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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες, οι οποίες προσπαθούν να 

ελέγξουν την ικανότητα απλών ή και πιο σύνθετων κανόνων τεχνικής ανάλυσης να 

προβλέπουν τις τιμές των μετοχών ή να επιτυγχάνουν υπεραποδόσεις (excess 

returns). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συγκρίνει την απόδοση που 

επιτυγχάνουν απλοί κανόνες τεχνικής ανάλυσης, όπως οι κινητοί μέσοι όροι, με 

αυτήν που επιτυγχάνει η εφαρμογή της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης (Buy-

and-Hold Strategy), στην περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της τεχνικής 

ανάλυσης, περιγράφει τα βασικότερα εργαλεία αυτής, παρουσιάζει κάποιες από τις 

πιο γνωστές στρατηγικές διαπραγμάτευσης και ολοκληρώνει με επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Το δεύτερο μέρος της παρουσιάζει την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, η οποία περιελάμβανε την εφαρμογή 13 απλών κανόνων τεχνικής 

ανάλυσης σε 33 μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου, που αντιπροσώπευαν όσο το 

δυνατόν περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και περισσότερες 

κατηγορίες εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, για την περίοδο 2005 έως 2010. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

 

1.1 Ορισμός και Φιλοσοφία 

 

 

Παρά τις έντονες κριτικές που έχει δεχθεί από την επιστημονική κοινότητα, η τεχνική 

ανάλυση, γνωστή και ως ανάλυση διαγραμμάτων («charting») ή ανάλυση της αγοράς 

(«market analysis») αποτελεί, εδώ και δεκαετίες, μία από τις πλέον διαδεδομένες 

μεθόδους μελέτης της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία εφαρμόζεται ευρέως από 

χρηματιστηριακούς αναλυτές, επαγγελματίες και μη. Σύμφωνα με το Murphy, J.J., 

(1999), η τεχνική ανάλυση ορίζεται ως η μελέτη της χρηματιστηριακής αγοράς, 

κυρίως μέσω της χρήσης διαγραμμάτων, με σκοπό την πρόβλεψη των μελλοντικών 

τιμών των χρεογράφων. Ουσιαστικά, οι τεχνικοί αναλυτές, προσπαθούν, με τη 

βοήθεια μιας πληθώρας διαγραμμάτων και δεικτών, να εξετάσουν παρελθόντα 

δεδομένα, όπως οι τιμές των χρεογράφων ή ο όγκος των συναλλαγών και με βάση 

αυτά να εκτιμήσουν τη μελλοντική πορεία της αγοράς, καθορίζοντας αναλόγως τις 

επενδυτικές τους αποφάσεις. 

Οι βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται η φιλοσοφία της τεχνικής ανάλυσης, 

είναι οι εξής: 

 Οι παρούσες τιμές των χρεογράφων στην αγορά αντανακλούν 

οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία. Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν 

ότι οποιαδήποτε πληροφορία, ανεξάρτητα από το είδος της (πολιτική, 

οικονομική, ψυχολογική κλπ), μπορεί να επηρεάσει την πορεία της 

αγοράς, αντανακλάται ήδη στις τιμές των χρεογράφων. Κατά 

συνέπεια, η μελέτη χρηματοοικονομικών δεδομένων εταιριών και 

κλάδων θεωρείται περιττή.  

 Οι τιμές των χρεογράφων κινούνται με τάσεις, οι οποίες διατηρούνται 

μέχρις ότου κάποιο γεγονός τις αντιστρέψει. Σπανίως, η μεταστροφή 

μιας τάσης πραγματοποιείται ακαριαία. Συνήθως, προηγείται 

επιβράδυνση της τάσης και κάποιου είδους προειδοποίηση. 
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 Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Συγκεκριμένα μοτίβα που αφορούν στην 

παρελθούσα πορεία των τιμών των χρεογράφων εμφανίζονται ξανά 

και ξανά στα διαγράμματα, με αποτέλεσμα να καθιστούν περισσότερο 

πιθανή την έγκυρη πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας αυτών.  

Επιπλέον, συγγραφείς (Brown, Reilly, 2009, Meyers, A. Thomas 1989) 

επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη φιλοσοφία βασίζεται εκτός των άλλων και στο 

νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, σύμφωνα με τον οποίο οι τιμές των υπηρεσιών 

και αγαθών καθορίζονται οποιαδήποτε στιγμή από τις δυνάμεις της προσφοράς και 

της ζήτησης που επικρατούν στην αγορά. Τονίζουν ότι με βάση την τεχνική ανάλυση, 

οι παραπάνω δυνάμεις επηρεάζονται τόσο από οικονομικούς παράγοντες (τους 

οποίους αποδέχονται οι  οπαδοί της θεμελιώδους ανάλυσης) όσο και από μη 

ορθολογικές μεταβλητές, όπως η διάθεση και οι υποθέσεις των συμμετεχόντων στην 

αγορά, γεγονός που ευνοεί την αμφισβήτηση της εγκυρότητας της συγκεκριμένης 

μεθόδου.  

