως εξανεµισθούν τα κέρδη, περιορίζοντας έτσι τις αποδόσεις του 

χαρτοφυλακίου τους τόσο λόγω της πρόωρης πώλησης των κερδοφόρων µετοχών όσο 

και λόγω των συχνών συναλλαγών.  

Η µυωπική αποστροφή των ζηµιών σηµατοδοτεί λοιπόν την επίδειξη µιας 

στάσης µεγαλύτερης ευαισθησίας στις απώλειες παρά στα κέρδη, καθώς επίσης και 

µιας τάσης µη συχνής αποτίµησης των επενδυτικών αποτελεσµάτων. Η συµπεριφορά 

των επενδυτών θεωρείται µερικές φορές µυωπική, επειδή αγνοεί οτιδήποτε µπορεί να 

συµβεί µετά το τέλος του χρονικού ορίζοντα της επένδυσης τους (single period 

horizon).  ∆ύο επιπτώσεις της µυωπικής αποστροφής στις απώλειες έχουν εξετασθεί 

πειραµατικά. Πρώτον, επενδυτές που εµφανίζουν µυωπική αποστροφή στις ζηµίες είναι 

περισσότερο πρόθυµοι να αποδεχθούν κινδύνους, εάν δεν αποτιµούν τις επενδύσεις 

τους συχνά. ∆εύτερον, εάν τα κέρδη αυξάνονται επαρκώς ώστε να υπερκαλύπτουν 

πιθανές χρηµατιστηριακές ζηµίες, οι επενδυτές αποδέχονται να αναλαµβάνουν 

περισσότερους κινδύνους. Το φαινόµενο της αποστροφής στις απώλειες (ζηµιές) µπορεί 

να βοηθήσει στην εξήγηση από τη µια πλευρά της τάσης των επενδυτών να διακρατούν 

για µεγαλύτερο διάστηµα τίτλους που αποφέρουν ζηµίες και από την άλλη να πωλούν 

κερδοφόρους τίτλους συγκριτικά πολύ νωρίτερα. Αυτή η συµπεριφορά µπορεί να 

δηµιουργήσει µια ανισορροπία στο χαρτοφυλάκιο καθώς άλλα περιουσιακά στοιχεία 

διακρατούνται επίµονα και άλλα πωλούνται πρόωρα λόγω του συναισθήµατος της 

αποστροφής. Οι Shefrin και Statman (1985) ονόµασαν αυτή τη συµπεριφορά, που στη 

γλώσσα των χρηµατιστών καλείται “selling winners too early and riding losers too 

long” αποτέλεσµα προδιάθεσης (disposition effect).  

Σύµφωνα µε τον Mann (1992) και η διάθεση επιδρά στις επιλογές που 

εµπεριέχουν κίνδυνο. Γενικότερα, οι άνθρωποι που είναι σε καλή διάθεση είναι 

περισσότερο αισιόδοξοι στις επιλογές και τις κρίσεις τους από όσους βρίσκονται σε 

κακή διάθεση. Σε κάποιο βαθµό η κακή διάθεση εκφράζεται µε µια περισσότερο 

ενδελεχή και κριτική στάση απέναντι στις πληροφορίες. Συχνά όµως οι άνθρωποι 
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αποδίδουν τα συναισθήµατα τους σε λανθασµένες αιτίες µε συνέπεια να οδηγούνται σε 

ανακριβείς αξιολογήσεις ή σε καταστάσεις που ορίστηκαν από τον Ross (1977) ως 

θεµελιώδη σφάλµατα απόδοσης της προέλευσης (fundamental attribution error που 

είναι επίσης γνωστό ως correspondence bias ή attribution effect). Ο Hirshleifer (2001) 

υποστηρίζει πως οι συναισθηµατικές καταστάσεις τείνουν να επιδρούν στις αφηρηµένες 

αξιολογήσεις σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ότι σε συγκεκριµένες, για τις οποίες 

υπάρχει ακριβής πληροφόρηση. Αυτό σηµαίνει παραδείγµατος χάριν, ότι εάν ο καιρός 

στη Νέα Υόρκη προδιαθέτει αρνητικά τους επενδυτές, η απαισιοδοξία τους ενδέχεται να 

αντικατοπτρίζεται στις προβλέψεις τους για τις µακροπρόθεσµες προοπτικές της 

αγοράς, παρά στην πρόβλεψη τους για το εάν η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 

µεταβάλει τα επιτόκια την ερχόµενη εβδοµάδα. Ο κατάλογος των παραγόντων που 

επιδρούν εντέλει στη συναισθηµατική διάθεση των επενδυτών είναι µακρύς και 

κωδικοποιείται µε την ονοµασία “mood / feelings effects”. Πρόδηλα µόνο 

«τηλεγραφικές» αναφορές µπορούν να γίνουν σχετικά..  

Τα συναισθήµατα και οι διαθέσεις τέλος, συνδέονται µε τον αυτοέλεγχο και 

µέσω αυτού µε τους συντελεστές προεξόφλησης που απαιτούν κατά καιρούς οι 

επενδυτές για να αναβάλουν την παρούσα κατανάλωση. Ειδικότερα οι άνθρωποι 

τείνουν να προεξοφλούν µια αναβολή της κατανάλωσης από την ηµεροµηνία Τ στην 

ηµεροµηνία Τ+1, µε πιο υψηλούς συντελεστές καθώς η ηµεροµηνία Τ πλησιάζει, 

γεγονός που αποτυπώνεται στη µορφή της καµπύλης (υπερβολή253) των συντελεστών 

προεξόφλησης. 

 
5.1.4 Κοινωνική Αλληλεπίδραση 
 
Αν και οι περισσότερες µελέτες της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής µελετούν τα 

συναισθήµατα και την ψυχολογία του επενδυτή, καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση 

των επενδυτικών επιλογών παίζει και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Στα πλαίσια της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης διεκπεραιώνεται η συµµόρφωση µε τα αποδεκτά 

κοινωνικά πρότυπα. Η συµµόρφωση µε τα αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα επέρχεται, 

σύµφωνα µε την ορολογία της κοινωνικής ψυχολογίας, µε τη µετάδοση (contagion) των 

αποδεκτών υποδειγµατικών συµπεριφορών, στάσεων και συναισθηµάτων µέσω 

προτροπών, προπαγάνδας, φηµών ή µίµησης. Με τα κλασσικά πειράµατα εκτίµησης 

                                                 
253 Στη γεωµετρία µε τον όρο υπερβολή χαρακτηρίζεται η καµπύλη που ορίζεται ως γεωµετρικός τόπος 
των σηµείων επιπέδου, των οποίων η διαφορά των αποστάσεων τους από δύο καθορισµένα σηµεία Ε και 
Ε΄, που λέγονται εστίες της υπερβολής, είναι σταθερά. 
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µήκους254 ο Asch (1956) τεκµηρίωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να συµµορφώνονται µε 

τις κρίσεις και τις συµπεριφορές της οµάδας στην οποία είναι ενταγµένοι. Πολλές 

µελέτες στη συνέχεια επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της επίδρασης της συµµόρφωσης 

(conformity effect) στην οµάδα, η οποία εξαρτάται - σε σηµαντικό µάλιστα βαθµό -  

από το ευρύτερο ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο. 

 
5.1.4.1 Μετάδοση (Contagion) 

 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι κοινωνικοί κανόνες (social norms) και ο ρόλος που  

διαδραµατίζουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στη διαµόρφωση και ενίοτε στη 

χειραγώγηση της κοινής γνώµης µελετώνται εκτενώς στα πλαίσια της κοινωνικής 

ψυχολογίας, στην προσπάθεια εξεύρεσης των προσδιοριστικών παραγόντων της 

συµπεριφοράς γενικότερα και της επενδυτικής συµπεριφοράς ειδικότερα. Όπως 

υπογραµµίστηκε από τον Shiller (2000a), οι διαπροσωπικές σχέσεις και συνοµιλίες 

είναι κρίσιµες στη µετάδοση προτάσεων και καινοτόµων ιδεών που αφορούν τις 

χρηµατιστηριακές αγορές. Σε σχετική έρευνα µεταξύ ιδιωτών επενδυτών, οι Shiller και 

Pound (1989) διαπίστωσαν ότι ο παράγοντας που επέσυρε την προσοχή της 

συντριπτικής πλειονότητας των ιδιωτών επενδυτών σε κάποια µετοχή που αγόρασαν 

πρόσφατα, ήταν η άµεση διαπροσωπική επικοινωνία.  

Ο κρίσιµος ρόλος των συζητήσεων στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές 

ενδέχεται να προέρχεται από την υπερεµπιστοσύνη των ανθρώπων στη δυνατότητα 

τους να διακρίνουν τις πραγµατικά χρήσιµες πληροφορίες, από τις αστήρικτες 

φηµολογίες και την παραπληροφόρηση (το «θόρυβο») ή την προπαγάνδα255. Εξάλλου 

οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στις φήµες, καθώς σύµφωνα µε τον Pinker 

(Montier, 2002) ο σχολιασµός (το κουτσοµπολιό) είναι ένα αγαπηµένο πάρεργο σε όλες 

τις ανθρώπινες κοινωνίες γιατί οι γνώσεις – και ειδικά πληροφοριών που δεν είναι 

ευρύτερα γνωστές – παρέχουν ένα σηµαντικό στρατηγικό πλεονέκτηµα σε όσους 

σπεύσουν να τις αξιοποιήσουν πρώτοι. Επ’ αυτού γίνονται µελέτες για να διαπιστωθεί η 

επίδραση  των συνοµιλιών που διεξάγονται και των φηµών που διασπείρονται σε 

                                                 
254 Ο Asch ενέτασσε ανυποψίαστους συµµετέχοντες σε µεγάλες οµάδες ατόµων που είχαν συνεννοηθεί 
εκ των προτέρων να δίνουν καταφανώς λανθασµένες απαντήσεις σε απλά ερωτήµατα όπως π.χ. το µήκος 
ενός ευθύγραµµου τµήµατος. Οι συµµετέχοντες προσάρµοζαν τις απαντήσεις τους στις λανθασµένες 
απαντήσεις της οµάδας αν και αυτή η διαδικασία συµµόρφωσης τους προκαλούσε έντονο άγχος. 
255 Είναι η προσπάθεια που γίνεται, από συγκεκριµένη οµάδα ή φορέα, προκειµένου να επηρεαστεί η 
άποψη, η θέση ή η αντίληψη ανθρώπων σε θέµατα τα οποία είναι σαφώς συνδεδεµένα µε µεγάλες ή 
µικρές κοινωνικές οµάδες. Η προπαγάνδα είναι συνεχής διαδικασία η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται 
µε σαφώς προσδιορισµένη µεθοδολογία και για επίσης σαφώς προσδιορισµένο σκοπό. Απευθύνεται είτε 
σε µεµονωµένα άτοµα - στο πλαίσιο εφαρµογής του σχεδίου δράσης - είτε σε µεγάλες κοινωνικές 
οµάδες. Γίνεται, κατά περίπτωση, µε την προσωπική συζήτηση ή την µαζική επικοινωνία. 
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δωµάτια συνοµιλίας του ∆ιαδικτύου (Internet chat rooms). Οι Antweiler και Frank 

(2004) µελέτησαν τα µηνύµατα στα δωµάτια συνοµιλίας του ∆ιαδικτύου (chat rooms) 

που έχουν σχέση µε τις µετοχές και χαρακτήρισαν το περιεχόµενο των µηνυµάτων / 

συστάσεων ως "αγοράστε," "πωλείστε," ή "διακρατήστε". Η επίδραση του όγκου των 

µηνυµάτων / συστάσεων στις αποδόσεις των µετοχών είναι µεν στατιστικά σηµαντική, 

αλλά δεν διαπιστώθηκε ότι διαφοροποιεί ουσιαστικά τις αποδόσεις και ως εκ τούτου η 

προσπάθεια πρόβλεψης των αποδόσεων µε βάση τον όγκο και το περιεχόµενο των 

µηνυµάτων δεν αποφέρει ουσιαστικά οικονοµικά οφέλη. Αν και δεν διαπίστωσαν 

σηµαντική επίδραση στις αποδόσεις εντόπισαν όµως µια σχέση µεταξύ του όγκου 

συναλλαγών και των µηνυµάτων - συστάσεων συναλλαγών µε τη µεταβλητότητα των 

αποδόσεων. 

Όταν µεταδίδουν πληροφορίες οι άνθρωποι προσπαθούν να τραβήξουν την 

προσοχή των ακροατών τους και συνήθως υπογραµµίζουν ότι έχουν ερµηνεύσει οι ίδιοι 

ως τα κύρια σηµεία, ενώ υποβαθµίζουν την σηµασία δεδοµένων που έχουν αξιολογήσει 

ως δευτερεύοντα ή λεπτοµέρειες που θεωρούν ότι ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση 

στους ακροατές τους. Αυτή η αντιµετώπιση είναι απαραίτητη γιατί καθιστά πιο σαφές 

το µήνυµα που εκπέµπουν λαµβανοµένων υπόψη και των γνωσιακών περιορισµών, 

τείνει όµως να στρέφει τις πεποιθήσεις των ακροατών σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις. 

Στα πλαίσια µιας τέτοιας διαδικασίας οι αιτίες δεν αναλύονται και τα θέµατα συχνά 

υπεραπλουστεύονται, διαστρεβλώνοντας ενδεχοµένως έτσι και το βαθύτερο νόηµα 

τους. Αναπόφευκτα, οι πεποιθήσεις των ακροατών σχηµατίζονται βάσει εντυπώσεων 

που ενίοτε δεν ανταποκρίνονται και στην πραγµατικότητα. Αλλοίωση των µηνυµάτων 

µπορεί να προκαλέσει επίσης η επιθυµία του αφηγητή να είναι διασκεδαστικός ή να 

κατευθύνει (χειραγωγήσει) τον ακροατή (Τοµαράς, 2006). 

 
5.1.4.2 Χείµαρροι ∆ιαθεσιµότητας (Availability Cascade) 
 

Οι Kuran και Sunstein (1999), στηριζόµενοι στο concept του χείµαρρου πληροφοριών 

(information cascades) και του ευρετικού κανόνα της διαθεσιµότητας (availability 

heuristic) των Tversky και Kahneman, περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο το 

κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει τις ατοµικές πεποιθήσεις µέσω του µηχανισµού που 

χαρακτηρίζουν ως «χείµαρρο διαθεσιµότητας» (availability cascade). Ως «χείµαρρος 

διαθεσιµότητας» ορίζεται η αυτοτροφοδοτούµενη διαδικασία συλλογικού σχηµατισµού 

πεποιθήσεων κατά την οποία µια εκφρασµένη αντίληψη προκαλεί αλυσιδωτή επίδραση 

η οποία προσδίδει στη συγκεκριµένη αντίληψη αυξανόµενη ευλογοφάνεια µέσω της 

ευρείας χρήσης της σε δηµόσιες συνοµιλίες. Ο βασικός µηχανισµός περιλαµβάνει έναν 
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συνδυασµό πληροφοριακών και ηθικών – αισθητικών κινήτρων (κινήτρων που 

σχετίζονται µε την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια): τα άτοµα επικυρώνουν τη 

συγκεκριµένη αντίληψη εν µέρει µε την εκµάθηση της (υιοθετώντας δηλαδή τις 

εκφρασµένες πεποιθήσεις των άλλων) και εν µέρει µε την προσαρµογή των δηµόσιων 

τοποθετήσεων τους για χάρη της κοινωνικής αποδοχής των απόψεων τους. Είναι 

προφανές πως αυτού του είδους οι αντιδράσεις εµπεριέχουν τα συστατικά στοιχεία για 

την πρόκληση αγελαίας συµπεριφοράς (herd behavior), που εκδηλώνεται όταν 

κυριαρχεί ένα πνεύµα αβεβαιότητας και προβληµατισµού για την ακρίβεια (ή την 

έλλειψη) των πληροφοριών που διαθέτουν  οι συµµετέχοντες στην αγορά 

(Bikhchandani, Hirhshleifer & Welch, 1992; Bikhchandani & Sharma, 2000).  

Οι Avery και Zemsky (1998) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ των τιµών των 

αξιογράφων και της αγελαίας συµπεριφοράς που εµφανίζεται όταν οι traders 

ακολουθούν την τάση που διαµορφώθηκε από τις προηγούµενες συναλλαγές. Όταν οι 

traders διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση που καλύπτει µόνο µια διάσταση της 

έννοιας της αβεβαιότητας (π.χ. η επίδραση ενός shock στην αξία των αξιογράφων), οι 

µεταβολές των τιµών αποτρέπουν την αγελαία συµπεριφορά (το herding). Το herding 

προκύπτει όταν ενσκήπτουν δύο διαστάσεις της αβεβαιότητας (η ύπαρξη και η 

επίδραση ενός shock), αλλά δεν διαστρεβλώνει τις τιµές επειδή η αγορά προεξοφλεί την 

πληροφορικότητα (informativeness) των συναλλαγών κατά τη διάρκεια του herding. Αν 

ενσκήψει όµως και µια τρίτη διάσταση της αβεβαιότητας, διάσταση που σχετίζεται µε 

την ποιότητα του χειµάρρου των πληροφοριών (informational cascade) των traders  

(“the quality of traders’ information”), η συµπεριφορά της αγέλης µπορεί να οδηγήσει 

βραχυπρόθεσµα σε λανθασµένη αποτίµηση. Εποµένως οι πιο σύνθετες δοµές 

πληροφοριών - απόρροια του χειµάρρου δηµοσιότητας (information cascade) - µπορούν 

να οδηγήσουν στη συµπεριφορά της αγέλης και σε µια αρκετά περίπλοκη δοµή 

πληροφοριών που καθιστά πιθανές τις «φούσκες» στις τιµές. 

 
5.1.4.3 Αγελαία Συµπεριφορά (Herd Behavior) 
 

Στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης παρατηρείται το φαινόµενο της αγελαίας 

συµπεριφοράς (herding) ως απόρροια της µετάδοσης των προτύπων και της διάχυσης 

της πληροφόρησης – πλύσης εγκεφάλου που οδηγεί στην άκριτη υιοθέτηση των 

επιλογών της µάζας.  Σύµφωνα µε τον Prechter (2001), που µελέτησε την ασυνείδητη 

αγελαία συµπεριφορά ως την ψυχολογική βάση των τάσεων (trends) και των µοτίβων 

(patterns) των χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών, το ένστικτο της αγέλης ενυπάρχει 

στον άνθρωπο σαν προϊόν της βιολογικής του εξέλιξης. Σύµφωνα µε τον Ormerod 



 444

(1998) «η συµπεριφορά ενός ατόµου εξαρτάται άµεσα από τη συµπεριφορά των άλλων. 

Με άλλα λόγια, τα άτοµα βλέπουν τι κάνουν οι άλλοι και επηρεάζονται από αυτούς». 

Στη γενικότερη µορφή του, το herding θα µπορούσε να οριστεί ως η αµοιβαία µίµηση 

που οδηγεί σε µια σύγκλιση δράσεων (Hirshleifer και Teoh, 2003). Στον πυρήνα της 

έννοιας του herding βρίσκεται η έννοια της κοινωνικής εκµάθησης, του επηρεασµού 

των µελών ενός συνόλου (επενδυτών, αναλυτών κλπ.) από την παρατήρηση των 

σηµάτων / µηνυµάτων των υπολοίπων µελών. Μια σειρά θεωριών αναπτύχθηκαν για 

την προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας του herding (ενδεικτικά να αναφέρουµε την 

κοινωνικοψυχολογική θεώρηση µε επιφανέστερο εκπρόσωπο τον Shiller, την 

πληροφοριακή θεώρηση µε γνωστότερους εκπροσώπους τους Banerjee (1992) και 

Bikhchandani, Hirshleifer και Welch (1992), και την ιατρική θεώρηση που έλκει την 

καταγωγή της από τη θεωρία του David Ricardo256 και χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη 

των Kelly και O’Grada το 2000). 

Ο Ross (1977) όρισε ως θεµελιώδες λάθος απόδοσης (fundamental attribution 

error) την τάση των ατόµων να υποτιµούν τη σηµασία των εξωτερικών περιστάσεων 

και να υπερεκτιµούν τη σηµασία της διάθεσης στον καθορισµό της συµπεριφοράς των 

άλλων. Σε ένα οικονοµικό πλαίσιο αυτή η προκατάληψη µπορεί να δηµιουργήσει 

λανθασµένες απόψεις για τα κίνητρα που προκαλούν τις πράξεις των οικονοµικών 

παραγόντων, µε συνέπεια να προκαλέσει υποαντίδραση σε νέα γεγονότα. 

Σύµφωνα µε τους Ross, Green, και House (1977) οι άνθρωποι συχνά βρίσκονται υπό 

την επίδραση της ψευδούς συναίνεσης (false consensus effect) δηλαδή της εσφαλµένης 

θεώρησης πως οι άλλοι ταυτίζονται µε τις πεποιθήσεις τους σε µεγαλύτερο βαθµό από 

ότι στην πραγµατικότητα συµβαίνει. Ο Welch (2000) εντόπισε την επίδραση της 

ψευδούς συναίνεσης µεταξύ των οικονοµολόγων στις απόψεις που εκφράζουν για το 

equity premium. Η ψευδής συναίνεση µπορεί επίσης να προκύψει ως συνέπεια της 

διαθεσιµότητας δεδοµένου ότι οι άνθρωποι που µοιράζονται κοινές ιδέες τείνουν να 

συνδέονται µεταξύ τους δηµιουργώντας οµάδες. Σύµφωνα µε τους Camerer, 

Loewenstein και Weber (1989) λανθασµένη άποψη σχετικά µε τις πεποιθήσεις των 

άλλων ενδέχεται να προκαλέσει και η κατάρα της γνώσης (curse of knowledge) η οποία 

συνίσταται στην προκατάληψη που δηµιουργείται κατά την προσπάθεια εκτίµησης µιας 

πιο αφελούς προοπτικής. Ειδικότερα, είναι δύσκολο για κάποιον να συνειδητοποιήσει 

                                                 
256 Ο Ricardo περιέγραψε τον πανικό της αγοράς από την άποψη της "κοινωνικής µεταδοτικής 
ασθένειας", αποδίδοντας τον πανικό του 1797 "στη µεταδοτική ασθένεια των αβάσιµων φόβων του 
συνεσταλµένου µέρους της κοινότητας". Ο Ricardo θεωρούσε τέτοιες µεταδοτικές ασθένειες ως 
παράλογες, ενδογενείς και ετερογενείς. 
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ότι αυτό που γνωρίζει µπορεί να είναι λιγότερο προφανές για τους άλλους που 

ενδεχοµένως είναι λιγότερο πληροφορηµένοι. 