Γενικότερα, η τεχνική ανάλυση εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό το ανθρώπινο 

στοιχείο, γεγονός που την καθιστά πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα, λόγω 

της υποκειμενικότητας που το τελευταίο της προσδίδει. Αποδέχεται ότι οι τιμές των 

χρεογράφων διαμορφώνονται με βάση τις προσδοκίες των επενδυτών: εάν ο 

επενδυτής προσδοκά αύξηση των τιμών, θα αγοράσει το χρεόγραφο, εάν, αντίθετα, 

αναμένει μείωση, θα πουλήσει (Steven B. Achelis, 2001). Όμως, οι προσδοκίες και 

κατά συνέπεια οι αποφάσεις κάθε επενδυτή επηρεάζονται, όπως είναι φυσικό, από 

έναν μεγάλο αριθμό συναισθημάτων καθώς και από τη ψυχολογία του πλήθους που 

συμμετέχει στη χρηματιστηριακή αγορά. Οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν επειδή 

βλέπουν άλλους να κάνουν το ίδιο (Walter J. Zimmermann Jr, United I-CAP).  

Ουσιαστικά, λοιπόν, η τεχνική ανάλυση, βασιζόμενη στη θεωρία ότι οι τιμές των 

χρεογράφων στην αγορά αντανακλούν τη ψυχολογία του πλήθους, προσπαθεί να 

προβλέψει τις μελλοντικές μεταβολές των τιμών, υποθέτοντας ότι η ψυχολογία του 

αυτή κινείται μεταξύ πανικού, φόβου και απαισιοδοξίας από τη μία πλευρά και 

εμπιστοσύνης, υπερβολικής αισιοδοξίας και ευφορίας από την άλλη (Martin J. Pring, 

1980). Για τους παραπάνω λόγους, η τεχνική ανάλυση, θεωρείται, ότι βασίζεται, κατά 

κύριο λόγο, στα «Χρηματοοικονομικά της Συμπεριφοράς» (Behavioral Finance ) 

(Murphy J. J., 1999). 
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1.2   Η Θεωρία Dow (Dow Theory) 

 

 

 

Η θεωρία Dow, η οποία αναπτύχθηκε από το Charles Dow στις αρχές του εικοστού 

αιώνα, αποτελεί το θεμέλιο της τεχνικής ανάλυσης, όπως είναι γνωστή και 

εφαρμόζεται σήμερα. Προκειμένου να είναι δυνατή η αντιπροσώπευση του συνόλου 

της αγοράς, ο Dow κατασκεύασε δύο δείκτες, οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ ακόμη και 

σήμερα, το Μέσο της Βιομηχανίας (The Dow Jones Industrial Average), ο οποίος 

περιλαμβάνει τριάντα κύριες βιομηχανικές επιχειρήσεις, και το Μέσο των 

Μεταφορών (The Dow Jones Transportation Average), ο οποίος περιλαμβάνει είκοσι 

επιχειρήσεις του τομέα των μεταφορών. 

Βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης θεωρίας αποτελεί το γεγονός ότι 

βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις τιμές κλεισίματος των χρεογράφων, αγνοώντας 

την κίνηση αυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και η υπόθεση ότι η 

πλειοψηφία των μετοχών κινείται παράλληλα με το σύνολο της αγοράς. Όταν, 

δηλαδή, η αγορά σημειώνει άνοδο, το ίδιο ισχύει και για το μεγαλύτερο μέρος των 

μετοχών. Αντίθετα, όταν η αγορά σημειώνει πτώση, πτωτικά κινούνται και οι 

περισσότερες μετοχές.  

Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η θεωρία είναι οι παρακάτω: 

 Η αγορά προεξοφλεί τα πάντα. Κάθε είδους πληροφορία, του 

παρελθόντος, του παρόντος ή ακόμη και του μέλλοντος προεξοφλείται 

στην αγορά και αντικατοπτρίζεται στις τιμές των μετοχών και των 

δεικτών. Η αγορά προσαρμόζεται αυτόματα σε κάθε αλλαγή που 

πραγματοποιείται, με αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει ανά πάσα 

χρονική στιγμή οποιαδήποτε νέα πληροφορία. 

 Η αγορά περιλαμβάνει τρία είδη τάσης: τη βασική ή πρωτεύουσα 

(primary), τη δευτερεύουσα (secondary) και την ελάχιστη (minor). Η 

πρωτεύουσα τάση αποτελεί τη βασική τάση της αγοράς, εμπεριέχει τα 

άλλα δύο είδη τάσης και συνήθως διαρκεί από ένα έως τρία χρόνια, 

διάστημα το οποίο μπορεί να διαφέρει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Η δευτερεύουσα, ή ενδιάμεση, τάση λειτουργεί διορθωτικά ως προς 

την πρωτεύουσα καθώς κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Επιπλέον, οι κινήσεις της θεωρούνται περισσότερο ευμετάβλητες από 

αυτές της πρωτεύουσας τάσης. Συνήθως, η διάρκεια της κυμαίνεται 



5 
 

από τρεις εβδομάδες έως τρεις μήνες ενώ σε έκταση, μπορεί να 

καλύψει από το 1/3 έως τα 2/3 της βασικής τάσης. Τέλος, η ελάχιστη 

τάση, η οποία διαρκεί λιγότερο από τρεις εβδομάδες, αντιπροσωπεύει, 

ουσιαστικά, τις διορθωτικές κινήσεις στα πλαίσια μιας δευτερεύουσας 

τάσης ενώ συνήθως εμπεριέχει ένα αξιόλογο μέγεθος «θορύβου». 