Σηµαντική επίδραση στην ανθρώπινη συµπεριφορά έχει το πολιτισµικό 

περιβάλλον (µε την έννοια να προσδιορίζει απλά ένα κληροδοτηµένο κεφάλαιο γνώσης 

το οποίο µεταφέρεται από γενιά σε γενιά). Εξάλλου, η σηµασία του πολιτισµικού 

περιβάλλοντος ως παράγοντα καθορισµού της συµπεριφοράς αυξάνει, καθώς σύµφωνα 

µε τον Shiller (1999), οι άνθρωποι εντείνουν την προσοχή τους απέναντι στις ιδέες ή 

στα γεγονότα η σηµασία των οποίων ενισχύεται από τη συνοµιλία, το τελετουργικό και 

τα σύµβολα. Ο Dugatkin (2000) επισηµαίνει ότι η κοινωνική εκµάθηση είναι πολύ 

γρηγορότερη από τη φυσική επιλογή. Η φυσική επιλογή λειτουργεί στη διάρκεια της 

ζωής ενός µεγάλου πλήθους γενεών, ενώ η κοινωνική εκµάθηση λειτουργεί περίπου µε 

τον τρόπο που µεταδίδεται ένας ιός και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη µίµηση 

(imitation) η οποία εξυπηρετεί όχι µόνο την µεταφορά πληροφοριών «κάθετα» δηλαδή 

µεταξύ των γενεών αλλά και «οριζόντια» µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών οµάδων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗΣ 

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΑΣ (LIMITS TO ARBITRAGE) 

 
“The market can stay irrational longer than you can stay solvent” (Keynes257?) 
 
5.2.1 Εισαγωγή 
 
Εξηγήσαµε αναλυτικά στο οµώνυµο κεφάλαιο πως θεωρητικά, σύµφωνα µε την 

Υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis, EMH) από τη 

στιγµή κατά την οποία κάθε σχετική µε τις µετοχές πληροφορία έχει ήδη αποτιµηθεί, 

προεξοφληθεί και ενσωµατωθεί στις τιµές του tableau του Χρηµατιστηρίου (από τους 

ορθολογικούς επενδυτές που µεγιστοποιούν τη συνάρτηση της προσδοκώµενης 

χρησιµότητας τους έχοντας γνώση της κατανοµής των πιθανών ενδεχοµένων σύµφωνα 

µε τον κανόνα του Bayes), οι αγοραίες τιµές των µετοχών αντανακλούν και την 

πραγµατική τους αξία, για αυτό και θεωρούνται ορθές ή δίκαιες (correct or fair values). 

Έστω και αν υποτεθεί όµως ότι παρατηρούνται φαινόµενα ανορθολογικής επενδυτικής 

συµπεριφοράς από µεµονωµένους επενδυτές, δεν παύει σύµφωνα µε την ΕΜΗ οι τιµές 

των µετοχών να αντικατοπτρίζουν πλήρως και άµεσα όλη τη διαθέσιµη πληροφόρηση. 

Και αυτό γιατί οι συναλλαγές των µη ορθολογικών µεµονωµένων επενδυτών, όντας 

τυχαίες, απρόβλεπτες και ασυντόνιστες, δεν µπορούν να επηρεάσουν την 

αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς στο σύνολο της. 

Ο Friedman (1953) εν προκειµένω ισχυρίστηκε ότι δράση των επενδυτών που 

δεν δρουν ορθολογικά εξουδετερώνεται από την αντίδραση των ορθολογικών 

arbitrageurs, οι συναλλαγές των οποίων εξαλείφουν την επίδραση των µη ορθολογικών 

επενδυτών στη διαµόρφωση των τιµών. Μελετώντας κανείς όµως τα χρηµατιστηριακά 

δρώµενα διαχρονικά διαπιστώνει ότι πράγµατι, σε πλείστες περιπτώσεις η συµπεριφορά 

των επενδυτών δεν συνάδει µε τους κανόνες της λογικής, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

από σηµαντικά εµπειρικά ευρήµατα που πιστοποιούν ότι τα σφάλµατα που 

διαπράττονται µπορούν να θεωρηθούν συστηµατικά και εποµένως µπορούν να 

επηρεάσουν τη διαµόρφωση των τιµών στην αγορά µε συστηµατικό τρόπο. Καθίσταται 

προφανές εποµένως γιατί ο εντοπισµός και η τεκµηρίωση των αδυναµιών του δοµικού 

µηχανισµού επαναφοράς των αγορών σε κατάσταση ισορροπίας συνιστά τον δεύτερο 

θεµέλιο λίθο ή building block σύµφωνα µε τους Barberis and Thaler,  της 

Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. 
                                                 
257 "The market can stay irrational longer than you can stay solvent” (or, “The market can remain 
irrational longer than you can remain solvent") is a statement often attributed to economist John Maynard 
Keynes (1883-1946). There is no record that Keynes ever said it or wrote it. The earliest citations for this 
phrase appear in the early 1990s.  
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Αναφερθήκαµε εκτενώς στο κεφάλαιο της Θεωρίας Τιµολόγησης µέσω 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας για την επενδυτική τεχνική του arbitrage που 

χρησιµοποιείται για άµεση αποκοµιδή κέρδους όταν εντοπίζονται στην αγορά 

αποκλίσεις µεταξύ των τιµών δύο εναλλακτικών επενδύσεων µε πανοµοιότυπο profile 

κινδύνου. Η  εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) αναφέρεται ακριβώς στην 

πρακτική της εκµετάλλευσης µιας κατάστασης ανισορροπίας ανάµεσα σε δύο ή 

περισσότερες αγορές, µέσω ενός συνδυασµού συναλλακτικών κινήσεων που 

αποβλέπουν στην εκµετάλλευση αδικαιολόγητων διαφορών στις τιµές (Τοµαράς, 2006). 

Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται κυρίως σε χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως τα οµόλογα, οι 

µετοχές, τα παράγωγα και τα νοµίσµατα. Για ένα πετυχηµένο arbitrage απαιτούνται 

πολύ χαµηλές προµήθειες και γενικότερα µικρά κόστη συναλλαγών καθώς και υψηλή 

ταχύτητα πρόσβασης στις αγορές. Αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις οι ευκαιρίες 

για ένα πετυχηµένο arbitrage παρουσιάζονται όταν παραβιάζεται ένας από τους 

παρακάτω νόµους: 

§ Ο Νόµος της Μιας Τιµής (Law of One Price) που ορίζει ότι σε µια 

αποτελεσµατική αγορά το «ίδιο» χρηµατοπιστωτικό προϊόν τιµολογείται στην ίδια 

τιµή, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του258 (ανεξάρτητα δηλαδή από 

τη διαδικασία δόµησης259 και ανάπτυξης του και ανεξάρτητα από την αγορά που 

κυκλοφορεί και διαπραγµατεύεται). Αυτό συµβαίνει γιατί σε περίπτωση 

ανισορροπίας, η ύπαρξη κερδοφόρου arbitrage θα τείνει να τις εξισώνει. Επίσης εάν 

το χρηµατοπιστωτικό προϊόν διαπραγµατεύεται σε Αγορά Όψεως (Spot Market) και 

σε Αγορά Παραγώγων (Derivative Market) η τρέχουσα τιµή του αντικατοπτρίζει την 

προεξοφληµένη µε το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου µελλοντική του 

τιµή εάν συνυπολογιστούν και τα τυχόν κόστη φύλαξης (Billingsley, 2005). 

§ Ο Νόµος της Μιας Αναµενόµενης Απόδοσης (Law of One Expected Return) που 

ορίζει  ότι από ισόποσες επενδύσεις (equivalent investments) πρέπει να αναµένονται 

ίδιες αποδόσεις. Αναµένεται εποµένως τα  χρηµατοπιστωτικά προϊόντα της ίδιας 

κατηγορίας και µεγέθους, µε πανοµοιότυπες ταµειακές ροές (cash flow) να 

συναλλάσσονται σε ανάλογες τιµές (Billingsley, 2005). 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 που οξύνθηκε στους κόλπους της επιχειρηµατικής 

κοινότητας το φαινόµενο της απόκτησης του ελέγχου και των επιθετικών εξαγορών 

                                                 
258 Το πιο γνωστό παράδειγµα παραβίασης του νόµου που θα εξετάσουµε αναλυτικά είναι οι µετοχές της 
Royal Dutch Petroleum (RDP) και της Shell Trading & Transport (STT).  
259 Αν για παράδειγµα ένα δικαίωµα προαίρεσης (option) µπορεί να δηµιουργηθεί χρησιµοποιώντας δύο 
διαφορετικούς υποκείµενους τίτλους, τότε η τιµή τους πρέπει να είναι ίδια αλλιώς παρουσιάζεται 
δυνατότητα arbitrage.  
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καθιερώθηκε ευρύτερα η πρακτική που κατέστη γνωστή260 ως “risk arbitrage” (Welles, 

1981). Στη συγκεκριµένη µορφή arbitrage οι arbitrageurs προβαίνουν σε συναλλαγές σε 

ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν που θεωρείται ότι διαπραγµατεύεται σε πρόδηλα 

υποτιµηµένη ή υπερτιµηµένη τιµή (σε σχέση µε τη δίκαιη βάσει της θεµελιώδους αξίας 

του τιµής) προσδοκώντας πως θα επανέλθει σύντοµα στα επίπεδα τιµών που 

θεωρούνται δίκαια. Ειδικότερη µορφή του risk arbitrage συνιστά το “merger arbitrage” 

που εκδηλώνεται µε τη µορφή  της αγοράς της µετοχής µιας εταιρείας η οποία 

πρόκειται να γίνει στόχος εξαγοράς και την πώληση της µετοχής της εταιρείας που 

προτίθεται να την εξαγοράσει. Συγκεκριµένα οι arbitrageurs λαµβάνουν long θέσεις 

έναντι της µετοχής - στόχου, προσδοκώντας ότι η προσπάθεια απόκτησης του ελέγχου ή 

η επιθετική εξαγορά θα ευοδωθεί. Συνήθως αντισταθµίζουν τον κίνδυνο λαµβάνοντας 

short θέσεις στη µετοχή της εταιρείας που εκδηλώνει την προσπάθεια απόκτησης του 

ελέγχου ή επιδιώκει την επιθετική εξαγορά (Cornelli και Li, 2002).  

Το arbitrage διεξάγεται και λαµβάνει µια σειρά µορφών ανάλογα µε τα υπό 

διαπραγµάτευση προϊόντα.  Ειδικότερες µορφές του arbitrage συνιστούν το Convertible 

bond arbitrage που διεξάγεται ανάµεσα σε µετοχές και µετατρέψιµα οµόλογα 

(Hutchinson και Gallagher, 2005), το arbitrage µεταξύ αποδείξεων θεµατοφυλακής 

(Depositary receipts261) και µετοχών (Suarez, 2005), το Volatility arbitrage (ή vol arb), 

ένας τύπος στατιστικού arbitrage που εφαρµόζεται στο trading ενός δέλτα262 ουδέτερου 

(delta neutral) χαρτοφυλακίου που περιλαµβάνει δικαιώµατα προαίρεσης (options) και 

των υποκείµενων στοιχείων (underliers), το Pairs trading (Gatev, Goetzmann και 

Rouwenhorst, 1999) στο οποίο διεξάγονται συναλλαγές σε µετοχές οι οποίες κατά το 

παρελθόν παρουσίαζαν παράλληλες µεταβολές και το Index arbitrage, το οποίο 

περιλαµβάνει συναλλαγές στα παράγωγα (συνήθως στα Futures) επί ενός δείκτη και 

στις µετοχές που τον απαρτίζουν. Arbitrage µπορεί να διεξαχθεί και ανάµεσα σε δύο 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία δεν προσοµοιάζουν απόλυτα, δεν 

αναπληρώνονται τέλεια το ένα µε το άλλο (Τοµαράς, 2006). Στην πράξη µάλιστα οι 

                                                 
260 Εµβληµατική θεωρείται σχετικά η µορφή του Ivan Boesky, Επίκουρου Καθηγητή (Adjunct Professor) 
του Columbia University's Graduate School of Business και του New York University's Graduate School 
of Business που ενεπλάκη στο σκάνδαλο για την παράνοµη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης που 
αποκαλύφθηκε στη Wall Street στα µέσα της δεκαετίας του 1980. Στο διάσηµο λόγο του για τις θετικές 
πλευρές της απληστίας στο University of California, Berkeley ισχυρίστηκε ότι "I think greed is healthy. 
You can be greedy and still feel good about yourself"… 
261 Για παράδειγµα η Bank of New York Mellon (ΒοΝΥ) είναι θεµατοφύλακας των µετοχών της ΕΤΕ που 
διαπραγµατεύονται µε τη µορφή των πιστοποιητικών American Depositary Receipts (ADRs) στο 
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Η συµµετοχή της ΒοΝΥ στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είναι 
έµµεση και αντιστοιχεί σε πιστοποιητικά ADR που κατέχονται από εκατοντάδες θεσµικούς και ιδιώτες 
επενδυτές, σε αναλογία 5 ADRs προς 1 κοινή µετοχή. 
262 Με το δέλτα παριστάνεται η ευαισθησία της αξίας ενός δικαιώµατος προαίρεσης στις αλλαγές της 
υποκείµενης τιµής της µετοχής. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_University
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California%2C_Berkeley
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περισσότερες ευκαιρίες arbitrage δίνονται σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που  

διαθέτουν κατά το µάλλον ή ήττον τέλειο υποκατάστατο χρηµατοοικονοµικό προϊόν 

από πλευράς απόδοσης (Αλεξάκης - Ξανθάκης, σελ. 100). Ο Scholes (1972) όρισε ως 

στενό υποκατάστατο ένα περιουσιακό στοιχείο που παρέχει ισόποσες κατά το µάλλον ή 

ήττον ταµειακές ροές µε το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο, σε όλο το φάσµα των 

δυνητικών καταστάσεων. 

Ο Billingsley (2005) υπογράµµισε τη σηµασία της εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας (arbitrage), καθώς τη θεωρεί - σε συνδυασµό µε την αντιστάθµιση 

κινδύνου (hedging) και το Νόµο της Μίας Τιµής - ως τη σπονδυλική στήλη (backbone) 

της τιµολόγησης περιουσιακών στοιχείων στις σύγχρονες χρηµατοοικονοµικές αγορές. 

Το concept του arbitrage, του hedging και του Νόµου της Μίας Τιµής παρέχει σύµφωνα 

µε τον Billingsley τη δυνατότητα κατανόησης των ποικιλόµορφων στρατηγικών 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου και της τιµολόγησης των περιουσιακών στοιχείων. Ειδικά 

για το arbitrage αναφέρει πως συνιστά τον εξισορροπητικό µηχανισµό που τίθεται σε 

λειτουργία όταν παραβιάζονται οι νόµοι της µίας τιµής και της µίας αναµενόµενης 

απόδοσης. Το arbitrage εποµένως καθορίζει τη δοµή και το πλαίσιο διακύµανσης των 

τιµών των περιουσιακών στοιχείων. Η δοµή των τιµών που καθορίζει το arbitrage 

εξασφαλίζει ότι οι επενδυτές θα αποκοµίσουν αναµενόµενες αποδόσεις που είναι, κατά 

µέσο όρο, ανάλογες µε τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν (“The Law of One Price 

imposes structure on asset prices through the discipline of the profit motive. Similarly, if 

stocks with the same risk have different expected returns, the Law of One Expected 

Return is violated”, Billingsley, 2005, Ch. 1, p. 6). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία ο µηχανισµός εξισορρόπησης των τιµών µέσω του 

arbitrage τίθεται σε λειτουργία άµα τη εµφανίσει µιας απόκλισης ανάµεσα στην τιµή 

διαπραγµάτευσης και τη θεµελιώδη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου – δηλαδή µιας 

εσφαλµένης τιµολόγησης – γεγονός που συνιστά στην πραγµατικότητα µια ελκυστική 

επενδυτική ευκαιρία που οι ορθολογικοί263 επενδυτές θα σπεύσουν να την 

εκµεταλλευτούν διορθώνοντας την εσφαλµένη τιµολόγηση. 

Ο µηχανισµός όµως δεν λειτουργεί στην πράξη σύµφωνα µε τη θεωρία. 

Ενδεικτικά οι Barberis και Thaler (2002) ενώ αποδέχονται ως προφανές πως οι 

ορθολογικοί επενδυτές θα σπεύσουν να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανακύπτουν 

λόγω των αποκλίσεων µεταξύ της τιµής διαπραγµάτευσης και της θεµελιώδους αξίας 

ενός περιουσιακού στοιχείου, διορθώνοντας στην πράξη την εσφαλµένη τιµολόγηση, 
                                                 
263 Στην χρηµατοοικονοµική ορολογία οι ορθολογικοί επενδυτές αναφέρονται συχνά ως “arbitrageurs”. 
Οι µη ορθολογικοί επενδυτές αναφέρονται ως “noise traders” δηλαδή επενδυτές που δεν συναλλάσσονται 
µε βάση τις πληροφορίες αλλά τον «θόρυβο», τις φήµες, παρορµητικοί επενδυτές. 
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δεν συµβαίνει το ίδιο και µε την αυτόµατη θεώρηση ως επενδυτικής ευκαιρίας της 

απόκλισης της τιµής διαπραγµάτευσης σε σχέση µε τη θεµελιώδη αξία. Επισηµαίνουν 

συγκεκριµένα πως ακόµη και αν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι σηµαντικά 

υποτιµηµένο, οι επενδυτικές στρατηγικές που σχεδιάζονται για να εκµεταλλευτούν την 

ευκαιρία, διορθώνοντας στην πράξη τη λανθασµένη τιµολόγηση, µπορούν να είναι 

ταυτόχρονα και επικίνδυνες και δαπανηρές, γεγονός που τις καθιστά µη ελκυστικές. 

Σαν αποτέλεσµα η λανθασµένη τιµολόγηση µπορεί να παραµείνει. Με άλλα λόγια οι 

λογικές προτάσεις «οι τιµές είναι δίκαιες» και «δεν µπορεί να υπάρξει κέρδος χωρίς 

ανάληψη κινδύνου” δεν µπορούν να θεωρηθούν ισοδύναµες. Ενώ και οι δύο είναι 

αληθείς σε µια αποτελεσµατική αγορά η πρόταση «δεν µπορεί να υπάρξει κέρδος χωρίς 

ανάληψη κινδύνου» µπορεί να είναι αληθής και σε µια µη αποτελεσµατική αγορά. Το 

γεγονός εποµένως ότι οι τιµές δεν συµπίπτουν µε τη θεµελιώδη αξία τους δεν συνιστά a 

priori ευκαιρία αποκόµισης  υπερκανονικών - σε σχέση µε τον αναληφθέντα κίνδυνο - 

αποδόσεων. 

Ο βασικός λόγος που καθιστά ανενεργό το θεωρητικό σχήµα που υποστηρίζει 

ότι η εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) επιτρέπει µε µηδενική επένδυση 

(θεωρητικά το arbitrage όντας αυτοχρηµατοδοτούµενο δεν απαιτεί την επένδυση ή 

δέσµευση κεφαλαίων) και χωρίς την ανάληψη του παραµικρού ρίσκου το σχηµατισµό 

ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων µε εξασφαλισµένο κέρδος264, δεν 

υφίσταται στην πράξη. Σε όλες τις περιπτώσεις η δέσµευση κεφαλαίων είναι 

απαραίτητη (τουλάχιστον σαν εγγύηση για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών265), τα 

κόστη ενδέχεται µάλιστα να µην είναι διόλου ευκαταφρόνητα, ενώ µια σειρά κινδύνων 

που θα αναλύσουµε είναι πιθανό να προκύψουν. 

Ειδικότερα η εφαρµογή της στρατηγικής του arbitrage και ειδικότερα η 

διεξαγωγή ανοιχτών πωλήσεων, αναγκαία διαδικασία για την εφαρµογή του arbitrage,  

συνεπάγεται κόστη συναλλαγών (Implementation Costs) αν αναλογιστεί κανείς τα 

κόστη συναλλαγών, για παράδειγµα τις  προµήθειες συναλλαγών, τις αµοιβές 

ενδιαµέσων και χρηµατιστών, τα περιθώρια µεταξύ τιµής αγοράς και πώλησης (bid - 

ask spreads), τους περιορισµούς στις ανοικτές πωλήσεις που στην απλούστερη µορφή 

τους ανακύπτουν από το ύψος του επιτοκίου δανεισµού τίτλων ή και από την αδυναµία 

εξεύρεσης τίτλων ανεξαρτήτως επιτοκίου προσφοράς, νοµικούς περιορισµούς, το 

κόστος ανεύρεσης και εκµετάλλευσης της υπέρ ή υπό τιµολογηµένης επένδυσης (π.χ. 

                                                 
264 Κέρδος µάλιστα που υπερβαίνει την απόδοση του επιτοκίου µηδενικού κινδύνου. 
265 Στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά για παράδειγµα ο δανεισµός τίτλων απαιτεί περιθώριο ασφαλείας το 
οποίο κυµαίνεται από 112% έως 150% της αξίας των µετοχών που δανείστηκαν. Το κόστος αυτό από 
µόνο του καθιστά κάθε προσπάθεια arbitrage ιδιαίτερα δύσκολη (Τοµαράς, 2006). 
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αµοιβές αναλυτών και ερευνητών, κόστος βάσεων δεδοµένων και χρήσης 

πληροφοριών, κόστος κτήσης πληροφόρησης, τεχνογνωσία κλπ266). Τα κόστη αυτά 

πρόδηλα καθιστούν πιο δυσχερή τη λήψη µιας «ανοιχτής» θέσης (short position) από 

µια θέση αγοράς (long position) µε στόχο την εκµετάλλευση µιας εσφαλµένης 

τιµολόγησης.  