 Η πρωτεύουσα τάση περιλαμβάνει τρεις φάσεις: τη φάση της 

συσσώρευσης (accumulation phase), τη φάση της μαζικής συμμετοχής 

(public participation phase) και τη φάση της υπερβολής (excess phase). 

Η πρώτη φάση είναι αυτή κατά την οποία οι καλά πληροφορημένοι 

επενδυτές είτε αρχίζουν να «μπαίνουν» στην αγορά ενώ οι τιμές των 

μετοχών βρίσκονται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα,  είτε αρχίζουν να 

πωλούν τις μετοχές τους αναγνωρίζοντας ότι τα κέρδη των 

επιχειρήσεων έχουν αγγίξει ένα επίπεδο αρκετά υψηλό ώστε να 

μπορέσει να διατηρηθεί. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, τα 

θετικά ή αρνητικά συναισθήματα έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται στην 

αγορά με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επενδυτές είτε να 

εισέρχονται σε αυτήν, οδηγώντας τις τιμές σε ακόμη υψηλότερα 

επίπεδα, είτε να εξέρχονται από αυτήν, φοβούμενοι τον πανικό που 

πρόκειται να ακολουθήσει. Η Τρίτη φάση, αυτή της υπερβολής, 

συνοδεύεται από έντονη κερδοσκοπία, στην περίπτωση της ανοδικής 

τάσης, και από την ανάγκη για ανεύρεση μετρητών και κατά συνέπεια 

τη συνεχή πώληση μετοχών, στην περίπτωση της καθοδικής τάσης. 

 Οι δύο δείκτες της αγοράς πρέπει να επιβεβαιώνουν ο ένας τον άλλον. 

Θεωρείται απαραίτητο τουλάχιστον δύο δείκτες (στο παρελθόν ο Dow 

Jones Industrial Average και ο Dow Jones Transportation Average)  να 

δίνουν παρόμοια μηνύματα μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πορεία της αγοράς. Μόνο εάν οι 

δείκτες βρίσκονται σε συμφωνία μεταξύ τους θεωρείται ότι η πορεία 

της αγοράς που υποδεικνύεται από αυτούς είναι έγκυρη. 

 Η τάση πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον όγκο των συναλλαγών. Ο 

όγκος πρέπει να αυξάνεται όταν οι τιμές των μετοχών κινούνται 

σύμφωνα με την τάση ενώ πρέπει να μειώνεται όταν οι τιμές κινούνται 

στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που υποδεικνύει η τάση. 
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 Η τάση παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου επιβεβαιωθεί ένα σαφές μήνυμα 

μεταστροφής αυτής. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διαχωρίζουν τη μεταστροφή της βασικής τάσης από μία δευτερεύουσα 

τάση ή μία απλή διόρθωση αυτής. 

Παρά το γεγονός ότι η θεωρία Dow παραμένει, μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα 

δημοφιλής μεταξύ των επενδυτών, δέχεται κριτική για διάφορους λόγους. Ο 

σημαντικότερος αφορά στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που 

πραγματοποιείται η μεταστροφή μιας τάσης μέχρι τη στιγμή που αυτή επιβεβαιώνεται 

με κάποιο σήμα από τους επενδυτές. Ως αποτέλεσμα οι τελευταίοι στερούνται 

σημαντικών κερδών που θα μπορούσαν να αποκομίσουν στην αρχή ή το τέλος 

σημαντικών κινήσεων. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από πολλούς ως αόριστη καθώς δεν 

ορίζει με σαφήνεια τη διάρκεια και την έκταση που θα πρέπει να καταλαμβάνουν η 

πρωτεύουσα, δευτερεύουσα και ελάχιστη τάση (Thomas A. Meyers, 1989). Τέλος, 

κατά τη διάρκεια των χρόνων εφαρμογής της έχει δώσει αρκετά λανθασμένα σήματα.  

Παρ’ όλη την κριτική που της ασκείται, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει 

τη συμβολή της συγκεκριμένης θεωρίας στη σύγχρονη τεχνική ανάλυση (Steven B. 

Achelis, 2001). Άλλωστε, οι απώλειες για τις οποίες ευθύνεται είναι πολύ μικρές 

συγκρινόμενες με τα οφέλη που έχουν προκύψει χάρη στην εφαρμογή της. 

 

 

1.3 Τεχνική Ανάλυση και Θεμελιώδης Ανάλυση 

 

 

Μία από τις μεγαλύτερες «διαμάχες» που έχει αναπτυχθεί ποτέ εντός των πλαισίων 

της επιστημονικής κοινότητας των χρηματοοικονομικών αφορά στο διαχωρισμό 

μεταξύ οπαδών της τεχνικής ανάλυσης και οπαδών της θεμελιώδους ανάλυσης. Όπως 

υποστηρίζουν και οι Lo, Mamaysky και Wang (2000), σε αντίθεση με τη θεμελιώδη, 

η τεχνική ανάλυση, λόγω της υποκειμενικής της φύσης, δεν υιοθετήθηκε εύκολα από 

τους μελετητές των μοντέρνων ποσοτικών χρηματοοικονομικών, ενώ ακόμα και 

σήμερα υπάρχουν κάποιοι που δεν την αποδέχονται ως προσέγγιση επιστημονικά 

αποδεκτή. 
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Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο θεωριών αφορά στο ιδιαίτερο βάρος που 

προσδίδει η τεχνική ανάλυση στο ανθρώπινο στοιχείο ως παράγοντα, ο οποίος μπορεί 

να επηρεάσει, εξίσου με τις λοιπές μεταβλητές, τη διαμόρφωση της τιμής των 

μετοχών στην αγορά. 

Πιο συγκεκριμένα, η θεμελιώδης ανάλυση υποστηρίζει ότι μόνο οικονομικές 

μεταβλητές μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των τιμών των χρεογράφων. 

Οι μεταβλητές αυτές περιλαμβάνουν από μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως ο 

πληθωρισμός, τα επιτόκια, η ανεργία κλπ, μέχρι παράγοντες που αφορούν σε 

συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας (ανταγωνισμός κλπ) και συγκεκριμένη 

επιχείρηση (κέρδη, μερίσματα κλπ). Οποιαδήποτε «νέα» πληροφορία επηρεάζει την 

τιμή των μετοχών μόνο όταν αφορά σε κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι «υγιείς» επενδυτικές αρχές και πρακτικές οδηγούν σε 

«υγιή» επενδυτικά αποτελέσματα περιορίζοντας στο ελάχιστο την επίδραση της 

ανθρώπινης ψυχολογίας (Gerwin Alfred Wilhelm Griffioen, 2003). 

Αναμφισβήτητα, η θεμελιώδης ανάλυση είναι μία μέθοδος ευρέως 

αναγνωρισμένη και αποδεκτή, με ισχυρές επιστημονικές βάσεις και έντονα 

αντικειμενικό χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, παρουσιάζει μειονεκτήματα, κάποια από 

τα οποία καλύπτει εν μέρει η τεχνική ανάλυση και τα οποία αποτέλεσαν και έναν από 

τους λόγους που ευνόησαν την περαιτέρω εξέλιξη της τελευταίας. Μία από τις 

σημαντικότερες δυσκολίες που εμφανίζει είναι ότι απαιτεί την εξέταση ενός μεγάλου 

αριθμού διαφορετικών οικονομικών μεταβλητών καθώς και την ακριβή επίδραση που 

θα έχει κάθε μία από αυτές στη μελλοντική πορεία των τιμών των χρεογράφων 

(Gerwin Alfred Wilhelm Griffioen, 2003). Επιπλέον, οι οπαδοί της θεμελιώδους 

ανάλυσης συνήθως λαμβάνουν μακροπρόθεσμες θέσεις στην αγορά, με διάρκεια 

μηνών ή ετών. Αντίθετα, οι επενδυτές που λειτουργούν με βάση την τεχνική ανάλυση 

συνήθως λαμβάνουν βραχυπρόθεσμες θέσεις, καθώς δεν είναι διατεθειμένοι να 

περιμένουν την επίδραση των οικονομικών μεταβλητών στις τιμές των χρεογράφων 

(Christopher J. Neely, 1997). Τέλος, όπως υποστηρίζει και ο  Achelis (2001), η 

θεμελιώδης ανάλυση θα λειτουργούσε αποτελεσματικά μόνο εάν όλοι οι επενδυτές 

λάμβαναν τις αποφάσεις τους με αποκλειστικό γνώμονα τη λογική τους και 

διαχωρίζοντας από αυτές το συναίσθημα. 

Υπάρχουν, βέβαια, και αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο ιδανικός τρόπος λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων είναι η ταυτόχρονη εφαρμογή τεχνικής και θεμελιώδους 
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ανάλυσης και η λήψη θέσεων στην αγορά μόνο όταν αυτή επιβεβαιώνεται από 

δείκτες και των δύο μεθόδων (Christopher J. Neely, 1997). 

 

 

1.4 Υπόθεση Αποτελεσματικότητας της Αγοράς (Efficient Market 

Hypothesis) 

 

 

Μία αγορά θεωρείται αποτελεσματική όταν οι τιμές των χρεογράφων 

προσαρμόζονται γρήγορα στην άφιξη οποιασδήποτε νέας πληροφορίας, με 

αποτέλεσμα, ανά πάσα χρονική στιγμή, οι παρούσες τιμές των χρεογράφων να 

αντανακλούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Βασική υπόθεση στην οποία 

βασίζεται η συγκεκριμένη θεωρία είναι ότι κανένας επενδυτής δεν μπορεί να 

πραγματοποιήσει υπερκέρδη, καθώς όλοι οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες (Brown, Reilly, 2009).  