Πέρα από τις δαπάνες, σε πολλές κεφαλαιαγορές υφίστανται όχι απλά νοµικοί 

περιορισµοί για το είδος των συναλλαγών που επιτρέπεται να πραγµατοποιήσουν 

συγκεκριµένες κατηγορίες επενδυτών (για παράδειγµα σε πολλά συνταξιοδοτικά ταµεία 

και αµοιβαία κεφάλαια δεν επιτρέπονται οι ανοιχτές πωλήσεις) αλλά και 

απαγορεύονται οι ανοιχτές πωλήσεις267. Έστω όµως και αν επιτρέπονται οι ανοιχτές 

πωλήσεις µπορεί να µην διατίθενται για δανεισµό οι µετοχές που ενδιαφέρουν τους 

arbitrageurs ή να διατίθενται σε περιορισµένο αριθµό. Εάν δε η αγορά δεν διαθέτει 

βάθος και ρευστότητα οι arbitrageurs ενδέχεται να µην είναι σε θέση να κλείσουν τις 

ανοιχτές τους θέσεις στο χρόνο και στην τιµή που επιθυµούν. Στις αγορές µάλιστα µε 

περιορισµένο βάθος και ρευστότητα οι arbitrageurs ενδέχεται να πέσουν θύµατα του 

αποκαλούµενου short – squeeze, ήτοι οι έχοντες εσωτερική πληροφόρηση να γνωρίζουν 

τις ανοιχτές πωλήσεις των arbitrageurs και ως εκ τούτου τις υποχρεώσεις αγοράς των 

συγκεκριµένων µετοχών που έχουν αναλάβει. Ασκούνε λοιπόν οι insiders ανοδική 

πίεση στις τιµές των µετοχών µε προφανή στόχο να αποκοµίσουν κέρδη. Τέλος 

υφίσταται το ενδεχόµενο ο αρχικός ιδιοκτήτης των δανεισµένων τίτλων να ζητήσει να 

του επιστραφούν268.  

Όσον αφορά τους κινδύνους, καθώς οι arbitrageurs ενδέχεται να µην είναι σε 

θέση να κλείσουν περισσότερες από µια συναλλαγές ταυτόχρονα, υφίσταται πάντα το 

ενδεχόµενο όταν θα έχει πραγµατοποιηθεί το ένα σκέλος του arbitrage, µια µικρή 

µεταβολή των τιµών να εξανεµίσει το δυνητικό κέρδος ή και να προκαλέσει ζηµίες269. 

                                                 
266 Σε ένα από τα άρθρα – σταθµούς στη Χρηµατοοικονοµική Επιστήµη ο Robert Merton (1987),  
αναφέρθηκε στα ποικιλόµορφα κόστη που συνεπάγεται η ατελής πληροφόρηση.   
267 Για παράδειγµα στην Ελλάδα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε στις 23/06/2010 ότι 
επιβάλλεται απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων επί µετοχών µέχρι 31 Αυγούστου 2010 (η 
προηγούµενη απαγόρευση έληγε στις 28/06/2010)... 
268 Ο πωλητής (δανειστής) µπορεί οποιαδήποτε ηµέρα να ζητήσει πίσω το σύνολο ή µέρος των µετοχών 
που έχει πωλήσει (δανείσει). Αυτό γίνεται µέσω του συστήµατος (εξάσκηση για τον επιθυµητό αριθµό 
συµβολαίων) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι τίτλοι επιστρέφονται στο δανειστή την 5η εργάσιµη 
ηµέρα από την ηµέρα εξάσκησης και η ΕΤΕΣΕΠ αποδίδει τα αναλογούντα έσοδα την εποµένη εργάσιµη 
της εξάσκησης όπως αυτά υπολογίζονται µε βάση την τιµή εκκαθάρισης της ηµέρας εξάσκησης. Για τις 
ηµέρες που µεσολαβούν µέχρι την παράδοση των µετοχών ο δανειστής δεν δικαιούται έσοδα. Αντίστοιχο 
δικαίωµα επιστροφής των µετοχών έχει και η ΕΤΕΣΕΠ. 
269 Οι επαγγελµατίες traders ελαχιστοποιούν αυτόν τον κίνδυνο µε την χρήση ειδικών προγραµµάτων που 
εντοπίζουν περιπτώσεις arbitrage και εκτελούν αυτόµατα τις απαιτούµενες συναλλαγές όταν 
εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί. Τέτοιου είδους Software όµως δεν είναι διαθέσιµο σε 
όλους καθώς έχει σηµαντικό κόστος και η λειτουργία του απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευµένες γνώσεις 
(Τοµαράς 2006). 
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Επιπρόσθετα ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου (counter - party risk) - που αναφέρεται 

στην πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το αντισυµβαλλόµενο 

στη συναλλαγή µέρος – είναι πολλαπλάσιος για τους arbitrageurs για δύο λόγους: 

i. επιδίδονται σε µεγάλο αριθµό συναλλαγών και  

ii. για να εξασφαλίσουν κάποιο αξιόλογο κέρδος από τις πολύ µικρές έως ελάχιστες 

διαφορές που καταγράφονται στις τιµές είναι υποχρεωµένοι να αναλαµβάνουν 

πολύ µεγάλες θέσεις. 

Οι De Long, Shleifer, Summers και Waldmann (1990a) ανέλυσαν τον κίνδυνο που 

προκύπτει για τους arbitrageurs από την ύπαρξη µη ορθολογικών, παρορµητικών 

επενδυτών (noise traders risk). Από τη στιγµή που γίνεται a priori δεκτή η πιθανότητα η 

τιµή µιας µετοχής να διαφέρει δυνητικά από τη θεµελιώδη αξία της λόγω των 

συναλλαγών που πραγµατοποιούν οι παρορµητικοί επενδυτές, καθίσταται αυτοµάτως 

πιθανό το ενδεχόµενο η µελλοντική µεταβολή της τιµής να διευρύνει το χάσµα της 

τιµής της µετοχής σε σχέση µε τη θεµελιώδη αξία της. Κατά συνέπεια η έκταση της 

απόκλισης µεταξύ τιµής – θεµελιώδους αξίας που προτίθενται να εκµεταλλευτούν οι 

arbitrageurs ενδέχεται να διευρυνθεί σε βραχυχρόνιο διάστηµα. Ο κίνδυνος εποµένως 

που ενσκήπτει για τους arbitrageurs από τη δραστηριοποίηση παρορµητικών επενδυτών 

στην αγορά δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος γιατί µπορεί να τους ωθήσει ή και να 

τους εξαναγκάσει σε πρόωρη ρευστοποίηση των θέσεων τους επιφέροντας τους κατ’ 

αυτόν τον τρόπο σηµαντικές ζηµίες. 

Πρόδηλα, η εξισορροπητική κερδοσκοπία ασκείται κατά κύριο αν όχι 

αποκλειστικό λόγο από επαγγελµατίες διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων. Ανακύπτει 

εποµένως ένα θέµα αντιπροσώπευσης (agency) µε σηµαντικές επιπτώσεις (Shleifer και 

Vishny, 1997). Οι επενδυτές που στερούνται εξειδικευµένης γνώσης για να 

αξιολογήσουν την στρατηγική του arbitrageur δεν είναι σε θέση να το πράξουν παρά 

µόνο µε βάση τις αποδόσεις που επιτυγχάνει. Κατά συνέπεια εάν η απόκλιση των τιµών 

που ο arbitrageur προσπαθεί να εκµεταλλευτεί διευρυνθεί σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα 

προκαλώντας αρνητικές αποδόσεις, ενδέχεται οι επενδυτές να άρουν την εµπιστοσύνη 

τους και να αποσύρουν τα κεφάλαια τους. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο ο arbitrageur θα 

υποχρεωθεί να ρευστοποιήσει τις θέσεις του. Ο φόβος δε για µια τέτοια εξέλιξη 

καθιστά τους arbitrageurs πιο επιφυλακτικούς στις κινήσεις τους έστω και αν 

διακρίνουν έγκαιρα το εύρος της απόκλισης τιµής - θεµελιώδους αξίας. Προβλήµατα 

τέτοιου είδους ενδέχεται να επιδεινωθούν από τους πιστωτές που προβληµατισµένοι 

από την απαξίωση των εγγυήσεων τους, ενδέχεται να ανακαλέσουν τις πιστώσεις τους 

δίνοντας έτσι το έναυσµα για πρόωρες ρευστοποιήσεις.  
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Ένας κίνδυνος διαφορετικής µορφής, στενά συνδεδεµένος µε το κόστος 

δανεισµού, είναι ο κίνδυνος χρονικού ορίζοντα (horizon risk). Ο κίνδυνος χρονικού 

ορίζοντα έγκειται στον κίνδυνο να παραταθεί το διάστηµα που παρατηρείται η 

απόκλιση τιµής – θεµελιώδους αξίας σε τέτοια έκταση που τα τυχόν κέρδη που θα 

προκύψουν να εξανεµιστούν από το κόστος δανεισµού (Liu και Longstaff, 2000). Κάτι 

τέτοιο µπορεί να συµβεί ακόµη και στην περίπτωση που οι arbitrageurs είναι σίγουροι 

πως δεν υφίστανται εξωγενείς παράγοντες που θα τους εξαναγκάσουν να προβούνε σε 

πρόωρες ρευστοποιήσεις των θέσεων τους. Οι Abreu και Brunnermeier (2002) 

µελέτησαν έναν ειδικότερο τύπο κινδύνου χρονικού ορίζοντα, τον κίνδυνο 

συγχρονισµού (synchronization risk). Ο κίνδυνος συγχρονισµού προκύπτει όταν για την 

εξάλειψη του χάσµατος τιµής – θεµελιώδους αξίας απαιτείται να κινηθεί προς την ίδια 

κατεύθυνση ταυτόχρονα, σπεύδοντας να αδράξει την ευκαιρία, ένας µεγάλος αριθµός 

arbitrageurs. Σε µια τέτοια περίπτωση η αβεβαιότητα για τη στάση που θα τηρήσουν οι 

συµµετέχοντες στην αγορά (τη στιγµή που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ο 

µεµονωµένος arbitrageur πόσοι άλλοι συµµερίζονται την εκτίµηση του και διαβλέπουν 

την ευκαιρία) και κατά συνέπεια η αβεβαιότητα για το χρόνο που θα απαιτηθεί έως 

ότου οι τιµές επανέλθουν στα επίπεδα της θεµελιώδους αξίας, συνεπάγεται επιβάρυνση 

λόγω του κόστους δανεισµού, γεγονός που µπορεί να αποθαρρύνει τον µεµονωµένο 

arbitrageur από το να προσπαθήσει να εκµεταλλευτεί την εσφαλµένη τιµολόγηση. 

Όταν πραγµατοποιείται arbitrage σε µετοχές που θεωρούνται υποκατάστατες 

µεταξύ τους ένα σηµαντικό τµήµα του θεµελιώδους κινδύνου (fundamental risk) 

παραµένει (Shiller, 1984; Campbell & Kyle, 1993). Οι συγγραφείς επισηµαίνουν την 

αποστροφή των arbitrageurs προς τον θεµελιώδη κίνδυνο, αποστροφή που έχει ως 

αποτέλεσµα τον περιορισµό σε σηµαντικό βαθµό του arbitrage, ακόµα και αν οι 

arbitrageurs κινούνται βάσει µακροπρόθεσµου σχεδιασµού. Το πρόβληµα που δεν 

επιτρέπει την εξάλειψη του θεµελιώδους κινδύνου, εντοπίζεται  ακριβώς στον ορισµό 

της υποκατάστατης µετοχής: ως τέλεια υποκατάστατη µετοχή (perfect substitute stock) 

θεωρείται η µετοχή που αναµένεται να αποφέρει τις ίδιες αποδόσεις σε κάθε περίπτωση 

µε την υποκείµενη σε arbitrage µετοχή και εµπεριέχει τον ίδιο κίνδυνο. Στον 

πραγµατικό κόσµο θεµελιωδώς ίδιες µετοχές (δηλαδή τέλεια υποκατάστατες 

επενδύσεις) απλά δεν υφίστανται, εποµένως η διαδικασία του arbitrage εµπεριέχει 

κίνδυνο.  

Είναι γεγονός πως η ανοιχτή πώληση µιας υποκατάστατης µετοχής από έναν 

ορθολογικό arbitrageur είναι δυνατόν να αντισταθµίσει τους κινδύνους που ενδέχεται 

να προκύπτουν από τον κλάδο που ανήκουν οι δύο εταιρείες ή από την οικονοµία στην 
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οποία δραστηριοποιούνται. Ο arbitrageur όµως παραµένει ευάλωτος στους µη 

συστηµατικούς κινδύνους που αφορούν την κάθε εταιρεία µεµονωµένα. Ένα επιπλέον 

πρόβληµα είναι πως ακόµη και στην περίπτωση που όντως εξευρεθεί η υποκατάστατη, 

ήτοι η θεµελιωδώς ίδια µετοχή (κάτι που στην πράξη εξηγήσαµε πως είναι δύσκολο έως 

απίθανο και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδοµένο) ενδέχεται να 

είναι λανθασµένα τιµολογηµένη και η ίδια (Σπύρου, 2009). Αυτό συµβαίνει ιδίως σε 

περιπτώσεις που παρατηρείται µια γενικότερη απόκλιση µεταξύ των τιµών των  

µετοχών του κλάδου και των θεµελιωδών τους αξιών. Σε µια τέτοια περίπτωση οι 

µετοχές µε µελλοντικές ταµειακές ροές που κινούνται στα ίδια επίπεδα µε τις ταµειακές 

ροές της εσφαλµένα τιµολογηµένης µετοχής θα είναι προφανώς µε τη σειρά τους  

εσφαλµένα τιµολογηµένες. 

∆εν θα πρέπει επίσης να θεωρείται ως a priori δεδοµένο ότι οι ορθολογικοί 

επενδυτές λαµβάνουν θέσεις που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από την 

κατεύθυνση (θετική ή αρνητική) που κινείται η εσφαλµένη τιµολόγηση. Οι De Long, 

Shleifer, Summers και Waldmann (1990b) εξέτασαν την περίπτωση στην οποία οι 

παρορµητικοί επενδυτές (noise traders) επιδεικνύουν θετικά αντανακλαστικά στην 

ανατροφοδότηση (positive feedback trades), ήτοι προτιµούν να αγοράζουν ένα 

περιουσιακό στοιχείο εάν έχει επιτύχει καλή απόδοση την προηγούµενη περίοδο 

(Barberis και Thaler, 2003, Ch. 18, p.1059). Τότε οι ορθολογικοί επενδυτές αντιδρούν 

στην ώθηση της τιµής από τους παρορµητικούς επενδυτές σε επίπεδα που υπερβαίνουν 

την θεµελιώδη αξία της µετοχής όχι µε πωλήσεις ή µε συναλλαγές short αλλά µε 

αγορές, προσδοκώντας πως η προηγούµενη αύξηση της τιµής θα προσελκύσει 

περισσότερους feedback traders την επόµενη περίοδο. Αναφέραµε ήδη στην παράγραφο 

για τα hedge funds ότι οι Brunnermeier και Nagel (2004) ανέλυσαν τα χαρτοφυλάκια 

των µεγαλύτερων hedge funds (οι διαχειριστές των οποίων ως γνωστόν, οξυδερκείς και 

εξειδικευµένοι, χρησιµοποιούν τις πλέον εξελιγµένες και περίπλοκες επενδυτικές 

στρατηγικές όντας ενδεχοµένως οι πιο αντιπροσωπευτικές µορφές της έννοιας των 

«ορθολογικών arbitrageurs»). ∆ιαπίστωσαν πως για την περίοδο 1998 - 2000, δηλαδή 

κατά την περίοδο της «τεχνολογική φούσκας», οι διαχειριστές των hedge funds 

προτίµησαν να συµπορευτούν µε τις εµφανέστατα λανθασµένες τιµολογήσεις 

διατηρώντας µεγάλες θέσεις σε µετοχές εταιρειών νέας τεχνολογίας παρά να τους 

«επιτεθούν», αν και φρόντισαν να µειώσουν τις θέσεις τους πριν από την κατάρρευση 

που ακολούθησε. Γενικότερα διαφαίνεται ότι οι επαγγελµατίες διαχειριστές κεφαλαίων 

ακολουθούν το momentum και συµπορεύονται µε το ρεύµα επιταχύνοντας τις 

εξελίξεις..(Thaler, 1993, Advances in Behavioral Finance, Volume II, p. 528). Σύµφωνα 
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µάλιστα µε τους Nofsinger και Sias (1999) είτε οι θεσµικοί επενδυτές επιδεικνύουν µια 

θετική συναλλακτική ανατροφοδότηση σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι µεµονωµένοι 

επενδυτές είτε η αγελαία συµπεριφορά των θεσµικών επενδυτών επηρεάζει τις τιµές 

περισσότερο από ότι η αγελαία συµπεριφορά των µεµονωµένων επενδυτών. 

Με ποιο τρόπο τα διάφορα κόστη και οι κίνδυνοι µπορούν να περιορίσουν το 

arbitrage φαίνονται ξεκάθαρα στα παρακάτω παραδείγµατα. 

 
5.2.2. Παραδείγµατα Περιορισµών στη Χρήση της Εξισορροπητικής 
Κερδοσκοπίας 
 

5.2.2.1 Η Περίπτωση των ∆ίδυµων Μετοχών (Twin Shares or Siamese 
Twins) 

 
Το 1907 επιτεύχθηκε συµφωνία συγχώνευσης των πολυεθνικών πετρελαϊκών κολοσσών 

Royal Dutch Petroleum (RDP) και Shell Trading & Transport (STT), συµφωνία µε βάση 

την οποία  (µέχρι το 2005 που επήλθε η πλήρης συγχώνευση) διατηρούνταν το 

καθεστώς της αυτόνοµης λειτουργίας των εταιρειών, η Royal Dutch Petroleum 

καρπώνονταν το 60% και η Shell το 40% των κερδών ενώ τα µερίσµατα στους 

µετόχους καταβάλλονταν σε αναλογική βάση. Οι µετοχές των δύο πολυεθνικών 

εταιρειών ήταν εισηγµένες σε τουλάχιστον εννέα χρηµατιστήρια. Η µετοχή της Royal 

Dutch διαπραγµατευόταν κυρίως στα χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης (µέχρι το 2002 

στον S&P 500270) και του Amsterdam, ενώ της Shell κατά κύριο λόγο στο 

χρηµατιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange). Με βάση τη συµφωνία λοιπόν 

οι συνολικές ταµειακές ροές τους - µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας – 

επιµερίζονταν αναλογικά µεταξύ των εταιρειών σε ποσοστό 60% για τη Royal Dutch 

και 40% για τη Shell. Θα ανέµενε κανείς εποµένως ότι η αναλογία 60:40 θα τηρούνταν 

στο ύψος των τιµών των µετοχών τους (“their share prices will go in a 60:40 lockstep”) 

και στο ύψος των κεφαλαιοποιήσεων  τους στις αγορές αντίστοιχα, ήτοι η 

κεφαλαιοποίηση της Royal Dutch θα ανερχόταν σε 1,5 φορές την κεφαλαιοποίηση της 

Shell. Στην πραγµατικότητα όµως στο σχήµα 5.2.1 που ακολουθεί βλέπουµε την 

απόκλιση της προσαρµοσµένης αναλογίας των τιµών των µετοχών της RDP σε σχέση 

µε την SST που κυµαίνονταν στη διάρκεια της περιόδου 1/2/1980 – 1/2/2004 µεταξύ 

0,8 και 1,4.  

                                                 
270 Τον Ιούλιο του 2002 οι Standard and Poors ανακοίνωσαν ότι η Royal Dutch θα διαγραφόταν από τον 
S&P 500 επειδή πλέον θα περιλαµβανόταν στο δείκτη µετοχές αποκλειστικά αµερικανικών εταιρειών. Η 
τιµή της µετοχής της Royal Dutch σηµείωσε πτώση 17% την εβδοµάδα της ανακοίνωσης, παρά το 
γεγονός βέβαια πως δεν προέκυπτε καµία ένδειξη µεταβολής της παρούσας - βάση των ταµειακών ροών -  
αξίας των µερισµάτων.  
 



 456

∆ιάγραµµα 5.2.1: Απόκλιση της Προσαρµοσµένης Αναλογίας των Τιµών ∆ίδυµων 
Μετοχών (των Μετοχών της RDP σε Σχέση µε την SST) 

 
Πηγή: Steve Ross, MIT, Title of Presentation: A Neoclassical Look at Behavioral 
Finance: A Tale of Two Anomalies. 
 

Οι Rosenthal και Young (1990) καθώς και οι Froot και Dabora (1999) 

µελέτησαν τις διακυµάνσεις των δύο µετοχών και διαπίστωσαν πως η σχέση 60:40  

µεταξύ των τιµών παραβιαζόταν συστηµατικά, παρότι δεν ελλόχευε κανένας 

θεµελιώδης κίνδυνος από την πραγµατοποίηση arbitrage. Από το σχήµα 5.2.2 που 

ακολουθεί γίνεται εµφανές πως η µετοχή της Royal Dutch στο χρονικό διάστηµα 1980 

µε 1995 κάποιες φορές ήταν υποτιµηµένη σε σχέση µε την ισοτιµία κατά 35% και 

κάποιες άλλες υπερτιµηµένη κατά 15%.  
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∆ιάγραµµα 5.2.2.: Αποκλίσεις Μεταξύ της Ισοτιµίας ∆ίδυµων Μετοχών 

Πηγή: Steve Ross, MIT, Title of Presentation: A Neoclassical Look at Behavioral 
Finance: A Tale of Two Anomalies. 

 
Οι Froot και Dabora (1999) διαπίστωσαν επιπλέον ότι οι συγκεκριµένες 

παραβιάσεις σχετίζονταν µε τη συµπεριφορά της κύριας χρηµατιστηριακής αγοράς 

στην οποία η κάθε µετοχή διαπραγµατευόταν. Έτσι παρατηρήθηκε το φαινόµενο όταν 

στο London Stock Exchange πραγµατοποιούνταν έντονη ανοδική κίνηση των τιµών σε 

σχέση µε τα Χρηµατιστήρια του Amsterdam και της Νέας Υόρκης το ίδιο συνέβαινε και 

µε την τιµή της µετοχής της Shell σε σχέση µε την τιµή της µετοχής της Royal Dutch. 