Υπάρχουν τρεις μορφές αποτελεσματικότητας της αγοράς: 

 Η αδύναμη μορφή αποτελεσματικότητας (Weak Form EMH): υποθέτει 

ότι οι παρούσες τιμές των χρεογράφων αντανακλούν πλήρως όλες τις 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων 

ιστορικών στοιχείων. 

 Η ημι-ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας (Semi-strong Form EMH): 

υποθέτει ότι οι τιμές προσαρμόζονται άμεσα στη γνωστοποίηση 

οποιασδήποτε πληροφορίας προσβάσιμης στο ευρύ κοινό (δημόσιας 

πληροφορίας). 

 Η ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας (Strong Form EMH): υποθέτει 

ότι οι τιμές των χρεογράφων αντανακλούν όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, προερχόμενες είτε από δημόσιες είτε από ιδιωτικές 

πηγές. 

Η τεχνική ανάλυση, βασιζόμενη στη χρήση ιστορικών δεδομένων για την 

πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών των χρεογράφων, αποτελεί, ουσιαστικά, έναν 

έλεγχο της αδύναμης μορφής αποτελεσματικότητας της αγοράς (Park, Irwin 2004).  

Αποδεχόμενοι ότι η απόρριψη της ασθενούς μορφής αποτελεσματικότητας 
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συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη και των άλλων δύο μορφών αυτής (Gerwin 

Alfred Wilhelm Griffioen, 2003), καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνική 

ανάλυση απορρίπτει άμεση την υπόθεση περί αποτελεσματικότητας της αγοράς, κάτι 

που επιβεβαιώνεται και από την καταγραφή περιπτώσεων πραγματοποίησης 

υπερκερδών, χάρη στη χρήση τεχνικής ανάλυσης.  

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική 

κοινότητα και αποτελεί εμπόδιο στην αποδοχή της τεχνικής ανάλυσης από πολλούς 

επιστήμονες. Χαρακτηριστικά ο Samuelson (1965) αναφέρει: «Δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν αναμενόμενα κέρδη εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές με βάση τις 

παρελθοντικές, χρησιμοποιώντας διαγράμματα ή οποιοδήποτε άλλο μαγικό η 

μαθηματικό μηχανισμό. Οι τιμές της αγοράς ήδη αντανακλούν οτιδήποτε θα 

μπορούσε να είναι γνωστό σχετικά με το μέλλον, κατά συνέπεια έχουν προεξοφλήσει  

όλα τα πιθανά μελλοντικά ενδεχόμενα στο ανθρωπίνως δυνατό επίπεδο».  Επιπλέον, 

έχει αποτελέσει κίνητρο για την πραγματοποίηση πλήθους μελετών, σχετικών με την 

ικανότητα της τεχνικής ανάλυσης να πραγματοποιεί υπερκέρδη (Brock et. Al, 1992,  

Hudson, Dempsey, Keasey, 1995,  Tian, Wan, Guo, 2002).  

 

 

1.5  Μοντέλο Τυχαίου Περιπάτου (Random Walk Model) 

 

 

Το μοντέλο του Τυχαίου Περιπάτου αποτελεί ένα ειδικό μοντέλο αποτελεσματικής 

αγοράς (Park, Irwin, 2004) και βασίζεται στην υπόθεση ότι διαδοχικές μεταβολές των 

τιμών μεμονωμένων χρεογράφων είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Κατά 

συνέπεια, ιστορικά δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη 

μελλοντικών τιμών, με κανέναν τρόπο, ενώ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε μία 

αγορά τυχαίου περιπάτου οποιοσδήποτε μηχανικός κανόνας, ο οποίος συστηματικά 

να οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από μία στρατηγική αγοράς και διατήρησης 

χρεογράφων (buy and hold strategy) (Fama, Blume, 1966). 

Από τα παραπάνω προκύπτει, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι η ισχύς της μιας 

από τις δύο θεωρίες (τυχαίου περιπάτου και τεχνικής ανάλυσης) αποκλείει την 

ταυτόχρονη ισχύ της άλλης. Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί επί του θέματος 

είναι πολλές, όπως και στην περίπτωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Αξίζει 
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να αναφερθεί, αυτή που πραγματοποίησαν οι  Conrad και Kaul το 1998 (“An 

Anatomy of Trading Strategies”), σύμφωνα με την οποία υπάρχει η πιθανότητα, η 

εφαρμογή στρατηγικών «ορμής» (momentum trading strategies) σε μία αγορά 

τυχαίου περιπάτου να είναι σε θέση να οδηγήσει σε κέρδη. 

 

 

1.6  Κριτική 

 

 

Όπως αναφέρθηκε σε αρκετά σημεία παραπάνω, η τεχνική ανάλυση δέχθηκε ισχυρές 

κριτικές από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της ενώ ακόμη και σήμερα δεν είναι 

ευρέως αποδεκτή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Τα πιο σημαντικά 

μειονεκτήματα που της καταλογίζουν αφορούν στον υποκειμενικό της χαρακτήρα, 

λόγω του ιδιαίτερου βάρους που αποδίδει στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και η 

πλήρης αντίθεση της με τη θεωρία της αποτελεσματικότητας της αγοράς. 

Χαρακτηριστική είναι η στάση του Malkiel, ο οποίος το 1996 δήλωσε ότι: «Η τεχνική 

ανάλυση αποτελεί ανάθεμα για την επιστημονική κοινότητα» (Gerwin Alfred 

Wilhelm Griffioen, 2003). Μελέτες που πραγματοποίησαν οι Fama and Blume το 

1966 και οι Jensen and Benington το 1970 καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

τεχνική ανάλυση είναι άχρηστη (Tian, Wan, Guo, 2002) ενώ οι Lo, Mamaysky and 

Guo (2000) υποστηρίζουν ότι για συγκεκριμένους κύκλους ακαδημαϊκών, η τεχνική 

ανάλυση είναι γνωστή ως «βουντού των χρηματοοικονομικών» (“voodoo finance”). 

Παρ’ όλα αυτά, η τεχνική ανάλυση επανήλθε στο προσκήνιο τη δεκαετία του 

1990 μετά από άρθρο των Brock, Lakonishok and LeBaron, το 1992, το οποίο 

υποστήριζε ότι απλές μορφές τεχνικής ανάλυσης παρουσιάζουν σημαντική 

προβλεπτική ικανότητα στην περίπτωση της αμερικανικής αγοράς (Tian et al., 2002). 

Από τότε ένας μεγάλος αριθμός μελετών υποστήριξε άμεσα ή έμμεσα την τεχνική 

ανάλυση, όπως  Blume, Easley, and O'Hara (1994), Chan, Jegadeesh, and Lakonishok 

(1996), Lo and MacKinlay (1997), Grundy and Martin (1998), and Rouwenhorst 

(1998) (Lo, Mamaysky and Guo, 2000). Σήμερα αποτελεί ολόκληρη βιομηχανία με 

περιοδικά αφιερωμένα αποκλειστικά σε αυτήν, λογισμικά πακέτα ενώ παράλληλα 

εφαρμόζεται από έναν πολύ μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, όχι μόνο στην αγορά 

μετοχών αλλά και λοιπών χρεογράφων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 

Η εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης απαιτεί τη χρήση διαφορών μορφών γραφημάτων 

καθώς και ενός μεγάλου αριθμού δεικτών, με τη βοήθεια των οποίων ο επενδυτής 

ερμηνεύει τα γραφήματα αυτά και λαμβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις. Η 

επιλογή του κατάλληλου τύπου γραφήματος αλλά και των κατάλληλων δεικτών 

εξαρτάται από το χαρακτήρα του επενδυτή και τις προσωπικές του επιδιώξεις. 

Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού εργαλείων που χρησιμοποιεί η τεχνική 

ανάλυση, παρακάτω θα αναλυθούν με συντομία μόνο τα περισσότερο 

χρησιμοποιούμενα μεταξύ αυτών, θα γίνει αναφορά σε εργαλεία που χρησιμοποιούν 

οι πιο εξειδικευμένοι αναλυτές αλλά και στη «Θεωρία Elliott Wave» καθώς και στους 

«Αριθμούς Fibonacci’, που θεωρείται ότι έχουν άμεση εφαρμογή στην αγορά 

χρεογράφων. 

 

 

2.2 Γραφήματα (Charts) 

 

 

Τα κύρια είδη γραφημάτων που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση είναι τα 

εξής: 

 Γράφημα με Ράβδους (Bar Chart): Αποτελεί το πιο δημοφιλές είδος 

γραφήματος. Ο κατακόρυφος άξονας φιλοξενεί την κλίμακα τιμών, ενώ ο 

οριζόντιος την κλίμακα του χρόνου, από την οποία εξαρτάται και η χρονική 

περίοδος στην οποία αναφέρεται κάθε ράβδος (ημέρα, εβδομάδα, μήνας κλπ). 

Η κορυφή κάθε ράβδου αντιπροσωπεύει την υψηλότερη τιμή που πήρε το υπό 

εξέταση χρεόγραφο τη συγκεκριμένη περίοδο, το χαμηλότερο σημείο της 

ράβδου αντιπροσωπεύει αντίστοιχα τη χαμηλότερη τιμή. Τέλος, υπάρχει η 

δυνατότητα καταγραφής και των τιμών κλεισίματος και ανοίγματος, με μία 
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οριζόντια γραμμή στα δεξιά της ράβδου για την πρώτη και μία οριζόντια 

γραμμή στα αριστερά της ράβδου για τη δεύτερη. 

 

Διάγραμμα 1 

 

 Γράφημα Γραμμής (Line Chart): Αποτελεί το πιο απλό είδος γραφήματος. Και 

σε αυτήν την περίπτωση, ο κατακόρυφος άξονας φιλοξενεί την κλίμακα των 

τιμών ενώ ο οριζόντιος την κλίμακα του χρόνου. Η γραμμή, την οποία 

απεικονίζει το γράφημα, αντιπροσωπεύει τις τιμές κλεισίματος του 

χρεογράφου  σε ημερήσια, εβδομαδιαία βάση κλπ (ανάλογα με την κλίμακα 

του χρόνου που χρησιμοποιείται). 
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Διάγραμμα 2 

 

 

 Γράφημα Στίξεων και Τιμών (Point and Figure Chart): Παρέχει τις ίδιες 

πληροφορίες με τα άλλα δύο είδη γραφημάτων, με διαφορετικό όμως τρόπο. 