Εκτός των δύο πετρελαϊκών εταιρειών που συγχωνεύθηκαν τελικά το 2005 

παρατηρήθηκε και παρατηρείται το ίδιο φαινόµενο σε µια σειρά από ζευγάρια δίδυµων 

µετοχών (ενδεικτικά η µελέτη των dual - listed companies, για παράδειγµα της Unilever 

που συνεχίζει τη διαδροµή της από το 1930 αποτελούµενη από τις Unilever NV και 

Unilever plc ή της Reed Elsevier αποτελούµενης από τις Reed Elsevier PLC and Reed 

Elsevier NV έχει καταλήξει σε παρόµοια συµπεράσµατα). 

 
5.2.2.2 Η Περίπτωση των Εταιρειών Επενδύσεων 

 
Αναλύσαµε εκτενώς στην παράγραφο που αναφερθήκαµε στις εταιρείες επενδύσεων το 

φαινόµενο (γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως closed – end funds puzzle) που 

παρατηρείται µε τις αγοραίες τιµές των µετοχών των εταιρειών επενδύσεων που  

διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε την εσωτερική τους αξία. Θεωρητικά, και µε 

δεδοµένο ότι η αποτίµηση της αξίας των εταιρειών επενδύσεων µπορεί να γίνει ανά 
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πάσα στιγµή µε απλούς υπολογισµούς, οι τιµές των µετοχών τους στο tableau δεν θα 

έπρεπε να διαφέρουν ουσιαστικά από τις τιµές που προκύπτουν βάσει της εσωτερικής 

τους αξίας (intrinsic values). Στην πράξη όµως κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Προτάθηκαν 

διάφορες ερµηνείες στην προσπάθεια εξήγησης της απόκλισης που παρατηρείται. 

Αναφερθήκαµε στη µελέτη των Lee, Shleifer, και Thaler (1991) που διαπίστωσαν ότι: 

§ Οι τιµές των µετοχών των closed – end funds συνήθως διαπραγµατεύονται µε 

discount271 σε σύγκριση µε την εσωτερική τους αξία. 

§ Οι «δηµόσιες εγγραφές» για την εισαγωγή των εταιρειών επενδύσεων στις 

χρηµατιστηριακές αγορές πραγµατοποιούνται µε premium. 

§ Τα discounts διακυµαίνονται. 

§ Τα discounts και οι µεταβολές τους συσχετίζονται θετικά µεταξύ των εταιρειών  

επενδύσεων. 

§ Όταν ανακοινώνεται η ρευστοποίηση ή η µετατροπή τους σε Αµοιβαία κεφάλαια 

(open – end funds) η τρέχουσα τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών συγκλίνει 

τάχιστα µε την εσωτερική τους αξία (net asset value). 

Οι Lee et al. (1991) ανέφεραν επίσης ότι τα discounts συσχετίζονται αρνητικά µε τις 

αποδόσεις των εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης. Προφανώς, σύµφωνα µε τους 

συγγραφείς, είναι οι µεµονωµένοι επενδυτές που εµφανίζουν την τάση να διατηρούν 

στο χαρτοφυλάκιο τους και να εµπορεύονται τόσο τις µετοχές των closed – end funds 

όσο  και τις µετοχές των εταιρειών  µικρής κεφαλαιοποίησης. Η συσχέτιση µεταξύ των 

αποδόσεων αυτών των πολύ διαφορετικών συνόλων αξιογράφων υποδεικνύει ότι µια 

κοινή αντίληψη ή ένα κοινό αίσθηµα (common sentiment) µεταξύ των µεµονωµένων 

επενδυτών καθορίζει τη µεταβολή των τιµών. 

Οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις ώθησαν τους συγγραφείς να ισχυριστούν ότι οι 

παρορµητικοί επενδυτές (noise traders) επηρεάζουν τις τιµές των µετοχών των closed – 

end funds και κατ’ επέκταση τις τιµές των µετοχών στο σύνολο τους.   

 
5.2.2.3 Ένταξη των Μετοχών στους ∆είκτες (Index Inclusions) 

 
Είναι εύλογο το φαινόµενο των αποσύρσεων µετοχών (για µια σειρά από λόγους π.χ. 

συγχωνεύσεις, χρεοκοπίες κλπ.) και των προσθηκών (για την αναπλήρωση των 

αποσυρθέντων) µετοχών στις συνθέσεις των δεικτών. ∆ύο µελέτες που χρονολογούνται 

από το 1986, οι µελέτες των Harris και Gurel και η µελέτη του Shleifer, επισήµαναν 

                                                 
271 Το αντίθετο φαινόµενο, δηλαδή η διαπραγµάτευση σε premium, έχει παρατηρηθεί επίσης. Ενδεικτικά 
το 1999 στο ΧΑΑ διαπραγµατεύονταν µετοχές εταιρειών επενδύσεων σε επίπεδα υψηλότερα του 250% 
της εσωτερικής τους αξίας επί σειρά µηνών. 
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από τότε ένα αξιοσηµείωτο γεγονός: όταν µια µετοχή εντάσσεται στο δείκτη, η τιµή της 

σηµειώνει άνοδο κατά µέσο όρο 3,5% και στο µεγαλύτερο ποσοστό της αυτή η αύξηση 

είναι µόνιµη. Οι Barberis και Thaler αναφέρουν ενδεικτικά ως παράδειγµα την 

Yahoo!Inc. που όταν εντάχθηκε στον S&P 500 η τιµή της µετοχής της εκτοξεύτηκε στο 

+24% µέσα σε µία ηµέρα. 

Το γεγονός ότι η τιµή µιας µετοχής αυξάνεται µόλις ανακοινώνεται η ένταξη της 

σε δείκτη συνιστά µια ακόµη ξεκάθαρη απόδειξη εσφαλµένης τιµολόγησης: η τιµή της 

µετοχής µεταβάλλεται ακόµη και αν δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή στη θεµελιώδη 

αξία της. Η Standard and Poor's τονίζει µάλιστα ότι µε τη διαδικασία της επιλογής των 

µετοχών που περιλαµβάνονται στο δείκτη S&P 500 προσπαθεί απλά να καταστήσει το 

δείκτη αντιπροσωπευτικό, δείκτη σηµατωρό της Αµερικανικής Οικονοµίας και όχι να 

γνωστοποιήσει, έστω και έµµεσα, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το επίπεδο ή 

την επικινδυνότητα των µελλοντικών εταιρικών ταµειακών ροών. 

Η απόκλιση αυτή που παρατηρείται µεταξύ της τιµής της µετοχής που 

εντάσσεται στο δείκτη και της θεµελιώδους αξίας της συνιστά µια ακόµη απόδειξη των 

περιορισµών στη χρήση του arbitrage. Αν σκεφτεί κανείς τους κινδύνους που 

ανακύπτουν στην προσπάθεια εκµετάλλευσης της ανωµαλίας, παύει να εκπλήσσεται 

από τη διαιώνιση της. Ένας arbitrageur χρειάζεται να προβεί σε πώληση short της 

µετοχής που συµπεριελήφθη στο δείκτη και να προβεί σε αγορά µιας υποκατάστατης 

µετοχής. Μια τέτοια κίνηση συνεπάγεται την ανάληψη θεµελιώδους κινδύνου γιατί οι 

µεµονωµένες µετοχές σπάνια διαθέτουν τέλεια υποκατάστατες µετοχές. Συνεπάγεται 

επίσης την ανάληψη σηµαντικού noise trader κινδύνου: οτιδήποτε προκαλεί την αρχική 

αύξηση της τιµής της µετοχής που περιλαµβάνεται στο δείκτη S&P 500 – κατά πάσα 

πιθανότητα η αγορά της από τα δεικτοποιηµένα αµοιβαία κεφάλαια272 που επενδύουν 

στις ίδιες αξίες που περιλαµβάνονται στο δείκτη – ενδεχοµένως να συνεχίσει να 

προκαλεί την αύξηση της τιµής της µετοχής βραχυπρόθεσµα. Πράγµατι η τιµή της 

Yahoo εκτοξεύτηκε από τα 115$ πριν την ανακοίνωση της ένταξης της στη σύνθεση του 

δείκτη S&P στα 210$ ένα µήνα αργότερα. 

Οι Wurgler και Zhuravskaya (2002) παρέχουν επιπρόσθετα στοιχεία που 

καταδεικνύουν την περιορισµένη δυνατότητα χρήσης του arbitrage στις µετοχές που 

ανακοινώνεται η ένταξη τους στο δείκτη S&P 500. Υπέθεσαν ότι η αύξηση της τιµής θα 

πρέπει να είναι µεγαλύτερη για τις µετοχές που δεν διαθέτουν παρεµφερείς ή 

                                                 
272 Τα δεικτοποιηµένα αµοιβαία κεφάλαια ακολουθούν κάποιο δείκτη χρηµατιστηρίου όπως το Euro 
Stoxx 50, το FTSE 100, κλπ. και επενδύουν στις ίδιες αξίες που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο 
δείκτη. Απευθύνονται στους επενδυτές που επιθυµούν αποδόσεις παρόµοιες µε κάποιο δείκτη και δεν 
είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν µεγαλύτερο κίνδυνο από τον συστηµατικό κίνδυνο της αγοράς. 
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υποκατάστατες µετοχές µε κατά το µάλλον ή ήττον κοινά χαρακτηριστικά. Με άλλα 

λόγια υπέθεσαν ότι οι µετοχές για τις οποίες το arbitrage ελλείψει υποκατάστατων 

µετοχών είναι πιο επικίνδυνο, εµφανίζουν µεγαλύτερη αύξηση στην τιµή τους. Για να 

ελέγξουν την υπόθεση τους σχηµάτισαν χαρτοφυλάκια που περιελάµβαναν τις πιο 

πιθανές υποκατάστατες µετοχές της  κάθε µετοχής που εντασσόταν στο δείκτη και 

διαπίστωσαν ισχυρές ενδείξεις που τεκµηρίωναν τον ισχυρισµό τους, ότι δηλαδή οι 

µετοχές που εµφανίζουν µεγαλύτερη αύξηση στην τιµή τους όταν εντάσσονται σε 

δείκτη «στερούνται» µετοχών που να µπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατες. Η 

ανάλυση τους έδειξε επίσης το πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν έστω και κατά 

προσέγγιση  υποκατάστατες µετοχές. Για τις περισσότερες παλινδροµήσεις των 

αποδόσεων των µετοχών που περιελήφθησαν στους δείκτες επί των αποδόσεων των πιο 

στενά υποκατάστατων µετοχών ο συντελεστής προσδιορισµού δεν υπερέβαινε το 25%.     

 
5.2.2.4 Οι Αποσχίσεις Εταιρικών Κλάδων 

 
Το βασικό πρόβληµα εδώ είναι τα κόστη εφαρµογής του arbitrage (implementation 

costs) και η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση που αναφέρεται από τους Barberis και 

Thaler (Ch.18, p.1062), αφορά τις µετοχές της 3Com και της θυγατρικής της Palm Inc. 

Τον Μάρτιο του 2000 η 3Com προέβη σε πώληση του 5% των µετοχών της µέχρι τότε 

κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Palm Inc. µε δηµόσια εγγραφή (initial public 

offering – IPO) διακρατώντας στην κατοχή της το υπόλοιπο 95%. Μετά την εγγραφή οι 

µέτοχοι της 3Com κατείχαν έµµεσα 1,5 µετοχές της Palm Inc. Η 3Com ανακοίνωσε 

επίσης την πρόθεση της να διαθέσει (spin off) το υπόλοιπο ποσοστό της Palm Inc. 

στους επόµενους εννέα µήνες, διάστηµα στο οποίο θα διέθετε σε κάθε µέτοχο της 

3Com 1,5 µετοχές της Palm Inc για κάθε µετοχή που κατείχε. Την πρώτη ηµέρα 

διαπραγµάτευσης η µετοχή της Palm Inc. έκλεισε στα 95$ οπότε µε µια απλή αναγωγή 

η τιµή της µετοχής της 3Com θα έπρεπε να κινούνταν στα επίπεδα τουλάχιστον των  

142,5$ (1,5Χ95$=142,5$). Στην πραγµατικότητα η µετοχή της 3Com έκλεισε στα 81$ 

κάτι που σηµαίνει πως η αγορά αποτιµούσε την υπόλοιπη αξία της εταιρείας εκτός της 

συµµετοχής της Palm Inc. σε 81$ - 142,5$ = - 61,5$ για κάθε µετοχή! Αυτή η 

εξόφθαλµα λανθασµένη τιµολόγηση συνιστά σίγουρα µια σηµαντικά εσφαλµένη 

τιµολόγηση που µάλιστα επέµεινε για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για να την 

εκµεταλλευθεί ένας arbitrageur θα µπορούσε να αγοράσει 1 µετοχή της 3Com, να 

προέβαινε σε ανοιχτή πώληση (short) 1,5 µετοχών της Palm και να περίµενε το spin – 

off αποκοµίζοντας έτσι εξασφαλισµένα άνευ κόστους κέρδη. Η συγκεκριµένη 

στρατηγική δεν εµπεριέχει κανένα θεµελιώδη κίνδυνο και κανένα κίνδυνο τύπου noise 
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trade. Για ποιο λόγο όµως περιορίστηκε το arbitrage? Οι Lamont και Thaler (2003) που 

ανέλυσαν ενδελεχώς το συγκεκριµένο περιστατικό ισχυρίστηκαν ότι τα κόστη 

εφαρµογής διαδραµάτισαν κύριο ρόλο. Πλήθος επενδυτών που επιδίωξαν να 

δανειστούν µετοχές της Palm για να επιδοθούν σε short selling είτε έλαβαν την 

απάντηση ότι δεν διατίθεντο µετοχές της Palm Inc. προς δανεισµό είτε το κόστος 

δανεισµού ήταν απαγορευτικό. Οι φραγµοί που τέθηκαν στο shorting πρόδηλα δεν ήταν 

νόµιµοι αλλά υπάκουαν στο θεµελιώδη νόµο της αγοράς: στο νόµο της προσφοράς και 

της ζήτησης. Η εξισορροπητική κερδοσκοπία εποµένως περιορίστηκε και η εσφαλµένη 

τιµολόγηση επέµεινε (Mitchell, Pulvino και Stafford, 2002).  

Οι Thaler και Barberis αναγνωρίζουν ότι αρκετοί χρηµατοοικονοµολόγοι δεν 

αποδέχονται ότι αυτά τα περιστατικά υποδηλώνουν εντέλει πως υφίστανται περιορισµοί 

στο arbitrage και κατ’ επέκταση εγείρουν ερωτηµατικά για το κατά πόσο η αγορά 

λειτουργεί αποτελεσµατικά. Θεωρούν παρόµοια περιστατικά ως τυχαία και µε 

περιορισµένες αν όχι ελάχιστες ευρύτερες συνέπειες. Από την πλευρά τους οι Thaler 

και Barberis, εκφράζοντας βέβαια µε τη σειρά τους απόψεις που ενισχύονται στο διάβα 

του χρόνου, θεωρούν υπερβολικά εφησυχαστικό το να θεωρηθούν τα περιστατικά που 

καταγράφονται τυχαία. Το παράδειγµα των «δίδυµων µετοχών» δείχνει ότι σε 

καταστάσεις όπου οι arbitrageurs αντιµετωπίζουν µόνο έναν τύπο κινδύνου – τον 

κίνδυνο των µη ορθολογικών επενδυτών (noise traders risk) – το σφάλµα στην 

τιµολόγηση µπορεί να φτάσει στα επίπεδα του 35%. Αυτό σηµαίνει ότι αν µια τυπική 

χρηµατιστηριακή συναλλαγή υπόκειται και επηρεάζεται από τα συναισθήµατα των 

επενδυτών το σφάλµα στην τιµολόγηση θα µπορούσε να λάβει ακόµη µεγαλύτερες 

διαστάσεις. Σε µια τέτοια περίπτωση οι arbitrageurs θα αντιµετωπίσουν στην 

προσπάθεια τους να διορθώσουν τις τιµές, όχι µόνο τον κίνδυνο των µη ορθολογικών 

επενδυτών, αλλά και τον θεµελιώδη κίνδυνο επίσης (και βέβαια δεν γίνεται καν 

αναφορά στα κόστη εφαρµογής του arbitrage273...).   

 
 
 
 
 
 

                                                 
273 Αναφέραµε ήδη εκτενώς τα κόστη εφαρµογής (implementation costs) που περιλαµβάνουν πέρα από 
τα συναλλακτικά κόστη (συναλλακτικές προµήθειες, περιθώριο ανάµεσα στην τιµή ζήτησης και στην 
τιµή προσφοράς) και τα κόστη που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση της τιµής (ενδεικτικά να αναφέρουµε 
την απαγόρευση ή τον περιορισµό των ανοιχτών πωλήσεων, νοµικούς περιορισµούς και το κόστος 
ανεύρεσης και εκµετάλλευσης µιας εσφαλµένης τιµολόγησης). 
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5.2.3 Συνοπτική Παράθεση Επιλεγµένων Μελετών  
 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

W. DeBondt 
& R. Thaler, 

(1987) 
 

"Further 
Evidence on 

Investor 
Overreaction 

and Stock 
Market 

Seasonality" 
The Journal 
of Finance 

Vol. 42, No. 
3, July, 1987 

Η επανεξέταση 
των 

αποτελεσµάτων 
της 

µελέτης τους µε 
τίτλο "Does the 

Stock 
Market 

Overreact?" 
(1985) 
που θα 

εξετάσουµε 
ενδελεχώς και η 

έρευνα της 
υποθέσεως ότι 

οφείλονται: 
a) Στη διαφορά 

του 
συστηµατικού 

κινδύνου (βήτα) 
b) Στη διαφορά 
µεγέθους των 

εταιριών 
c) Στο φαινόµενο 

του 
Ιανουαρίου. 

 

a) Έλεγχος για τη 
διαχρονική µεταβολή 

του 
κινδύνου: Απλή 

παλινδρόµηση και 
παλινδρόµηση µε 
ψευδοµεταβλητές. 
b) Έλεγχος για τη 
διαφορά µεγέθους: 

Ιεράρχηση 
εταιριών µε 

διαφορετικά κριτήρια 
(µέθοδος 

CAR, µε βάση τις 
αγοραίες αξίες (Market 

Value), µε 
βάση το δείκτη MV/BV 

και µε βάση το 
ενεργητικό ή τις 

πωλήσεις). 
c) Έλεγχος για 
εποχικότητα: 

Παλινδρόµηση 2 
µεταβλητών µε 

εξαρτηµένη µεταβλητή 
τις 

υπερβάλλουσες 
αποδόσεις του µηνός 

Ιανουαρίου της πρώτης 
χρονιάς της  περιόδου 
εµπειρικού ελέγχου. 

 

Μηνιαίες αποδόσεις 
περιόδου 

1926-1982 κοινών 
µετοχών του NYSE 

από τη βάση 
δεδοµένων του 

CRSP. 
Λογιστικά στοιχεία 

από τη βάση 
δεδοµένων της 
COMPUSTAT 

 

a) Μεγαλύτεροι κατά 
0,220 οι συντελεστές 

βήτα των µετοχών 
"losers" µετά την 
προσαρµογή για 

τον κίνδυνο σε σχέση 
µε 

τους συντελεστές βήτα 
των µετοχών 
"winners". Η 

διαφορά στα επίπεδα 
συστηµατικού κινδύνου 

δεν αρκεί για 
να εξηγήσει την 

απόδοση του 
χαρτοφυλακίου 

"arbitrage". 
b) Αν και 

καταγραφόταν µια 
σχετική κυρτότητα 

στα χαρτοφυλάκια των 
µετοχών 

“winners” δεν 
επικρατούσε ένα 
ιδιαίτερο µέγεθος 

εταιριών. Το 
«small size effect» 

δεν εξηγεί τα επίπεδα 
των αποδόσεων. 

c) Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου του 

εµπειρικού ελέγχου οι 
µετοχές 

“losers” κατέγραφαν 
υψηλότερες αποδόσεις 

το 
µήνα Ιανουάριο. 

 
 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jfinance
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jfinance
http://www.jstor.org/stable/i340134
http://www.jstor.org/stable/i340134
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Chan, K. C. , 
 

"On the 
Contrarian 
Investment 
Strategy," 
Journal of 

Business 61: 
147-64 (1988) 

Να διευκρινιστεί 
αν οι 

υπερκανονικές 
αποδόσεις της 
στρατηγικής 

των DeBondt & 
Thaler 

οφείλονται στις 
διαχρονικές 

µεταβολές του 
συστηµατικού 

κινδύνου ή στην 
υπεραντίδραση. 

 

Μεθοδολογία των 
DeBondt & 

Thaler (1985). Ο 
έλεγχος για τις 
υπερβάλουσες 

επιδόσεις έγινε µε 
τη χρήση του 

CAPM. Για την 
εξουδετέρωση των 
προβληµάτων που 

προκύπτουν από τις 
µεταβολές του 

κινδύνου 
χρησιµοποιήθηκε 

µια 
εµπειρική µέθοδος 

µε 
ψευδοµεταβλητές. 

 

Ένα δείγµα 
κατασκευάσθηκε 
χρησιµοποιώντας 
τα δεδοµένα των 

DeBondt & 
Thaler (1985), ενώ ένα 

δεύτερο δείγµα 
περιελάµβανε 

περισσότερες µετοχές. 
(Ως 

µετοχές “winners” και 
“losers” 

θεωρήθηκαν οι µετοχές 
µε τις υψηλότερες και 

τις χαµηλότερες 
αποδόσεις αντίστοιχα 

αντί για τις 35 
µετοχές µε τις 

υψηλότερες και τις 
χαµηλότερες αποδόσεις 

αντίστοιχα). Ως 
προσεγγιστική 
µεταβλητή του 

χαρτοφυλακίου της 
αγοράς 

χρησιµοποιήθηκε ο 
δείκτης CRSP µε 
ισοσταθµισµένη 

βαρύτητα των µετοχών 
που τον συνθέτουν. 

Μετά την προσαρµογή 
για τον κίνδυνο 

οι µέσες µηνιαίες µη 
κανονικές 

αποδόσεις ανερχόταν 
σε  – 0,95%, - 0,228% 

και 
0,133% αντίστοιχα για 

το χαρτοφυλάκιο 
των “losers”, των  
“winners” και του 

“arbitrage”. 
Για το δεύτερο και 

µεγαλύτερο δείγµα οι 
αντίστοιχες µη 

κανονικές αποδόσεις 
ανερχόταν σε 0,032%,  
- 0,236% και 0,269%. 

Οι µεταβολές των 
συντελεστών βήτα 

ανερχόταν σε 
– 0,222 για το 

χαρτοφυλάκιο των 
µετοχών “winners” και 

0,231 για το 
χαρτοφυλάκιο των 
µετοχών “losers”. 

Εντέλει δεν παρέχονται 
ισχυρές αποδείξεις της 

Υπόθεσης της 
Υπεραντίδρασης. 
H εκτίµηση των 
υπερκανονικών 
αποδόσεων της 

«αντίθετης 
επενδυτικής 

στρατηγικής» 
αποδείχτηκε 

ευαίσθητη ως προς το 
υπόδειγµα 

που χρησιµοποιείται 
και τις 

µεθόδους εκτίµησης 
του. 

Μετά την προσαρµογή 
για τον 

κίνδυνο οι αποδόσεις 
περιορίζονται 
σηµαντικά. 

Πιθανόν εποµένως να 
αντανακλούν 

την αποζηµίωση για 
τον κίνδυνο. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Barber, B.M., 
and T. Odean 

(2001) 

“Boys will be 
boys: gender, 

overconfidence, 
and common 

stock 
investment”, 

Quarterly Journal 
of Economics 
116:261−292. 

 

Ο έλεγχος της 
ορθότητας των 

θεωρητικών 
υποδειγµάτων που 
προβλέπουν ότι οι 

επενδυτές µε 
υπερεµπιστοσύνη 
συναλλάσσονται 
υπερβολικά και 

ο έλεγχος της υπόθεσης 
ότι οι άνδρες 
επιδεικνύουν 

µεγαλύτερο βαθµό 
υπερεµπιστοσύνης από 

ότι οι γυναίκες,  
συναλλάσσονται 

εποµένως συχνότερα 
µε συνέπεια να 

µειώνονται οι καθαρές 
τους αποδόσεις. 

 

Εµπειρική έρευνα 
διαφορών 

επενδυτικής 
συµπεριφοράς 

ανδρών – 
γυναικών. 

Εξέταση κινδύνου 
χαρτοφυλακίου. 

∆εδοµένα 35000 
Χρηµατιστηριακών 
Πράξεων ανδρών – 

γυναικών, 
ανύπαντρων ανδρών 

ανύπαντρων 
γυναικών, 

παντρεµένων 
ανδρών – 

παντρεµένων 
γυναικών. 

Ο µεγαλύτερος 
βαθµός 

υπερεµπιστοσύνης 
των ανδρών οδηγεί 

σε συχνότερες 
συναλλαγές. 

Ο υπερβολικός 
αριθµός συναλλαγών 
των ανδρών µειώνει 
τις αποδόσεις των 
επενδύσεων τους. 

Οι άνδρες διατηρούν 
χαρτοφυλάκια 
υψηλότερου 
κινδύνου και 

υφίσταται γραµµική 
σχέση µεταξύ ύψους 

εισοδήµατος και 
διάθεσης ανάληψης 

επενδυτικού 
κινδύνου. 

Odean, T. 
(1999) 

“Do investors 
trade too much?” 

American 
Economic 

Review 
89:1279−1298. 

Η εξέταση του 
υπερβολικού όγκου 
συναλλαγών στις 

αγορές κοινών µετοχών 
απόρροια της 

υπερεµπιστοσύνης των 
επενδυτών. Η 

υπερεµπιστοσύνη 
οδηγεί σε υπερβολικό 
αριθµό συναλλαγών 
και σε µείωση των 

αποδόσεων. 

Εµπειρικός 
έλεγχος της 

διαφοράς των 
αποδόσεων 

αγορασθέντων – 
πωληθέντων 

µετοχών σε σχέση 
µε το κόστος 
συναλλαγών 

Αρχείο συναλλαγών 
10000 λογαριασµών 

πελατών µεγάλης 
χρηµατιστηριακής 

εταιρείας 

Τα αγορασθέντα 
αξιόγραφα 

καταγράφουν 
χαµηλότερες 

αποδόσεις από τα 
πωληθέντα κατά 
µέσο όρο. Αγορά 
αξιογράφων µε 

µεγαλύτερη 
διακύµανση τιµών 

σε σχέση µε τα 
πωληθέντα. Πώληση 

περισσότερων 
αξιογράφων 

“winners” από ότι 
“losers”. Το 

χαρτοφυλάκιο της 
αγοράς εµφανίζει 

µεγαλύτερες 
αποδόσεις. 

Dittrich D., 
Guth W., 

Maciejovsky 
Boris 
(2001) 

 
«Overconfidence 

in investment 
decisions – an 
experimental 
approach», 

Max-Planck-
Institute for 

Research into 
Economic 

Systems, Jena, 
Germany 

 
 

Η ανάπτυξη ενός 
τυπικού υποδείγµατος 
που θα επιτρέπει την 
εξέταση στα πλαίσια 

ενός ελεγχόµενου 
πειραµατικού 

περιβάλλοντος για το 
αν και κατά πόσο οι 

συµµετέχοντες 
επιδεικνύουν 

υπερεµπιστοσύνη στην 
επενδυτική τους 
συµπεριφορά. 

Σύγκριση των 
outputs της 
στατιστικής 

επεξεργασίας 
ερωτηµατολογίων 
και των τρόπων 

επίλυσης 
προβληµάτων 
επενδυτικών 

αποφάσεων σε 
σχέση µε την 

άριστη επενδυτική 
επιλογή, την risk 
averse επενδυτική 
επιλογή και την 

risk lover 
επενδυτική 

επιλογή. 

Στατιστική 
επεξεργασία 

ερωτηµατολογίων 
και τρόπων 
επίλυσης 

προβληµάτων 
επενδυτικών 
αποφάσεων. 

Σχεδόν τα 2/3 των 
συµµετεχόντων 

επιδείκνυαν 
υπερεµπιστοσύνη 
στην επενδυτική 

τους συµπεριφορά. 
Οι επενδυτές που τα 
χαρτοφυλάκια τους 

κατέγραφαν τις 
χαµηλότερες 

επιδόσεις 
επιδείκνυαν και τη 

µεγαλύτερη 
εµπιστοσύνη στις 
επενδυτικές τους 

επιλογές. 
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5.2.4 Συµπεράσµατα  
 
Η διαµάχη µεταξύ των υποστηρικτών της Υπόθεσης περί Αποτελεσµατικότητας της 

Αγοράς και των διακείµενων ευµενώς προς τη Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική 

προσέγγιση συνεχίζει να σοβεί στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Οι υπέρµαχοι της 

αποτελεσµατικότητας της αγοράς θεωρούν πως η  Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική 

συνιστά µια αποκλειστικά επεξηγηµατική θεώρηση που αξιοποιεί το πλεονέκτηµα της 

ύστερης γνώσης. Θεωρούν επίσης πως οι προσεγγίσεις της Συµπεριφορικής 

Χρηµατοοικονοµικής δεν εδράζονται σε ένα στέρεο υπόδειγµα ισορροπίας αλλά 

επιχειρούνται κατά το µάλλον ή ήττον περιπτωσιολογικά, ad hoc και στην 

πραγµατικότητα απλά καταγράφουν και αποπειρώνται να εξηγήσουν εκ των υστέρων 

τις διακυµάνσεις των αγορών. Η άποψη βέβαια των υποστηρικτών της υπόθεσης της 

αποτελεσµατικής αγοράς συνιστά µια αφοριστική υπεραπλουστευτική αντιµετώπιση 

της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. Όντως η υπόθεση της αποτελεσµατικής 

αγοράς  που απορρέει από τη θεωρία γενικής ισορροπίας που κυριαρχεί στη 

νεοκλασσική οικονοµική συνιστά την πλέον προβεβληµένη και καταξιωµένη 

χρηµατοοικονοµική προσέγγιση. Για µια σειρά από λόγους όµως παρατηρούνται σε 

συχνές και µεγάλες σε διάρκεια χρονικές περιόδους αποκλίσεις των αγορών από την 

κατάσταση ισορροπίας για µια σειρά από λόγους. Η επισήµανση των αποκλίσεων από 

την κατάσταση ισορροπίας και οι ατέλειες του µηχανισµού εξισορρόπησης µέσω 

κερδοσκοπίας τεκµηριώνονται και αιτιολογούνται  επαρκώς στα πλαίσια της 

Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. Η Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική 

εποµένως διευρύνει την οπτική προσέγγιση της κλασσικής πλέον υπόθεσης των 

αποτελεσµατικών αγορών. Η Υπόθεση των Αποτελεσµατικών Αγορών ισχύει αν 

συντρέχουν µια σειρά από προϋποθέσεις µε προεξάρχουσες τον ορθολογισµό των 

επενδυτών και της επικράτησης του τέλειου  ανταγωνισµού στις αγορές. Αν όµως για 

µια σειρά από λόγους δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τότε υπό το πρίσµα της 

Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής ερµηνεύονται µια σειρά από τα φαινόµενα που 

εξετάσαµε και ανάγονται στη σφαίρα της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και µιας 

σειράς κοινωνικών επιστηµών, φαινόµενα που διαταράσσουν την οµαλή λειτουργία των 

αγορών. Σαφώς η προσέγγιση της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής δεν συνιστά 

τη «λυδία λίθο» για την ερµηνεία των αγορών και δεν επιτρέπει προς το παρόν 

τουλάχιστον τη συγκρότηση ενός στέρεου υποδείγµατος ισορροπίας. ∆εν παύει όµως να 

συµβάλλει στην κατανόηση των φαινοµένων που προκαλούν τις ανωµαλίες στη 

λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 
5.3.1 Εισαγωγή 
 
Αναφέραµε ήδη για τις µελέτες της πειραµατικής ψυχολογίας (experimental 

psychology) που καταδεικνύουν ότι κατά παράβαση του κανόνα του Bayes, η 

συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων τείνει να «υπεραντιδρά» στα απροσδόκητα και 

δραµατικά γεγονότα που συµβαίνουν (Kahneman και Tversky, 1982). Στα 

χρηµατοοικονοµικά πλήθος µελετών (ενδεικτικά να αναφέρουµε τις µελέτες των 

Zarowin, 1990; Lehmann, 1990; Lo και  MacKinlay, 1990; Dissanaike, 1997; Offeman 

και Sonnemans, 2004) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι παρατηρούµενες ακραίες 

µεταβολές των τιµών των µετοχών και ιδιαίτερα οι αντιστροφές των τάσεων µπορούν 

να εξηγηθούν σε πρώτη φάση από τη διόρθωση που ακολουθεί την αρχική 

υπεραντίδραση της αγοράς στη γνωστοποίηση νέων πληροφοριών. Θα διερευνήσουµε 

εµπειρικά το φαινόµενο της υπεραντίδρασης, µια δυνητικά σηµαντική πλευρά της 

τάσης µακροχρόνιας επιστροφής των τιµών των µετοχών στη µέση τιµή τους (long – 

run mean reversion in stock prices), µε βάση αρχικά τη µεθοδολογία των De Bondt και 

Thaler.  

 
5.3.2 Μεθοδολογία και ∆εδοµένα 
 
Θα διερευνήσουµε συγκεκριµένα αν παρατηρήθηκε το φαινόµενο της υπεραντίδρασης 

στο Χ.Α.Α κατά τη χρονική περίοδο 1995 – 2010. Η προσέγγιση µας θα κινηθεί αρχικά 

στο γενικό πλαίσιο της µεθοδολογικής προσέγγισης των De Bondt και Thaler (1985), εξ 

ου και η επιλογή ως χρονικού διαστήµατος ελέγχου των µηνιαίων274 παρατηρήσεων 

των αποδόσεων όλων των µετοχών του Χ.Α.Α., εισαγµένων ή εισαχθέντων ως το 

Γενάρη του 2004 και διαπραγµατευοµένων ανελλιπώς έκτοτε.  

Τα δεδοµένα για τις τιµές των µετοχών που αναφέρονται στη χρονική περίοδο 

Ιανουαρίου 1995 – Ιανουαρίου 2010 αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων της 

Datastream και είναι προσαρµοσµένα σε τυχόν εταιρικές συγχωνεύσεις ή εξαγορές. Για 

να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των δεδοµένων και για να αποκλειστεί κατά το µάλλον ή 

ήττον το ενδεχόµενο το φαινόµενο της υπεραντίδρασης να οφείλεται στη χαµηλή 

εµπορευσιµότητα των µετοχών ή στην αναστολή (προσωρινή ή οριστική) της 

διαπραγµάτευσης τους και την απόσυρση τους από το tableau επιλέξαµε την καταγραφή 
                                                 
274 Οι Ball και Kothari (1989) για παράδειγµα που διαφοροποίησαν το διάστηµα ελέγχου κατέληξαν στο 
συµπέρασµα πως µε βάση τα δεδοµένα των ετήσιων και όχι των µηνιαίων αποδόσεων η ισχύς της 
υπόθεσης της υπεραντίδρασης αποδυναµώνεται. 
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των δεδοµένων σε µηνιαία βάση και τη διαγραφή των µετοχών που για χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών εµφάνιζαν τις ίδιες τιµές. Το minimum 

διάστηµα διαπραγµάτευσης των µετοχών του δείγµατος µας ανέρχεται σε 72 µήνες. Στο 

δείγµα µας µάλιστα περιελήφθησαν µόνο οι κοινές µετοχές µε το σκεπτικό ότι 

διαπραγµατεύονται πιο συχνά σε σχέση µε τις  προνοµιούχες µετοχές. Επιδιώξαµε 

εποµένως να παραµείνουµε σε πρώτη φάση προσηλωµένοι στη µεθοδολογία και τις 

προϋποθέσεις που έθεσαν οι  De Bondt και Thaler, εξετάζοντας όµως τις αποδόσεις των 

χαρτοφυλακίων σε επικαλυπτόµενες χρονικές περιόδους (overlapping time periods), 

τεχνική που σύµφωνα µε τους Jegadeesh και Titman (1993) αυξάνει την ισχύ των 

ελέγχων και κατ’ επέκταση των εµπειρικών αποτελεσµάτων.  

 Οι αποδόσεις των µετοχών και του χαρτοφυλακίου της αγοράς (που 

αντιπροσωπεύεται από το καλάθι των µετοχών που συµµετέχουν στην κατάρτιση του 

Γενικού ∆είκτη του Χ.Α.Α.) προκύπτουν από τις πρώτες διαφορές των φυσικών 

λογαριθµικών τιµών των µετοχών και των τιµών κλεισίµατος του Γενικού ∆είκτη. Η 

υπερβάλλουσα απόδοση κάθε µετοχής σε σχέση µε την απόδοση της αγοράς σε µηνιαία 

βάση (market-adjusted excess return) προκύπτει από τον υπολογισµό της διαφοράς τους 

ήτοι: 

uit = Rit - Rmt 

Όπου µε Rit  συµβολίζεται η απόδοση της κάθε µετοχής i για κάθε µήνα t και µε Rmt η 

απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς (ήτοι του γενικού δείκτη τιµών του Χ.Α.Α). 

Υπολογίζουµε στη συνέχεια, αρχής γενοµένης από το Φλεβάρη του 1995 τις 

σωρευτικές υπερβάλλουσες αποδόσεις (cumulative excess returns) για τα τρία πρώτα 

χρόνια, την αρχική δηλαδή περίοδο διαµόρφωσης των χαρτοφυλακίων για κάθε µετοχή. 

Τα χαρτοφυλάκια εποµένως διαµορφώνονται µε βάση τις υπερβάλλουσες αποδόσεις 

του διαστήµατος των 36 µηνών πριν από την ηµεροµηνία t = 0, ηµεροµηνία 

διαµόρφωσης των χαρτοφυλακίων (“portfolio formation” period, ήτοι τους πρώτους 36 

µήνες, 
0

35
i it

t

CU u
=−

= ∑ ). Η διαδικασία συνολικά διεξάγεται δέκα φορές µε τα δεδοµένα 

της περιόδου 1995 – 2010.  

Έπειτα, οι µετοχές κατηγοριοποιούνται σε χαρτοφυλάκια275 µε κριτήριο τις σωρευτικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις τους και οι δέκα µετοχές µε την υψηλότερη σωρευτική 

υπερβάλλουσα απόδοση διαµορφώνουν το χαρτοφυλάκιο των νικητών (winner 

portfolio, W), ενώ οι δέκα µετοχές µε τη χαµηλότερη σωρευτική υπερβάλλουσα 

απόδοση κατατάσσονται στο χαρτοφυλάκιο των ηττηµένων (loser portfolio, L). Στη 

                                                 
275 Η συµµετοχή όλων των µετοχών στα χαρτοφυλάκια είναι ισοσταθµισµένη (equally weighted). 
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συνέχεια υπολογίζονται οι σωρευτικές υπερβάλλουσες αποδόσεις του χαρτοφυλακίου 

των νικητών και του χαρτοφυλακίου των ηττηµένων (Cumulative Abnormal Returns, 

CARW,n,t και CARL,n,t) µε βάση τα δεδοµένα της επόµενης χρονικής περιόδου ελέγχου (µε 

τα δεδοµένα δηλαδή των επόµενων 36 µηνών, ήτοι t = 1, …, 36, 
36

1
i it

t

CU u
=

=∑ ). Η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται για τα χαρτοφυλάκια νικητών και ηττηµένων για τις δέκα 

περιόδους ελέγχου (testing periods n = 1, 2, …, N, N = 10) που χρονολογούνται από το 

Φλεβάρη του 1998 και εκτείνονται χρονικά ως το Γενάρη του 2010. Στον πίνακα 5.3.1 

που ακολουθεί καταγράφονται οι περίοδοι διαµόρφωσης της σύνθεσης των 

χαρτοφυλακίων (formation periods) και οι περίοδοι ελέγχου των επιδόσεων τους 

(performance periods). 

 
 Formation Periods Performance Periods 

1 1/2/1995 - 1/1/1998 1/2/1998 - 1/1/2001 

2 1/2/1996 - 1/1/1999 1/2/1999 - 1/1/2002 

3 1/2/1997 - 1/1/2000 1/2/2000 - 1/1/2003 

4 1/2/1998 - 1/1/2001 1/2/2001 - 1/1/2004 

5 1/2/1999 - 1/1/2002 1/2/2002 - 1/1/2005 

6 1/2/2000 - 1/1/2003 1/2/2003 - 1/1/2006 

7 1/2/2001 - 1/1/2004 1/2/2004 - 1/1/2007 

8 1/2/2002 - 1/1/2005 1/2/2005 - 1/1/2008 

9 1/2/2003 - 1/1/2006 1/2/2006 - 1/1/2009 

10 1/2/2004 - 1/1/2007 1/2/2007 - 1/1/2010 

 

Πίνακας 5.3.1: Περίοδοι ∆ιαµόρφωσης Χαρτοφυλακίων και Ελέγχου των Επιδόσεων 

τους 

 
Τέλος µε βάση τις σωρευτικές υπερβάλλουσες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων  νικητών 

και ηττηµένων (Cumulative Abnormal Returns, CARW,n,t και CARL,n,t) στη διάρκεια των 

10 περιόδων ελέγχου υπολογίζουµε τη µέση αθροιστική υπερκανονική απόδοση 

(Average Cumulative Abnormal Return, ACAR) έκαστου χαρτοφυλακίου µε βάση τους 

τύπους: 

, , , ,
1

1 N

W n t W i t
n

ACAR CAR
N =

= ∑  
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, , , ,
1

1 N

L n t L i t
n

ACAR CAR
N =

= ∑  

Σύµφωνα µε την υπόθεση της υπεραντίδρασης (overreaction hypothesis) προβλέπεται 

ότι για t>0 (t = 1, …, 36) αν η αγορά υπεραντιδρά στις νέες πληροφορίες τότε θα 

αναµένουµε σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των De Bondt και Thaler (1985, p. 798) ότι 

θα ισχύει: 

, 0W tACAR <  

, 0L tACAR >  

και εποµένως , , 0AP L t W tACAR ACAR ACAR= − >  

όπου µε ACARAP συµβολίζεται η µέση αθροιστική σωρευτική υπερκανονική απόδοση 

(Average Cumulative Abnormal Return, ACAR) του χαρτοφυλακίου εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας (arbitrage portfolio). Αν υποτεθεί όµως ότι η αγορά αντιδρά µε 

υποτονικότητα στην έλευση των νέων πληροφοριών τότε θα αναµένουµε σύµφωνα µε 

τη µεθοδολογία των De Bondt και Thaler ότι: 

, 0W tACAR >  

, 0L tACAR <  

και εποµένως , , 0AP L t W tACAR ACAR ACAR= − <  

Αν υποτεθεί δε ότι ισχύει η θεωρία της αποτελεσµατικής αγοράς στην ασθενή της 

µορφή (weak efficient market) τότε θα αναµέναµε ότι  

, , 0AP L t W tACAR ACAR ACAR= − =  

 
5.3.3 Στατιστικοί Έλεγχοι της Ισχύος της Υπόθεσης της Υπεραντίδρασης 
 
Σύµφωνα µε τους De Bondt & Thaler (1985, p. 798) για να εκτιµηθεί αν υφίσταται στην 

πραγµατικότητα σε κάθε περίοδο t µια στατιστικά σηµαντική διαφορά στην απόδοση 

των επενδύσεων απαιτείται η εκτίµηση της διακύµανσης του πληθυσµού των 

σωρευτικών  υπερκανονικών αποδόσεων (των CARt): 

2 2 2
, , , , , ,

1 1

( ) ( ) / 2( 1)
N N

t W n t W t L n t L t
n n

S CAR ACAR CAR ACAR N
= =

 
= − + − − 
 
∑ ∑  

Με δύο δείγµατα ίσου µεγέθους Ν, η διακύµανση των διαφορών των δειγµατικών 

µέσων ισούται µε 
22 tS

N  και κατά συνέπεια η τιµή της στατιστικής t προκύπτει από τη 

σχέση: 
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2

, ,
2/ t

t L t W t
ST ACAR ACAR N = −   

Οι σχετικές τιµές της στατιστικής t µπορούν να υπολογιστούν για κάθε έναν από τους 

36 µήνες µετά τη διαµόρφωση των χαρτοφυλακίων, δεν µπορούν όµως να θεωρηθούν 

ότι αντιπροσωπεύουν ανεξάρτητες αποδείξεις της στατιστικής σηµαντικότητας της 

διαφοράς στην απόδοση των επενδύσεων.  