Η διαφορά έγκειται στο ότι αναπαριστά τις αλλαγές των τιμών χωρίς να 

ασχολείται όμως με το χρόνο ή τον όγκο. Χρησιμοποιεί τα σύμβολα «Χ» και 

«Ο» για να αναπαραστήσει τις ανοδικές κι καθοδικές τάσεις των τιμών 

αντίστοιχα. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένο και δεν χρησιμοποιείται από το 

μέσο επενδυτή. 
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Διάγραμμα 3 

 

 

 Γράφημα Κηροπήγιου ή Κεριών (CandleStick Chart): Μοιάζει με το 

διάγραμμα με ράβδους. Κάθε κερί αποτελείται από μία πλατιά ράβδο, η οποία 

αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει δύο κατακόρυφες γραμμές στο άνω και κάτω μέρος 

της ράβδου, οι οποίες απεικονίζουν το υψηλό και χαμηλό, αντίστοιχα, της 

περιόδου που εξετάζεται. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει και το χρώμα του 

σώματος κάθε κεριού, καθώς το λευκό υποδεικνύει άνοδο της τιμής ενώ το 

μαύρο χρώμα πτώση. 
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Διάγραμμα 4 

 

 

2.3 Μοτίβα (Patterns) 

 

 

Τα μοτίβα είναι σχηματισμοί που εμφανίζονται στα γραφήματα και χρησιμοποιούνται 

από τους επενδυτές προκειμένου οι τελευταίοι να εντοπίζουν τις τρέχουσες τάσεις, τις 

αντιστροφές αυτών αλλά και σημάδια αγοράς και πώλησης. 

Σύμφωνα με το Murphy (1999), οι βασικές κατηγορίες μοτίβων είναι οι εξής 

τρεις: 
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 Μοτίβα Τιμών (Price Patterns): είναι σχηματισμοί που εμφανίζονται 

στα γραφήματα μετοχών ή εμπορευμάτων, μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω και διαθέτουν προβλεπτική ικανότητα. 

 Μοτίβα Αντιστροφής (Reversal Patterns): υποδεικνύουν ότι μία 

σημαντική αντιστροφή τάσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Στην 

κατηγορία αυτή εντάσσονται το μοτίβο «Κεφαλιού και Ώμων» (Head 

and Shoulders Reversal Pattern), το μοτίβο «Διπλής Κορυφής και 

Βάσης» (Double Tops and Bottoms) και το μοτίβο «Τριπλής Κορυφής 

και Βάσης» (Triple Tops and Bottoms). 

 Μοτίβα Συνέχειας (Continuation Patterns): υποδεικνύουν ότι η αγορά 

διακόπτει για λίγο την υπάρχουσα τάση, πιθανώς για να διορθωθεί μία 

υπερεκτιμημένη ή υποεκτιμημένη κατάσταση (overbought or oversold 

condition), μετά την οποία η αρχική τάση θα συνεχιστεί. Τα πιο 

δημοφιλή μοτίβα αυτής της κατηγορίας είναι τα τρίγωνα, συμμετρικά, 

ανοδικά ή καθοδικά, κάθε ένα από τα οποία απαιτεί τουλάχιστον 

τέσσερα σημεία αντιστροφής.  

 

 

2.4 Αναλυτικά Εργαλεία 

 

 

2.4.1 Κινητοί Μέσοι Όροι (Moving Averages) 

 

 

Αποτελούν, ίσως, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο της τεχνικής ανάλυσης. 

Ουσιαστικά, ο κινητός μέσος όρος αντιπροσωπεύει το μέσο όρο ενός συγκεκριμένου 

όγκου δεδομένων και μεταβάλλεται καθημερινά ανάλογα με την πορεία κάθε νέας 

ημέρας διαπραγμάτευσης. Προσπαθεί να αποδώσει την πορεία της υπάρχουσας τάσης 

αλλά όχι να προβλέψει το πώς θα κινηθεί η αγορά. Συνήθως οι μέσοι όροι που 

βασίζονται σε μικρό αριθμό ημερών δίνουν πρόωρα σήματα ενώ αυτοί που 

βασίζονται σε μεγαλύτερο αριθμό ημερών θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστοι 

(Murphy, 1999).  
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Ο βασικός κανόνας που ισχύει στην περίπτωση των κινητών μέσων 

όρων, ορίζει ότι ο επενδυτής αγοράζει εάν η τιμή του χρεογράφου είναι 

υψηλότερη του κινητού μέσου όρου και πωλεί όταν η τιμή είναι, αντίστοιχα, 

χαμηλότερη. 