Οι Clare & Thomas (1995, p. 964) εξέτασαν την υπόθεση της υπεραντίδρασης στην 

κεφαλαιαγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. ∆ιεξήγαγαν µια σειρά από στατιστικούς 

ελέγχους για να αποτιµήσουν την ισχύ της υπόθεσης. Αν η απόδοση του ACARAP  

(θεωρώντας ότι τα συναλλακτικά κόστη µεταξύ winners και losers δεν επηρεάζουν το 

ACARAP ) διέφερε σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα από το µηδέν τότε η υπόθεση της 

υπεραντίδρασης θα απορριπτόταν. Σε πρώτη φάση συνέκριναν τις µέσες αποδόσεις των 

winner και loser χαρτοφυλακίων παλινδροµώντας τη µέση αθροιστική σωρευτική 

υπερκανονική απόδοση (Average Cumulative Abnormal Return, ACAR) του 

χαρτοφυλακίου εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage portfolio) επί µιας σταθεράς:     

, , 1AP L t W t tACAR ACAR ACAR α η= − = +    (t = 1, …, n) (1ος Έλεγχος) 

µε το 1α  να συµβολίζει µια σταθερά και το tη  έναν διαταρακτικό όρο (λευκό θόρυβο). 

Με τη διεξαγωγή ενός απλού t – test διαπιστώνεται η στατιστική σηµαντικότητα της 

σταθεράς 1α , ήτοι αποσαφηνίζεται εάν υφίσταται διαφορά µεταξύ των αποδόσεων των 

χαρτοφυλακίων νικητών και ηττηµένων. Μια στατιστικά σηµαντική και θετική τιµή της 

σταθεράς 1α  µπορεί να θεωρηθεί ως επιβεβαίωση της υπόθεσης της υπεραντίδρασης, 

ότι δηλαδή η µέση επίδοση των χαρτοφυλακίων των ηττηµένων υπερτερεί σε σχέση µε 

τη µέση επίδοση των χαρτοφυλακίων των νικητών. 

Πέρα όµως από την απλή σύγκριση της µέσης απόδοσης των χαρτοφυλακίων 

νικητών και ηττηµένων κρίνεται σκόπιµο να διαπιστωθεί αν η διαφοροποίηση των 

αποδόσεων που παρατηρείται µπορεί να εξηγηθεί από το βαθµό της έκθεσης των 

χαρτοφυλακίων στο συστηµατικό κίνδυνο (Zarowin, 1990). Η έκθεση των 

χαρτοφυλακίων στο συστηµατικό κίνδυνο µπορεί να διαπιστωθεί από την 

παλινδρόµηση της µέσης αθροιστικής σωρευτικής υπερκανονικής απόδοσης (Average 

Cumulative Abnormal Return, ACAR) του χαρτοφυλακίου εξισορροπητικής 

κερδοσκοπίας (arbitrage portfolio) επί του ασφάλιστρου κινδύνου της αγοράς (market 

risk premium): 
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2 ( )AP m f tACAR r rα β ε= + − +  (2ος Έλεγχος276) 

µε την τεταγµένη 2α  να αντιπροσωπεύει το δείκτη επίδοσης του Jensen (Jensen 

performance index), το β  να συνιστά µια εκτίµηση της διαφοράς των βήτα των  

,L tACAR  και ,W tACAR  που κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου, το 

mr  την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς, το fr  την απόδοση του αξιογράφου 

µηδενικού κινδύνου και το tε  το διαταρακτικό όρο (τον λευκό θόρυβο). Μια στατιστικά 

σηµαντική και θετική τιµή της τεταγµένης 2α  µπορεί να θεωρηθεί ως επιβεβαίωση της 

υπόθεσης της υπεραντίδρασης. Αν το β  διαφέρει σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα από 

το µηδέν τότε οι διαφορές των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων εξηγούνται σε κάποιο 

ποσοστό από τις διαφορές στα επίπεδα του συστηµατικού κινδύνου τους. Μια 

στατιστικά σηµαντική τιµή του β  συγκεκριµένα καταδεικνύει ότι τα χαρτοφυλάκια 

των losers ενδεχοµένως να εµπεριέχουν µεγαλύτερο συστηµατικό κίνδυνο από ότι τα 

χαρτοφυλάκια των winners.  

 
5.3.4 Αποτελέσµατα Στατιστικών Ελέγχων 
 
Τα αποτελέσµατα των στατιστικών - οικονοµετρικών ελέγχων επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση της υπεραντίδρασης. Συγκεκριµένα από τα στοιχεία του πίνακα 5.3.2 και µε 

βάση τα αποτελέσµατα του 1ου ελέγχου η στατιστικά σηµαντική και θετική τιµή της 

σταθεράς 1α  καταδεικνύει ότι η µέση επίδοση των χαρτοφυλακίων των ηττηµένων 

(losers) υπερτερεί σε σχέση µε τη µέση επίδοση των χαρτοφυλακίων των νικητών 

(winners). Με βάση τα αποτελέσµατα και του 2ου ελέγχου που διεξαγάγαµε για να 

διαπιστώσουµε αν η διαφοροποίηση των αποδόσεων που παρατηρείται µπορεί να 

εξηγηθεί από το βαθµό της έκθεσης των χαρτοφυλακίων στο συστηµατικό κίνδυνο η 

υπόθεση της υπεραντίδρασης επιβεβαιώνεται. Συγκεκριµένα η τιµή της τεταγµένης 2α  

είναι θετική και στατιστικά σηµαντική ενώ δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των β s των χαρτοφυλακίων νικητών και ηττηµένων. Οι διαφορές 

                                                 
276 Ο Chan (1988) πρότεινε µε τη σειρά του έναν έλεγχο για να αποσαφηνιστεί αν τα κέρδη από τις 
αντιθετικές στρατηγικές είναι δυνατόν να αποδοθούν σε διαβαθµίσεις του συστηµατικού κινδύνου. 
Συγκεκριµένα πρότεινε να εξεταστεί µέσω της εξίσωσης της γραµµικής παλινδρόµησης:  

1 2(1 ) ( ) ( )it ft i t i t i mt ft iD mt ft t itr r D D b r r b r r D eα α− = − + + − + − +  

αν το βήτα του χαρτοφυλακίου µεταβάλλεται κατά την µετάβαση από την περίοδο διαµόρφωσης των 
χαρτοφυλακίων προς την περίοδο εξέτασης της απόδοσης τους (Chan, p. 152).  
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εποµένως των αποδόσεων δεν µπορούν να αποδοθούν στα διαφορετικά επίπεδα 

συστηµατικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των νικητών και των ηττηµένων.  

 
 N = 36 

Average Abnormal Cumulative Return on Loser 0,06992 

Average Abnormal Cumulative Return on Winner -0,12796 

1ος Έλεγχος (α1) 
0,19787 

(3,39) 

2ος Έλεγχος 

(α2) 
 0,17127 

 (2,77) 

β 
 2,46 

 (1,23) 

R2  0,042 

 
Πίνακας 5.3.2: Αποτελέσµατα Οικονοµετρικών Ελέγχων για την Υπόθεση της 
Υπεραντίδρασης 
  
Το συµπέρασµα που συνάγεται εποµένως είναι ότι στο Χ.Α.Α. παρατηρείται το 

φαινόµενο της υπεραντίδρασης και οι επιπτώσεις του µάλιστα είναι σηµαντικές. Στην 

προσπάθεια κατανόησης των αιτίων του φαινοµένου θα προχωρήσουµε στη συνέχεια 

στη διερεύνηση της ενδεχόµενης επίδρασης του µεγέθους (size effect) στην 

υπεραντίδραση των τιµών µετοχών και χαρτοφυλακίων. 

 
5.3.5 Έλεγχος της Επίδρασης του Μεγέθους 
 
Οι υπεραποδόσεις που προσφέρουν οι µετοχές και τα χαρτοφυλάκια των losers 

ενδεχοµένως να οφείλονται στην καταγεγραµµένη τάση των µετοχών των εταιρειών 

χαµηλής κεφαλαιοποίησης να εµφανίζουν υψηλότερες µέσες αποδόσεις από ότι οι 

µετοχές των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης µετά την προσαρµογή τους στον 

κίνδυνο (Banz, 1981). Το φαινόµενο εποµένως της υπεραντίδρασης ενδεχοµένως να 

συνιστά µια συγκεκαλυµµένη εκδοχή της επίδρασης του µεγέθους (Clare & Thomas, 

1995). Για να ελέγξουµε αν υφίσταται στην πραγµατικότητα το ενδεχόµενο το 

φαινόµενο της υπεραντίδρασης να οφείλεται στην επίδραση του µεγέθους θα 

συγκρίνουµε την επίδοση των large winners µε την επίδοση των small winners και την 

επίδοση των large losers µε την επίδοση των small losers. Αν η µέση απόδοση των 

small winner (loser) χαρτοφυλακίων είναι µεγαλύτερη σε στατιστικά σηµαντικά 

επίπεδα από την απόδοση των large winner (loser) χαρτοφυλακίων το συµπέρασµα που 
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προκύπτει είναι ότι το φαινόµενο της υπεραντίδρασης οφείλεται στην επίδραση του 

µεγέθους. Για να ελέγξουµε πλήρως την υπόθεση της υπεραντίδρασης σε σχέση µε την 

επίδραση του µεγέθους ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία: 

§ Για την πρώτη µη – επικαλυπτόµενη περίοδο των έξι ετών  (Φεβρουάριος 1995 – 

Ιανουάριος 1998: Περίοδος ∆ιαµόρφωσης των Χαρτοφυλακίων, Φεβρουάριος 1998 

– Ιανουάριος 2001: Περίοδος Ελέγχου των Επιδόσεων των Χαρτοφυλακίων) και για 

κάθε µια από τις µεταγενέστερες (επικαλυπτόµενες) εξαετείς περιόδους, σε κάθε 

εταιρεία του δείγµατος αποδίδεται ένας δείκτης i,j. Ο δείκτης i αναφέρεται στην 

απόδοση της µετοχής της εταιρείας κατά την περίοδο διαµόρφωσης των 

χαρτοφυλακίων και ο δείκτης j στο µέγεθος της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας στη 

χρηµατιστηριακή αγορά στο τέλος της περιόδου διαµόρφωσης των χαρτοφυλακίων. 

Οι εταιρείες ανάλογα µε το ύψος των αποδόσεων των µετοχών τους και το µέγεθος 

της κεφαλαιοποίησης τους κατατάσσονται σε τέσσερα τεταρτηµόρια. Επιλέξαµε την 

κατάταξη των µετοχών σε τεταρτηµόρια και όχι την επιλογή συγκεκριµένου 

αριθµού µετοχών που παρουσίασαν µεγάλες αυξοµειώσεις στις τιµές τους, για να 

διασφαλίσουµε πως όταν γίνει η κατάταξη των µετοχών µε βάση τις αποδόσεις και 

την κεφαλαιοποίηση τους θα περιλαµβάνονται extreme winners και losers από όλο 

το φάσµα των µεγεθών κεφαλαιοποίησης. 

§ Οι εταιρείες που οι µετοχές τους καταγράφουν τις χαµηλότερες αποδόσεις (οι 

losers) κατατάσσονται στο πρώτο τεταρτηµόριο και λαµβάνουν τον κωδικό αριθµό 

1 (i = 1) ενώ οι εταιρείες που οι µετοχές τους κατέγραψαν τις µεγαλύτερες 

συγκριτικά αποδόσεις (οι winners) κατατάσσονται στο τέταρτο τεταρτηµόριο και 

λαµβάνουν τον κωδικό αριθµό 4 (i = 4). 

§ Πανοµοιότυπα, σε κάθε εταιρεία του δείγµατος αποδίδεται ένας δείκτης j µε βάση 

το µέγεθος της κεφαλαιοποίησης της στη χρηµατιστηριακή αγορά. Οι εταιρείες 

ανάλογα µε το ύψος της κεφαλαιοποίησης τους κατατάσσονται µε τη σειρά τους σε 

τέσσερα τεταρτηµόρια. Οι εταιρείες µε τις χαµηλότερες κεφαλαιοποιήσεις 

λαµβάνουν τον κωδικό αριθµό 1 (j = 1) και κατατάσσονται στο πρώτο 

τεταρτηµόριο. Στο επόµενο τεταρτηµόριο κατατάσσονται οι εταιρείες µε τις αµέσως 

µεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις οι οποίες λαµβάνουν τον κωδικό αριθµό 2 (j = 2), 

στο επόµενο τεταρτηµόριο κατατάσσονται οι εταιρείες µε τις αµέσως µεγαλύτερες 

κεφαλαιοποιήσεις οι οποίες λαµβάνουν τον κωδικό αριθµό 3 (j = 3) και τέλος στο 

τέταρτο τεταρτηµόριο κατατάσσονται οι εταιρείες µε τις µεγαλύτερες συγκριτικά 

κεφαλαιοποιήσεις, εταιρείες που λαµβάνουν τον κωδικό αριθµό 4 (j = 4).  
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§ Οι µετοχές των εταιρειών του δείγµατος ταξινοµούνται σε χαρτοφυλάκια µε βάση 

την κατάταξη τους σύµφωνα µε τους δείκτες i,j. Σχηµατίζονται εποµένως 8 

χαρτοφυλάκια. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει τις µετοχές των εταιρειών µε 

δείκτη 1,1 (small losers), το δεύτερο χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει τις µετοχές των 

εταιρειών µε δείκτη 1,2 και ούτω κάθε εξής, µε το τελευταίο χαρτοφυλάκιο 

εποµένως να περιλαµβάνει τις µετοχές των εταιρειών µε δείκτη 4,4 (large winners). 

Υπολογίζουµε στη συνέχεια τις µέσες αποδόσεις των 8 χαρτοφυλακίων κατά τη 

διάρκεια των τριετών περιόδων ελέγχου. Αρχής γενοµένης εποµένως από το Φλεβάρη 

του 1998 υπολογίζονται οι µέσες αποδόσεις των 8 χαρτοφυλακίων που σχηµατίζονται 

µε βάση τα δεδοµένα των τριετών περιόδων διαµόρφωσης των χαρτοφυλακίων (µε την 

αρχική περίοδο διαµόρφωσης των χαρτοφυλακίων να εκτείνεται χρονικά από το 

Φλεβάρη του 1995 ως το Γενάρη του 1998). Με βάση τις µέσες αποδόσεις των 8 

χαρτοφυλακίων που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια των περιόδων ελέγχου 

προκύπτουν εν τέλει οι µέσες αποδόσεις 4 χαρτοφυλακίων. Οι αποδόσεις των 4 

χαρτοφυλακίων προκύπτουν από τις διαφορές των µέσων αποδόσεων των 

χαρτοφυλακίων των µετοχών που οι αποδόσεις τους διαφέρουν τη στιγµή που το 

µέγεθος της κεφαλαιοποίησης τους στην αγορά κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα. Με τη 

µορφή εξισώσεων: 

11 41 1

12 42 2

13 43 3

14 44 4

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)

D

D

D

D

R R R

R R R

R R R

R R R

− =

− =

− =

− =

 

Σε πρώτη φάση θα διεξάγουµε εκ νέου τον 1ο και τον 2ο στατιστικό έλεγχο (µε 

εξαρτηµένες µεταβλητές τις µέσες αποδόσεις) σε κάθε ένα από τα δύο χαρτοφυλάκια 

που προκύπτουν α) από τη διαφορά των µέσων αποδόσεων µεταξύ small losers ( 11R ) 

και large losers ( 14R ) και β) από τη διαφορά των µέσων αποδόσεων µεταξύ small 

winners ( 41R ) και large winners ( 44R ). Με τη µορφή εξισώσεων: 

11 14 1

41 44 1

      (5)

     (6)  
L

W

R R R

R R R

− =

− =
 

Θα προσπαθήσουµε εποµένως να αποσαφηνίσουµε αν αφενός µεν υφίσταται διαφορά 

µεταξύ των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων νικητών και ηττηµένων που να οφείλεται 

αποκλειστικά στο µέγεθος και αφετέρου αν η όποια διαφοροποίηση των αποδόσεων 

µπορεί να εξηγηθεί από το βαθµό της έκθεσης των χαρτοφυλακίων στο συστηµατικό 

κίνδυνο. Αν η υπεραντίδραση (overreaction) δεν προκαλείται από την επίδραση του 
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µεγέθους (size effect) η µέση απόδοση των δύο χαρτοφυλακίων αναµένεται να µην 

διαφέρει σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα από το µηδέν. Σε µια τέτοια περίπτωση δεν 

θα υφίστανται διαφορές µεταξύ των µέσων αποδόσεων των χαρτοφυλακίων των 

µετοχών των εταιρειών που οι αποδόσεις τους κυµαίνονται µεν στα ίδια επίπεδα, 

διαφέρουν παρά ταύτα ως προς το µέγεθος της κεφαλαιοποίησης τους στην αγορά. Μια 

στατιστικά σηµαντική και θετική τιµή της σταθεράς 1α  όµως µπορεί να θεωρηθεί ως 

επιβεβαίωση της ισχύος της επίδρασης του µεγέθους, ότι δηλαδή η µέση επίδοση των 

χαρτοφυλακίων των µετοχών των εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης - ανεξάρτητα 

από τις προηγούµενες επιδόσεις τους - υπερτερεί  σε σχέση µε τη µέση επίδοση των 

χαρτοφυλακίων των µετοχών των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης. 

Θα εκτιµήσουµε επιπροσθέτως τις 4 (από 1 έως 4) εξισώσεις παλινδροµήσεων από 

κοινού µε τη χρήση του Zellner’s (1962) Seemingly Unrelated Regression Model, 

SURM277 (Φαινοµενικά Ασυσχέτιστου Υποδείγµατος Παλινδρόµησης). Αν η 

υπεραντίδραση (overreaction) δεν προκαλείται από την επίδραση του µεγέθους (size 

effect) η µέση διαφορά της απόδοσης των τεσσάρων χαρτοφυλακίων αναµένεται να 

διαφέρει σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα από το µηδέν. Σε µια τέτοια περίπτωση θα 

υφίστανται διαφορές µεταξύ των µέσων αποδόσεων των χαρτοφυλακίων των µετοχών 

που οι κεφαλαιοποιήσεις τους κυµαίνονται µεν στα ίδια επίπεδα, διαφέρουν όµως ως 

προς τις αποδόσεις που επιτυγχάνουν. Μια στατιστικά σηµαντική και θετική τιµή της 

σταθεράς 1α  µπορεί να θεωρηθεί ως επιβεβαίωση της υπόθεσης της υπεραντίδρασης, 

ότι δηλαδή η µέση επίδοση των χαρτοφυλακίων των µετοχών των εταιρειών χαµηλής 

κεφαλαιοποίησης - ανεξάρτητα από τις προηγούµενες επιδόσεις τους - υπερτερεί  σε 

σχέση µε τη µέση επίδοση των χαρτοφυλακίων των µετοχών των εταιρειών υψηλής 

κεφαλαιοποίησης. 

 
5.3.6 Αποτελέσµατα Ελέγχων της Επίδρασης του Μεγέθους 
 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων για την εκτίµηση της επίδρασης του µεγέθους δεν 

επιβεβαιώνουν την υπόθεση που διατυπώθηκε και τεκµηριώθηκε εµπειρικά σε σειρά 

µελετών (ενδεικτικά: Zarowin, 1990; Clare and Thomas, 1995), υπόθεση που αποδίδει 

σε µεγάλο βαθµό το φαινόµενο της υπεραντίδρασης στην επίδραση του µεγέθους. 

Συγκεκριµένα από τα στοιχεία του πίνακα 5.3.3 και µε βάση τα αποτελέσµατα του 1ου 

ελέγχου η µη στατιστικά σηµαντική τιµή της σταθεράς 1α  στην 5η εξίσωση και η 

                                                 
277 ∆εδοµένου ότι οι παλινδροµητές (regressors) στις 4 εξισώσεις είναι πανοµοιότυπες, αυτή είναι µια 
πολυµεταβλητή και όχι φαινοµενικά ασυσχέτιστη παλινδρόµηση.  
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αρνητική τιµή της σταθεράς 1α  στη 6η εξίσωση καταδεικνύει αφενός µεν ότι η µέση 

απόδοση των χαρτοφυλακίων των small losers δεν υπερτερεί σε στατιστικά σηµαντικά 

επίπεδα σε σχέση µε τη µέση απόδοση των χαρτοφυλακίων των large losers και 

αφετέρου ότι η µέση απόδοση των χαρτοφυλακίων των small winners υστερεί στην 

πραγµατικότητα σε σχέση µε τη µέση απόδοση των χαρτοφυλακίων των large winners. 

∆εν παρατηρείται εποµένως σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των αποδόσεων των 

χαρτοφυλακίων των µετοχών εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης και των 

χαρτοφυλακίων µετοχών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Σύµφωνα και µε τα 

αποτελέσµατα του 2ου Ελέγχου που διεξαγάγαµε για να διαπιστώσουµε αν η 

διαφοροποίηση των αποδόσεων που παρατηρείται µπορεί να εξηγηθεί από το βαθµό της 

έκθεσης των χαρτοφυλακίων στο συστηµατικό κίνδυνο, η υπόθεση της επίδρασης του 

µεγέθους (size effect) δεν δείχνει να επιβεβαιώνεται. Συγκεκριµένα η τιµή της 

τεταγµένης 2α  στην 5η εξίσωση είναι αρνητική και στατιστικά µη σηµαντική ενώ και 

στην 6η εξίσωση η τιµή της τεταγµένης 2α  δεν κρίνεται στατιστικά σηµαντική. Επίσης,  

όπως ήταν αναµενόµενο, δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

του β  του χαρτοφυλακίου των small losers σε σχέση µε το β  του χαρτοφυλακίου των 

large losers και του β  του χαρτοφυλακίου των small winners σε σχέση µε το β  του 

χαρτοφυλακίου των large winners. Οι όποιες διαφορές εποµένως των αποδόσεων δεν 

µπορούν να αποδοθούν στα διαφορετικά επίπεδα συστηµατικού κινδύνου των 

χαρτοφυλακίων των small έναντι των large winners και των small έναντι των large 

losers.  

N = 36 

Εξίσωση 5 6 

1ος Έλεγχος (α1) 
0,01073 -0,2709 

(1,217) (-2,0517) 

2ος Έλεγχος 

(α2) 
-0,0256 0,0078 

(-1,792) (0,831) 

β 
-0,1382 0,2664 

(-0,298) (0,8691) 

R2 0,00261 0,02174 

 

Πίνακας 5.3.3: Αποτελέσµατα Ελέγχων για την Εξέταση της Επίδρασης του Μεγέθους 
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Τα ευρήµατα µας δεν συνάδουν µε τα ευρήµατα του Zarowin (1989) που στη µελέτη 

του για την αντίδραση της χρηµατιστηριακής αγοράς στις εταιρικές ανακοινώσεις 

κερδών επέλεξε µε τη σειρά του αντίστοιχο χρονικό διάστηµα διαµόρφωσης και 

καταγραφής των επιδόσεων των χαρτοφυλακίων (36 µήνες) αλλά δεν επισήµανε εν 

τέλει διαφορές µεταξύ των επιδόσεων των χαρτοφυλακίων όταν συνέκρινε τους 

“poorest earners” σε σχέση µε τους ιδίου µεγέθους (από άποψη κεφαλαιοποίησης) “best 

earners”. Συνάδουν όµως µε τα ευρήµατα των DeBondt και Thaler (1987, p. 579) που 

ισχυρίστηκαν ότι “The winner – loser effect is not primarily a size effect”. 

Στον πίνακα 5.3.4 καταγράφονται οι εκτιµήσεις των 4 (από 1 έως 4) συνταιριασµένων 

κατά µέγεθος (size – matched) εξισώσεων  παλινδροµήσεων που υπολογίστηκαν από 

κοινού µε τη χρήση του Zellner’s (1962) Seemingly Unrelated Regression Model, 

SURM (Φαινοµενικά Ασυσχέτιστου Υποδείγµατος Παλινδρόµησης). Στην 1η στήλη 

καταγράφεται το αποτέλεσµα του ελέγχου που διεξήχθη για την από κοινού εκτίµηση 

της µέσης διαφοράς της απόδοσης των τεσσάρων χαρτοφυλακίων µε  τον περιορισµό το 

Jensen’s α  να διατηρείται ίσο µεταξύ των 4 εξισώσεων. Στις στήλες 2 έως 5 

καταγράφονται τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής παλινδρόµησης µε το Jensen’s 

α  να διαφοροποιείται µεταξύ των 4 εξισώσεων. 

 
Size - Controlled Tests of the Overreaction Hypothesis 

Jensen Performance Tests for Four Size-Matched Groupsa 

Jensen's Alpha Estimatesb (t - statistics) 

 Group 

Constrained 1 2 3 4 

0,0100 0,0299 0,0216 0,0054 -0,0034 

(3,305) (2,161) (2,832) (1,204) (-0,398) 

 
Πίνακας 5.3.4: Size - Controlled Tests of the Overreaction Hypothesis 

 

a. 

11 41 1

12 42 2

13 43 3

14 44 4

     (1)

     (2)

     (3)

     (4)

D

D

D

D

R R R

R R R

R R R

R R R
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− =

− =

− =

 

b. Jensen’s Alpha: Η εκτίµηση δηλαδή της τεταγµένης (intercept) του υποδείγµατος παλινδρόµησης 

( )α β ε= + − +i
D i m f tR R R  (i = 1,…,4) 
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Από την τιµή και τη στατιστική σηµαντικότητα της µέσης διαφοράς της 

απόδοσης των τεσσάρων χαρτοφυλακίων διαπιστώνουµε ότι επιβεβαιώνεται η υπόθεση 

της υπεραντίδρασης (overreaction) που µάλιστα δεν προκαλείται από την επίδραση του 

µεγέθους (size effect). Η στατιστικά σηµαντική και θετική τιµή της σταθεράς α  µπορεί 

να θεωρηθεί ως επιβεβαίωση της υπόθεσης της υπεραντίδρασης, ότι δηλαδή η µέση 

επίδοση των χαρτοφυλακίων των losers υπερτερεί σε σχέση µε τη µέση απόδοση των 

χαρτοφυλακίων των winners καίτοι οι κεφαλαιοποιήσεις τους στο τέλος της περιόδου 

διαµόρφωσης των χαρτοφυλακίων κυµαίνονταν στα ίδια περίπου επίπεδα. Το 

φαινόµενο της υπεραντίδρασης διακρίνεται έντονα στα χαρτοφυλάκια των µετοχών των 

εταιρειών χαµηλής κεφαλαιοποίησης, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη αν 

αναλογιστούµε πως όταν «διογκώνεται» το µέγεθος της κεφαλαιοποίησης µειώνονται 

φυσιολογικά και τα περιθώρια αντίδρασης. 

 
5.3.7 Συµπεράσµατα 
 
Στα πλαίσια της µελέτης µας για τη Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική διεξαγάγαµε 

µια εµπειρική έρευνα για το φαινόµενο της υπεραντίδρασης, φαινόµενο που µπορεί να 

αποδοθεί στην παρατηρούµενη τάση µακροχρόνιας επιστροφής των τιµών των µετοχών 

στη µέση τιµή τους. Το φαινόµενο της υπεραντίδρασης έρχεται σε αντίθεση µε τη 

θεωρία της αποτελεσµατικής αγοράς στην ασθενή της µορφή και προκαλεί από τα µέσα 

της δεκαετίας του 1980 που καταγράφηκε από τους De Bondt και Thaler το ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Με βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διεξαγάγαµε µε τα δεδοµένα 

της περιόδου 1995 – 2010 στο Χ.Α.Α. επιβεβαιώνεται η ισχύς του φαινοµένου που 

µάλιστα δεν δείχνει να επηρεάζεται ιδιαίτερα από την επίδραση του µεγέθους. 

Εξαλείφοντας την επίδραση του µεγέθους διαπιστώσαµε συγκεκριµένα ότι οι αποδόσεις 

των χαρτοφυλακίων των losers υπερτερούν σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα σε σχέση 

µε τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των winners. Η υπεροχή µάλιστα των losers δεν 

εξηγείται από το βαθµό της έκθεσης των χαρτοφυλακίων στο συστηµατικό κίνδυνο και 

εποµένως οι µεγαλύτερες αποδόσεις των losers δεν µπορούν να αποδοθούν σε 

υψηλότερα επίπεδα συστηµατικού κινδύνου. Συνελόντι ειπείν, και µε size – adjusted 

και µε risk – adjusted αποδόσεις τα χαρτοφυλάκια των losers αποδεικνύεται ότι 

υπερτερούν σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα σε σχέση µε τις αποδόσεις των 

χαρτοφυλακίων των winners.  

Σε µελλοντική εµπειρική µελέτη µας θα διερευνήσουµε αν το φαινόµενο της 

υπεραντίδρασης σχετίζεται µε το βαθµό ωρίµανσης των αγορών, αν δηλαδή 

παρουσιάζεται πιο έντονα σε αναπτυσσόµενες ή σε αναπτυγµένες αγορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιδοθήκαµε στη διεξοδική θεωρητική και 

εµπειρική µελέτη, αξιολόγηση και αποτίµηση της ερµηνευτικής ισχύος και της 

ορθότητας των παραδοχών των κυριοτέρων υποδειγµάτων τιµολόγησης της 

νεοκλασικής χρηµατοοικονοµικής. Η οπτική γωνία της κριτικής προσέγγισης της 

Θεωρίας Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων και των ποσοτικών υποδειγµάτων της 

διευρύνθηκε υπό το πρίσµα της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. Συγκεκριµένα, 

στο πρώτο µέρος  της διατριβής εξετάστηκαν ενδελεχώς οι βασικές αρχές της 

σύγχρονης χρηµατοοικονοµικής θεωρίας και τα πολυπαραγοντικά εµπειρικά 

υποδείγµατα αποτίµησης κεφαλαιακών στοιχείων. Στο δεύτερο µέρος της διατριβής 

εξετάστηκαν εκτενώς υπό το πρίσµα της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής 

(Behavioral Finance) οι αποκλίσεις που παρατηρούνται από τις θεµελιώδεις αρχές και 

υποθέσεις των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων.  

Αναλυτικά, στο πρώτο µέρος της διατριβής και στην προσπάθεια µας να 

συµβάλλουµε στην επιστηµονική έρευνα που διεξάγεται, µετά την εµβριθή µελέτη των 

υποδειγµάτων σε θεωρητικό επίπεδο επιδοθήκαµε σε µια σειρά από ελέγχους στο 

ελληνικό χρηµατιστήριο τροποποιώντας ή διευρύνοντας το οπτικό πεδίο προσέγγισης 

των κλασσικών υποδειγµάτων. Από την ενδελεχή µελέτη των εµπειρικών ερευνών του 

πλέον κλασσικού υποδείγµατος τιµολόγησης της νεοκλασικής χρηµατοοικονοµικής, 

του CAPM, καθίστανται εµφανείς οι δοµικές αδυναµίες του υποδείγµατος στην 

εκτίµηση της σχέσης απόδοσης - κινδύνου και αποτίµησης της αξίας του υποκείµενου 

κεφαλαιακού στοιχείου (asset valuation). Συγκεκριµένα διαπιστώνεται ότι 1) η σχέση 

ανταλλαγής µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και κινδύνου είναι στην πλειονότητα των 

µελετών γραµµική και κατά το µάλλον ή ήττον αύξουσα, 2) ο σταθερός όρος της 

εξίσωσης που αντιπροσωπεύει το επιτόκιο του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου 

εκτιµάται στην πλειονότητα των εµπειρικών µελετών να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα 

σε σχέση µε το ύψος του επιτοκίου του αξιογράφου µηδενικού κινδύνου που ισχύει 

στην πραγµατικότητα, 3) µε δεδοµένο ότι οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο η 

αναµενόµενη απόδοση του αξιογράφου i  σε ισορροπία, που αποτυπώνεται 

διαγραµµατικά στην κλίση της Γραµµής Αγοράς Αξιογράφων (SML) ως γραµµική 

αύξουσα συνάρτηση του συστηµατικού κινδύνου (βήτα), είναι πιο επίπεδη στην 

πραγµατικότητα από την κλίση που προβλέπεται από τη θεωρία, 4) αν και τα ευρήµατα 

είναι συγκεχυµένα στην πλειονότητα τους κατατείνουν στη συναγωγή του 

συµπεράσµατος ότι τιµολογείται αποκλειστικά και µόνο ο συστηµατικός κίνδυνος, ήτοι 
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οι επενδυτές αποζηµιώνονται µόνο για τον συστηµατικό κίνδυνο που αναλαµβάνουν 5) 

το σηµαντικότερο πρόβληµα ανακύπτει αν αναλογιστεί κανείς ότι µε δεδοµένο ότι οι ex 

ante (οι εκ των προτέρων) αποδόσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντικείµενο 

εµπειρικής µελέτης οι έρευνες στηρίζονται στις πραγµατικές (ex post) αποδόσεις. Έτσι 

το εµπειρικό ερώτηµα που ανακύπτει είναι: Οι προηγούµενες αποδόσεις των 

αξιογράφων (εν προκειµένω µετοχών) προσαρµόζονται στο CAPM? Οι υποστηρικτές 

του υποδείγµατος βέβαια προβάλλουν δύο επιχειρήµατα: οι πραγµατικές τιµές µπορούν 

να θεωρηθούν ως µια προσεγγιστική µεταβλητή των προσδοκιών και το αναµενόµενο 

ασφάλιστρο κινδύνου ενός αξιογράφου συνδέεται γραµµικά µε το συντελεστή βήτα του 

αξιογράφου και το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς 6) µια σειρά από µεταβλητές 

όµως, για παράδειγµα επενδυτικοί αριθµοδείκτες, το µέγεθος ή φαινόµενα που 

κατεγράφησαν, για παράδειγµα η διατήρηση της ορµής (momentum) και αντιθετικές 

στρατηγικές (contrarian), συµβάλλουν στην εξήγηση των µέσων αποδόσεων που 

παρέχουν τα βήτα 7) πέραν τούτου η παραδοχή των σταθερών βήτα (διαχρονικά) 

ενδεχοµένως να µην είναι η ορθή 8) το χαρτοφυλάκιο της αγοράς δεν περιλαµβάνει όλα 

τα διαπραγµατεύσιµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 9) τα δεδοµένα του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς που θα περιλαµβάνει όλα τα διαπραγµατεύσιµα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι ενδεχοµένως απρόσιτα (βέβαια η ίδια 

κριτική µπορεί να διατυπωθεί για την εγκυρότητα των ελέγχων όλων των οικονοµικών 

υποδειγµάτων όταν δεν διεξάγονται εξονυχιστικοί, εξαντλητικοί έλεγχοι ή 

χρησιµοποιούνται προσεγγιστικές µεταβλητές στο υπόδειγµα). 

Για τη διαπίστωση της εγκυρότητας του Υποδείγµατος Αποτίµησης 

Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (µε βάση τα δεδοµένα του ελληνικού χρηµατιστηρίου της 

περιόδου 2000 – 2010) προτείναµε µια τροποποιηµένη εκδοχή του Ελέγχου του Λόγου 

Μεγίστης Πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, LRT). Ο Έλεγχος του Λόγου 

Μεγίστης Πιθανοφάνειας διεξάγεται για να τεκµηριωθεί αν το χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς (για την ακρίβεια µια συγκεκριµένη προσεγγιστική µεταβλητή του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς) συνιστά ένα ελάχιστης διακύµανσης αποτελεσµατικό 

χαρτοφυλάκιο. Η προτεινόµενη τροποποίηση του Ελέγχου του Λόγου Μεγίστης 

Πιθανοφάνειας αποβλέπει στη βελτιστοποίηση των small – large sample statistical 

properties µε τον υπολογισµό της ορίζουσας της µήτρας διακύµανσης  – 

συνδιακύµανσης των λαθών (των καταλοίπων) του συστήµατος των εξισώσεων πριν 

από τη σύγκλιση του αλγορίθµου.  

Για τη διεξαγωγή του ελέγχου εφαρµόσαµε σε πρώτη φάση την πολυµεταβλητή 

µεθοδολογία ελέγχου του Gibbons. Συγκρίναµε δύο συστήµατα παλινδρόµησης 
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πολυµεταβλητών υποδειγµάτων της αγοράς: το πρώτο καταγράφει τους περιορισµούς 

που προκύπτουν από το zero – beta CAPM και το δεύτερο µπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

εναλλακτικό υπόδειγµα που δεν υπόκειται σε περιορισµούς. Υπολογίσαµε στη συνέχεια 

µια στατιστική ελέγχου του λόγου µεγίστης πιθανοφάνειας ως µια συνάρτηση των 

καταλοίπων των πινάκων διακύµανσης – συνδιακύµανσης των συστηµάτων στην 

περιοριστική και µη περιοριστική τους µορφή. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από 

τη στατιστική ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας στηρίζονται στην ασυµπτωτική θεωρία 

που ορίζει ότι η στατιστική ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας ακολουθεί µια Χ2 

κατανοµή. Η ισχύς του CAPM εξετάστηκε επίσης µε βάση τις προσαρµοσµένες σε 

µικρού µεγέθους δείγµατα πολυµεταβλητές µεθοδολογίες στατιστικού ελέγχου των 

Jobson και Korkie (LRT*) και του Shanken (F). 

Συγκρίναµε τέλος τα αποτελέσµατα των καθιερωµένων πολυµεταβλητών 

µεθοδολογιών στατιστικού ελέγχου µε τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης από 

πλευράς µας τροποποιηµένης εκδοχής του ελέγχου του λόγου πιθανοφάνειας. 

Συγκεκριµένα από όλους τους ελέγχους που διεξαγάγαµε αρχικά µε βάση τα δεδοµένα 

των δέκα χαρτοφυλακίων (που ταξινοµήθηκαν σε φθίνουσα σειρά µε κριτήριο την 

κεφαλαιοποίηση τους), η µηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται. Η µη απόρριψη της 

υπόθεσης ότι ο σταθµισµένος βάσει της χρηµατιστηριακής αξίας (κεφαλαιοποίησης) 

των µετοχών που τον συνθέτουν Γενικός ∆είκτης είναι ex ante αποτελεσµατικός µε 

βάση το υπόδειγµα µέσου – διακύµανσης, ήτοι κινείται επί του συνόρου ελάχιστης 

διακύµανσης (minimum variance frontier), συνάδει µε τα ευρήµατα σειράς ερευνητών, 

ενδεικτικά του Faff (1991) και του Wood (1991) στην αυστραλιανή χρηµατιστηριακή 

αγορά.  

Εξετάζοντας όµως τα αποτελέσµατα των ελέγχων LRT (και της πρωτότυπης και 

της προτεινόµενης από πλευράς µας τροποποιηµένης µορφής) που διεξήχθησαν µε 

βάση τα δεδοµένα των σαράντα χαρτοφυλακίων (που ταξινοµήθηκαν σε αύξουσα σειρά 

µε κριτήριο το ύψος του συντελεστή βήτα τους), η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται 

κατηγορηµατικά σε όλες τις υποπεριόδους – εκτός από την τελευταία υποπερίοδο – και 

στο σύνολο της περιόδου. Η αδιαµφισβήτητη όµως αυτή απόρριψη κλονίζεται από τα 

αποτελέσµατα των προσαρµοσµένων σε µικρού µεγέθους δείγµατα πολυµεταβλητών 

µεθοδολογιών  στατιστικού ελέγχου (Jobson – Korkie και F – test) που παρέχουν 

ισχυρή (ειδικά το F – test) υποστήριξη στην ορθότητα των περιορισµών του zero – beta 

CAPM έναντι ενός εναλλακτικού υποδείγµατος της αγοράς που δεν υπόκειται σε 

περιορισµούς. Η διαφοροποίηση εποµένως που παρατηρείται µεταξύ των 

αποτελεσµάτων των πολυµεταβλητών µεθοδολογιών ελέγχου εγείρει ερωτηµατικά για 
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τις επιπτώσεις στα αποτελέσµατα αφενός µεν της επιλογής του κριτηρίου συγκρότησης 

των χαρτοφυλακίων, αφετέρου του αριθµού των χαρτοφυλακίων του δείγµατος και (σε 

σχέση µε αντίστοιχες έρευνες στο εξωτερικό) της συχνότητας των παρατηρήσεων. Για 

να δοθεί εποµένως απάντηση στα ερωτηµατικά που ανακύπτουν από τη διαφοροποίηση 

των αποτελεσµάτων προτείνεται ως αντικείµενο µελλοντικής έρευνας η διεξαγωγή 

προσοµοιώσεων (simulation evidence) για την αποτίµηση της ισχύος των 

πολυµεταβλητών ελέγχων. 

Από τη διεξοδική µελέτη των εµπειρικών ερευνών της Θεωρίας Τιµολόγησης 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, APT) τα συµπεράσµατα 

που προκύπτουν συνοψίζονται ως εξής: 

§ Η συντριπτική πλειονότητα των εµπειρικών ερευνών κατέδειξε ότι το υπόδειγµα 

εξισορροπητικής κερδοσκοπίας µπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά µια γραµµική 

σχέση µεταξύ των αναµενόµενων αποδόσεων των αξιογράφων και των 

παραµετρικών κινδύνων (των παραγόντων κινδύνου jtf ). 

§ Στη συντριπτική πλειονότητα των µελετών επισηµαίνονται περισσότεροι από ένας 

παράγοντες που επηρεάζουν σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα τη διαµόρφωση των 

αποδόσεων των αξιογράφων. Επισήµανση που θέτει σε ευθεία αµφισβήτηση τη 

θεµελιώδη αρχή του Υποδείγµατος Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων που 

πρεσβεύει ότι ο µοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη διαµόρφωση των 

αποδόσεων των αξιογράφων είναι ο παράγοντας της αγοράς. Σύµφωνα όµως µε τις 

εµπειρικές έρευνες της APT που διεξάγονται µε τη χρήση καθαρά στατιστικών 

µεθόδων για την εξαγωγή των κοινών παραγόντων, διαπιστώνεται ότι ο παράγοντας 

της αγοράς κατά βάση παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση µε τον πρώτο τη τάξει 

στατιστικό παράγοντα (που εξηγεί το µεγαλύτερο ποσοστό της µεταβλητότητας των 

αποδόσεων), συσχετίζεται δε έστω και περιορισµένα και µε άλλους στατιστικούς 

παράγοντες.  

§ Συνάγεται επίσης το συµπέρασµα ότι τέσσερις µε πέντε στατιστικοί παράγοντες 

αρκούν για τον προσδιορισµό των αποδόσεων των αξιογράφων µε βάση το 

Υπόδειγµα Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας. Παρατηρήθηκε όµως σε σειρά 

ερευνών το φαινόµενο ο αριθµός των παραγόντων να µεταβάλλεται ανάλογα µε το 

µέγεθος του δείγµατος των µετοχών (συγκεκριµένα ο αριθµός των παραγόντων που 

αναγνωριζόταν ως πηγές κινδύνου συσχετιζόταν θετικά µε το µέγεθος του 

δείγµατος). Παρατηρήθηκε επίσης το φαινόµενο ο επιµερισµός των µετοχών του 

δείγµατος σε υποοµάδες (subgroups) ενδεχοµένως να οδηγεί στην αγνόηση 

σηµαντικών πηγών συνδιακύµανσης µεταξύ των αξιογράφων των διαφορετικών 
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υποοµάδων. Επιπροσθέτως οι ταυτοποιηµένοι προσδιοριστικοί παράγοντες των 

αποδόσεων της κάθε υποοµάδας µετοχών µπορεί να διαφέρουν από τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες έτερης υποοµάδας του ιδίου µεγέθους. Το ερώτηµα 

που τίθεται εποµένως είναι το αν και σε ποιο µέγεθος δείγµατος σταθεροποιείται ο 

αριθµός των παραγόντων. 

§ Ο αριθµός των µακροοικονοµικών παραγόντων που αναγνωρίζονται ως πηγές 

κινδύνου µεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Η έκταση της χώρας και κατ’ επέκταση 

της κεφαλαιαγοράς της καθορίζει και τον αριθµό των παραγόντων. Για παράδειγµα 

στις µελέτες που γίνονται στο πλαίσιο της APT στην οικονοµία των ΗΠΑ ο αριθµός 

των παραγόντων κυµαίνεται από πέντε έως εννέα. Σε µικρές ανοικτές οικονοµίες µε 

ρηχές αγορές και χαµηλή εµπορευσιµότητα ο αριθµός των παραγόντων περιορίζεται 

µεταξύ δύο και τριών, για παράδειγµα στις σκανδιναβικές χώρες. 

§ Από τις αρχικές µεταβλητές (που εκφράζονται ως γραµµικοί συνδυασµοί 

περιορισµένου αριθµητικά πλήθους στατιστικών παραγόντων) πέραν από τον 

παράγοντα της αγοράς, οι µεταβλητές που ασκούν ισχυρότερη επίδραση στις 

αποδόσεις των αξιογράφων είναι εγχώριας κυρίως προέλευσης και έπονται οι 

επιδράσεις των διεθνών µεταβλητών. Το φαινόµενο αυτό αναδεικνύεται πιο έντονα 

στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες (που κατά βάση βέβαια είναι και λιγότερο 

εκτεθειµένες στο διεθνή ανταγωνισµό) σε σχέση µε τις αναπτυγµένες οικονοµίες.  

§ Ο εµπειρικός έλεγχος της αξιοπιστίας της APT σε διεθνές επίπεδο δεν επιβεβαιώνει 

την υπόθεση περί ενοποιηµένων διεθνών κεφαλαιαγορών και ως εκ τούτου δεν 

µπορεί να υποστηριχθεί η διεθνοποιηµένη εκδοχή της θεωρίας. 

§ Τα Υποδείγµατα Τιµολόγησης γενικότερα και εν προκειµένω η APT  αποδεικνύεται 

µε βάση τις εµπειρικές µελέτες ότι δεν παρέχουν εξήγηση για το φαινόµενο της 

εποχικότητας των αποδόσεων που καταγράφεται την τελευταία µέρα συναλλαγών 

του ∆εκεµβρίου και τις πρώτες οχτώ µέρες συναλλαγών του Ιανουαρίου (turn of the 

year effect). 

§ Το σφάλµα τιµολόγησης του υποδείγµατος µειώνεται ενδεχοµένως µε την ανάπτυξη 

υποδειγµάτων εφαρµογής της θεωρίας στο πλαίσιο της Bayesian πιθανοθεωρίας 

(pricing error and Bayesian approach).    

§ Με τη χρήση χρονολογικών και διαστρωµατικών παλινδροµήσεων επιβεβαιώνεται 

επίσης ότι πέρα από το βήτα της αγοράς η επίδραση του µεγέθους (size effect) και 

µιας σειράς αριθµοδεικτών [λόγος κερδών προς τιµή ανά µετοχή, λόγος της 

λογιστικής αξίας της µετοχής προς τη χρηµατιστηριακή αξία (κεφαλαιοποίηση) 

στην αγορά, λόγος δανειακών / ιδίων κεφαλαίων] που συµβάλλουν στην εξήγηση 
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της µεταβλητότητας των αναµενόµενων αποδόσεων των αξιογράφων, εξακολουθεί 

να υφίσταται και µετά την εξαγωγή των στατιστικών παραγόντων µε την ανάλυση 

παραγόντων ή την ανάλυση των κύριων συνιστωσών. Οι συντελεστές ευαισθησίας 

βήτα ή παραγοντικά φορτία (factor loadings, sb ) δεν παραµένουν σταθεροί αλλά 

µεταβάλλονται στο διάβα του χρόνου. 

§ Από τις εµπειρικές µελέτες που είχαν ως αντικείµενο τη σύγκριση των διάφορων 

τεχνικών που εφαρµόζονται στα υποδείγµατα εµπειρικής εφαρµογής της ΑΡΤ 

φαίνεται ότι τα “Macroeconomic Variables Models’’ υπερέχουν έναντι των “General 

Factor Models’’, των “Factor Loadings Model’’ και της “Two-Steps Procedure’’. Η 

επιχειρηµατολογία για την υπεροχή των µοντέλων αυτών στηρίζεται σε δύο βασικά 

σηµεία. Πρώτον τα Macroeconomic Variables Models  µπορούν να περιγράψουν 

καλύτερα τη διαδικασία διαµόρφωσης των τιµών των αποδόσεων (returns 

generating process) και δεύτερον έχουν µεγαλύτερη οικονοµική ερµηνευτική 

δύναµη. Σε γενικές γραµµές συµπεραίνεται ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα 

υπόδειγµα το οποίο θα ικανοποιεί τους περιορισµούς που θέτει η Θεωρία 

Τιµολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, APT) και 

θα έχει µία µοναδική διαδικασία διαµόρφωσης τιµών για παράγοντες οι οποίοι θα 

φέρουν τις ίδιες τιµές κινδύνου και στα δύο διαφορετικά υποσύνολα µετοχών. Επί 

πλέον αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς να θυσιαστεί η ικανότητα της APT να 

εξηγήσει ένα σηµαντικό µέρος της απόκλισης της κατά µέσο όρο υπερβάλλουσας 

απόδοσης. 

Στα πλαίσια της εφαρµογής της Θεωρίας Τιµολόγησης Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, APT) στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο η 

συνεισφορά της ερευνητικής µας προσπάθειας έγκειται α) στη συγκριτική µελέτη και 

αποτίµηση της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης σε σχέση µε την ανάλυση σε 

κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων µεταβλητών (για την εκτίµηση της 

ερµηνευτικής ισχύος της Θεωρίας µε βάση τη στατιστική σηµαντικότητα των 

παραγόντων και την προσαρµογή των εξισώσεων παλινδρόµησης) και β) στη 

διερεύνηση της σχέσης του ανερµήνευτου από την παραγοντική ανάλυση τµήµατος των 

διαστρωµατικών αποδόσεων µε τους παράγοντες που προέκυψαν από το πλήθος των 

προκαθορισµένων µεταβλητών  µέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών.  

Στο πρώτο σκέλος της εµπειρικής έρευνας της Θεωρίας Τιµολόγησης 

Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory, APT) στο Ελληνικό 

Χρηµατιστήριο, µέσω της συγκριτικής µελέτης και αποτίµησης της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης (exploratory factor analysis) σε σχέση µε την ανάλυση σε 
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κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων µεταβλητών, αναζητήσαµε τους άγνωστους 

κοινούς παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση των αποδόσεων των µετοχών και 

µέσω της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (principal components) τη σχέση που 

διέπει µια ευρεία γκάµα µεταβλητών µε τις αποδόσεις των αξιογράφων κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 2000 - 2010. ∆ιαπιστώσαµε εµπειρικά, µετά την εφαρµογή της 

ανάλυσης κύριων συνιστωσών (που χρησιµοποιείται κατ’ εξοχήν στην APT) και 

µετέπειτα της οικονοµετρικής ανάλυσης, τον αριθµό των παραγόντων που επηρεάζουν 

τις αποδόσεις των υπό εξέταση αξιογράφων που επιλέχθηκαν µε βάση συγκεκριµένα 

κριτήρια. Καταδείχτηκε µε ενάργεια η κυρίαρχη επιρροή της αγοράς που  υπερισχύει 

καταφανώς έναντι της επιρροής των εναποµεινάντων παραγόντων (σε βαθµό που η 

επιρροή των παραγόντων πέραν της αγοράς να είναι ουσιαστικά αµελητέα).  

Με δεδοµένο όµως ότι ακόµη και η επιβεβαίωση της υπόθεσης του µονο – 

παραγοντικού υποδείγµατος (που υποστηρίζεται πλήρως από τα δεδοµένα) δεν 

αποκλείει την ύπαρξη ενός µεγαλύτερου αριθµού παραγόντων σε έναν έλεγχο 

τιµολόγησης των παραγόντων, για λόγους συγκρισιµότητας της προσέγγισης της 

διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης µε την προσέγγιση µέσω της ανάλυσης σε 

κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων µεταβλητών εξετάσαµε τα υποδείγµατα µε 

βάση τον ίδιο αριθµό ερµηνευτικών µεταβλητών. Σε αµφότερες τις προσεγγίσεις ο 

αριθµός των τιµολογούµενων παραγόντων µπορεί να θεωρηθεί ενδεχοµένως ως 

επιβεβαίωση της ερµηνευτικής ισχύος της APT µε το σκεπτικό ότι περισσότεροι του 

ενός παράγοντες επηρεάζουν σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα τις αποδόσεις των 

µετοχών. Η επιβεβαίωση της ερµηνευτικής ισχύος της APT τεκµηριώνεται και από τη 

στατιστική σηµαντικότητα και την προσαρµογή των εξισώσεων παλινδρόµησης.  

Με βάση τα αποτελέσµατα εποµένως της µελέτης µας επιβεβαιώνεται σε 

σηµαντικό βαθµό η εγκυρότητα της Θεωρίας Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας που 

πρεσβεύει ότι οι µέσες αποδόσεις των µετοχών ερµηνεύονται από ένα οικονοµικό 

παραγοντικό υπόδειγµα. Το γεγονός βέβαια ότι δεν τιµολογούνται όλοι οι παράγοντες 

που προέκυψαν από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων 

ερµηνευτικών µεταβλητών δεν παύει να υφίσταται. Η προφανής εξήγηση που µπορεί να 

δοθεί σχετικά είναι πως τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης αντανακλούν 

ενδεχοµένως τη γενικότερη ρευστότητα και τις έντονες διακυµάνσεις που 

παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου (2000 – 2010).  

Η έντονη µεταβλητότητα της µήτρας διακύµανσης - συνδιακύµανσης των 

αποδόσεων των µετοχών αφενός και αφετέρου η ρευστότητα των δοµών  των σχέσεων 

µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών (ως απόρροια της έντονης µεταβλητότητας της 
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µήτρας συνδιακύµανσης των αποδόσεων τους), θα µπορούσαν να θεωρηθούν 

ενδεχοµένως ως οι αιτίες της σχετικά µέτριας ερµηνευτικής ισχύος του υποδείγµατος 

(αν αναλογιστούµε κυρίως ότι τιµολογούνται οι τρεις από τους τέσσερις παράγοντες 

στα πλαίσια της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και οι δύο από τους τέσσερις 

παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες του πλήθους των 

προκαθορισµένων µεταβλητών).  

Στο δεύτερο σκέλος της εµπειρικής έρευνας της Θεωρίας Εξισορροπητικής 

Κερδοσκοπίας διερευνήσαµε τη  σχέση του ανερµήνευτου από την παραγοντική 

ανάλυση τµήµατος των διαστρωµατικών αποδόσεων µε τους παράγοντες που 

προέκυψαν από τις προκαθορισµένες µεταβλητές µέσω της ανάλυσης των κύριων 

συνιστωσών και  διαπιστώσαµε ότι οι παράγοντες που εξήχθησαν από τις 

προκαθορισµένες µεταβλητές εµπεριέχουν πληροφοριακό περιεχόµενο σε σχέση µε 

τους παράγοντες που προέκυψαν µε βάση τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Η 

χαµηλή εµπορευσιµότητα των µετοχών και οι µη – γραµµικότητες που παρατηρούνται 

έντονα στις «ρηχές» αγορές µπορούν να θεωρηθούν ενδεχοµένως οι αιτίες που εξηγούν 

τη σχέση µεταξύ διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και προκαθορισµένων 

µεταβλητών. 

Τέλος τα αποτελέσµατα µπορούν να θεωρηθούν ότι καταδεικνύουν, έστω και µε 

βραχεία κεφαλή, µια υπεροχή της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης σε σχέση µε 

την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των προκαθορισµένων µεταβλητών. ∆εν παύει 

όµως και οι δύο εµπειρικές µεθοδολογίες ελέγχου της ερµηνευτικής ισχύος της 

Θεωρίας να συµβάλουν τα µάλα στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Η 

διαφοροποίηση δε που παρατηρείται µεταξύ των αποτελεσµάτων της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης σε σχέση µε την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες των 

προκαθορισµένων µεταβλητών θέτει εκ νέου το ζήτηµα της βέλτιστης διαδικασίας 

ανάλυσης. Για να δοθεί εποµένως απάντηση στα ερωτηµατικά που ανακύπτουν από τη 

διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων προτείνεται ενδεικτικά ως αντικείµενο 

µελλοντικής έρευνας αφενός µεν η ταυτοποίηση των παραγόντων και µέσω του 

Ελέγχου του Λόγου Μεγίστης Πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test, LRT) και 

αφετέρου η διεξαγωγή προσοµοιώσεων (simulation evidence) για τη διαπίστωση της 

ευρωστίας ή σταθερότητας (robustness) των κριτηρίων καλής προσαρµογής (goodness-

of-fit criteria) που τίθενται για την ταυτοποίηση των προσδιοριστικών παραγόντων των 

αποδόσεων και της δοµής των σχέσεων τους. 

Στο δεύτερο µέρος της διατριβής η οπτική γωνία της κριτικής προσέγγισης της 

Θεωρίας Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων και των ποσοτικών υποδειγµάτων της 
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διευρύνθηκε υπό το πρίσµα της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. Στα πλαίσια της 

Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής µελετήσαµε τις ψυχολογικές διαστάσεις και τα 

βαθύτερα κίνητρα που διέπουν την επενδυτική - χρηµατοοικονοµική συµπεριφορά σε 

µια προσπάθεια επεξήγησης των δυσερµήνευτων φαινοµένων – «ανωµαλιών» της 

αγοράς. Εξετάσαµε αρχικά τη θεωρία και τις αµφισβητήσεις της υπόθεσης της 

αποτελεσµατικής αγοράς. Τα αντικρουόµενα συµπεράσµατα των µελετών για την 

ύπαρξη αποτελεσµατικότητας της αγοράς έστρεψαν το ερευνητικό ενδιαφέρον µας στη 

µελέτη της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής που µε άξονες τη ψυχολογία της 

γνωστικής θεωρίας των αποφάσεων (Investor’s Psychology) και τη θεωρία των 

Περιορισµών στη Χρήση του Arbitrage (Limited Arbitrage), προσπαθεί µε τη σειρά της 

να ερµηνεύσει τις ανωµαλίες της αγοράς µε βάση τον τρόπο σκέψης και δράσης των 

επενδυτών, τις νοητικές διεργασίες που επιτελούνται κατά τη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων τους και τα βαθύτερα κίνητρα που διέπουν τη συµπεριφορά τους.  

Από τη µελέτη µας κατέστησαν σαφείς οι λόγοι που υπαγορεύουν την κριτική 

που διατυπώνεται για αµφότερες τις προσεγγίσεις της θεωρίας της αποτελεσµατικής 

αγοράς αφενός και της συµπεριφορικής χρηµατοοικονοµικής αφετέρου. 

Συµπερασµατικά οι υπέρµαχοι της αποτελεσµατικότητας της αγοράς θεωρούν πως η  

Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική συνιστά µια αποκλειστικά επεξηγηµατική 

θεώρηση που αξιοποιεί το πλεονέκτηµα της ύστερης γνώσης. Θεωρούν επίσης πως οι 

προσεγγίσεις της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής δεν εδράζονται σε ένα στέρεο 

υπόδειγµα ισορροπίας αλλά επιχειρούνται κατά το µάλλον ή ήττον περιπτωσιολογικά, 

ad hoc και στην πραγµατικότητα απλά καταγράφουν και εκ των υστέρων αποπειρώνται 

να εξηγήσουν τις διακυµάνσεις των αγορών. Η άποψη βέβαια των υποστηρικτών της 

υπόθεσης της αποτελεσµατικής αγοράς συνιστά µια αφοριστική, υπεραπλουστευτική 

αντιµετώπιση της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. Όντως η υπόθεση της 

αποτελεσµατικής αγοράς  που απορρέει από τη θεωρία γενικής ισορροπίας που 

κυριαρχεί στη νεοκλασσική οικονοµική συνιστά την πλέον προβεβληµένη και 

καταξιωµένη χρηµατοοικονοµική προσέγγιση. Για µια σειρά από λόγους όµως 

παρατηρούνται σε συχνές και µεγάλες σε διάρκεια χρονικές περιόδους αποκλίσεις των 

αγορών από την κατάσταση ισορροπίας για µια σειρά από λόγους. Η επισήµανση των 

αποκλίσεων από την κατάσταση ισορροπίας και οι ατέλειες του µηχανισµού 

εξισορρόπησης µέσω κερδοσκοπίας τεκµηριώνονται και αιτιολογούνται  επαρκώς στα 

πλαίσια της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής. 

Η Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική εποµένως διευρύνει την οπτική 

προσέγγιση της κλασσικής πλέον υπόθεσης των αποτελεσµατικών αγορών. Η υπόθεση 
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των αποτελεσµατικών αγορών ισχύει αν συντρέχουν µια σειρά από προϋποθέσεις µε 

προεξάρχουσες τον ορθολογισµό των επενδυτών και της επικράτησης του τέλειου  

ανταγωνισµού στις αγορές. Αν όµως για µια σειρά από λόγους δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις τότε υπό το πρίσµα της Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής 

ερµηνεύονται µια σειρά από τα φαινόµενα που εξετάσαµε και ανάγονται στη σφαίρα 

της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και µιας σειράς κοινωνικών επιστηµών, φαινόµενα 

που διαταράσσουν την οµαλή λειτουργία των αγορών. Σαφώς η προσέγγιση της 

Συµπεριφορικής Χρηµατοοικονοµικής δεν συνιστά τη «λυδία λίθο»  για την ερµηνεία 

των αγορών και δεν επιτρέπει προς το παρόν τουλάχιστον τη συγκρότηση ενός στέρεου 

υποδείγµατος ισορροπίας. ∆εν παύει όµως να συµβάλλει στην κατανόηση των 

φαινοµένων που προκαλούν τις ανωµαλίες στη λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών. 

Στα πλαίσια της µελέτης µας για τη Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική 

διεξαγάγαµε επίσης µια εµπειρική έρευνα για το φαινόµενο της υπεραντίδρασης, 

φαινόµενο που µπορεί να αποδοθεί στην παρατηρούµενη τάση µακροχρόνιας 

επιστροφής των τιµών των µετοχών στη µέση τιµή τους. Το φαινόµενο της 

υπεραντίδρασης έρχεται σε αντίθεση µε τη θεωρία της αποτελεσµατικής αγοράς στην 

ασθενή της µορφή και προκαλεί από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 που καταγράφηκε 

από τους De Bondt και Thaler το ερευνητικό ενδιαφέρον. Με βάση τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων που διεξαγάγαµε µε τα δεδοµένα της περιόδου 1995 – 2010 στο Χ.Α.Α. 

επιβεβαιώνεται η ισχύς του φαινοµένου που µάλιστα δεν δείχνει να επηρεάζεται 

ιδιαίτερα από την επίδραση του µεγέθους. Εξαλείφοντας την επίδραση του µεγέθους 

διαπιστώσαµε συγκεκριµένα ότι οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των losers 

υπερτερούν σε στατιστικά σηµαντικά επίπεδα σε σχέση µε τις αποδόσεις των 

χαρτοφυλακίων των winners. Η υπεροχή µάλιστα των losers δεν εξηγείται από το 

βαθµό της έκθεσης των χαρτοφυλακίων στο συστηµατικό κίνδυνο και εποµένως οι 

µεγαλύτερες αποδόσεις των losers δεν µπορούν να αποδοθούν σε υψηλότερα επίπεδα 

συστηµατικού κινδύνου. Συνελόντι ειπείν, και µε size – adjusted και µε risk – adjusted 

αποδόσεις τα χαρτοφυλάκια των losers αποδεικνύεται ότι υπερτερούν σε στατιστικά 

σηµαντικά επίπεδα σε σχέση µε τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των winners.  

Σε µελλοντική εµπειρική µελέτη µας θα διερευνήσουµε αν το φαινόµενο της 

υπεραντίδρασης σχετίζεται µε το βαθµό ωρίµανσης των αγορών, αν δηλαδή 

παρουσιάζεται πιο έντονα σε αναπτυσσόµενες ή σε αναπτυγµένες αγορές. Θα 

διερευνήσουµε επίσης αν µπορεί να προκύψει συγκεκριµένος συναλλακτικός κανόνας 

που να αποφέρει κέρδη σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα. Θα αποσαφηνίσουµε 
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εποµένως το χρονικό διάστηµα ισχύος του φαινοµένου της υπεραντίδρασης και τους 

µακροοικονοµικούς ή / και µικροοικονοµικούς παράγοντες που επιτείνουν ή 

περιορίζουν τη διάρκεια του φαινοµένου. 

Τέλος, στα πλαίσια της ενδελεχούς µελέτης των στοχαστικών χρηµατοοικονοµικών 

υποδειγµάτων για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων µε τη χρήση τόσο των κλασσικών 

όσο και των πλέον προχωρηµένων ποσοτικών µεθόδων, προτείνεται η εφαρµογή ενός 

πλαισίου µεθοδολογιών µε άξονα την τεχνολογία των νευρωνικών δικτύων, ως µια 

επέκταση των πολυπαραγοντικών υποδειγµάτων τύπου Intertemporal Capital Asset 

Pricing Model και Arbitrage Pricing Theory µε στόχο να ερµηνευτούν οι αποδόσεις των 

υπό εξέταση κεφαλαιακών στοιχείων ως ένας µη γραµµικός, µη παραµετρικός 

συνδυασµός της έκθεσης των κεφαλαιακών στοιχείων στην επίδραση πλήθους 

διαφορετικών παραγόντων.  
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