Εκτός από τον απλό κινητό μέσο όρο που περιγράφηκε παραπάνω, 

εφαρμόζονται επίσης ο σταθμισμένος μέσος όρος, ο οποίος αποδίδει συνήθως 

μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες ημέρες, ο εκθετικός κινητός μέσος, 

ο οποίος επίσης αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στα πιο πρόσφατα δεδομένα 

αλλά και πολλαπλοί δείκτες, διαφορετικής διάρκειας ο καθένας. Στην 

τελευταία περίπτωση, δίνεται σήμα αγοράς όταν ο δείκτης με τη μικρότερη 

διάρκεια (γρήγορος δείκτης) ξεπεράσει το δείκτη με τη μεγαλύτερη διάρκεια 

(αργός δείκτης). Αντίστοιχα, δίνεται σήμα πώλησης όταν συμβαίνει το 

αντίθετο. 

 

 

Διάγραμμα 5 
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2.4.2 Στηρίξεις-Αντιστάσεις (Support-Resistance) 

 

 

Διαγραμματικά, η στήριξη είναι η γραμμή που ενώνει τα χαμηλά σημεία ενός 

γραφήματος τιμών ενώ η αντίσταση είναι η γραμμή που ενώνει τα υψηλά σημεία ενός 

γραφήματος τιμών. 

Ο Achelis (2001) ορίζει ότι τα επίπεδα στήριξης υποδεικνύουν την τιμή στην 

οποία η πλειοψηφία των επενδυτών πιστεύει ότι οι τιμές θα αυξηθούν ενώ τα επίπεδα 

αντίστασης υποδεικνύουν την τιμή στην οποία η πλειοψηφία των επενδυτών πιστεύει 

ότι οι τιμές θα κινηθούν πτωτικά. Το παραπάνω ερμηνεύεται, ουσιαστικά, από το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν επενδυτές που να είναι διαθέσιμοι να πουλήσουν σε τιμές 

κατώτερες του επιπέδου στήριξης αλλά ούτε και επενδυτές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι 

να πουλήσουν σε τιμές υψηλότερες του επιπέδου αντίστασης. 

Τόσο τα επίπεδα στήριξης όσο και τα επίπεδα αντίστασης μπορούν να 

μεταβληθούν είτε λόγω μεταβολής θεμελιωδών παραγόντων, όπως για παράδειγμα 

λόγω μεταβολής στα κέρδη, είτε λόγω «αυτοεκπληρούμενων προφητειών».  

Τέλος, η αξιοπιστία των επιπέδων ενισχύεται όσο αυξάνεται το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο οι τιμές βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, όσο αυξάνεται ο 

όγκος των συναλλαγών και όσο πιο πρόσφατη είναι η δραστηριότητα (Murphy, J.J., 

1999). 

 

           

Διάγραμμα 6                                                                    (Πηγή: Achellis, 2001) 
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2.4.3 Γραμμές Τάσης και Κανάλια (Trendlines and Channels) 

 

 

Οι γραμμές τάσης είναι ευθείες γραμμές που ενώνουν μία σειρά σημείων, είτε αυτά 

είναι κορυφές είτε βάσεις. Έτσι, διακρίνονται σε ανοδικές γραμμές, όταν ενώνουν 

διαδοχικά αυξανόμενες βάσεις και σε καθοδικές γραμμές, όταν ενώνουν διαδοχικά 

μειούμενες κορυφές. Η αξιοπιστία τους εξαρτάται από δύο παράγοντες, σύμφωνα με 

το Meyers (1989): το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η γραμμή τάσης παραμένει σε 

ισχύ χωρίς να έχει διασπαστεί και τον αριθμό των σημείων τα οποία διαπερνά η 

γραμμή. Προφανώς, όσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα και ο αριθμός των 

σημείων τόσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η γραμμή τάσης. Το σημείο αυτό βρίσκει 

σύμφωνο και το Murphy (1999), ο οποίος υποστηρίζει ότι χρειάζονται δύο σημεία για 

να σχεδιαστεί μία γραμμή τάσης και ένα τρίτο για να επικυρωθεί. 

Όσον αφορά στα κανάλια, αυτά προκύπτουν μεταξύ μίας γραμμής τάσης και 

μια άλλης γραμμής παράλληλης προς αυτήν. Η δεύτερη εμφανίζεται σε περιπτώσεις 

κατά τις οποίες οι τιμές διανύουν την ίδια απόσταση κάθε φορά που απομακρύνονται 

από τη γραμμή τάσης. Έτσι, μπορεί να ενώνει τα σημεία-κορυφές σε μία ανοδική 

τάση ή τα σημεία-βάσεις σε μία καθοδική τάση. Η χρήση τους αποσκοπεί τόσο στον 

καθορισμό σημείων πώλησης και αγοράς χρεογράφων όσο και στον εντοπισμό 

προειδοποίησης για αντιστροφή της υπάρχουσας τάσης. 

 

 

Διάγραμμα 7                                                                                 (Πηγή: Achellis, 2001) 
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Διάγραμμα 8 

 

 

2.4.4 Εργαλεία εξειδικευμένης ανάλυσης 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου, η τεχνική ανάλυση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν πολύ μεγάλο αριθμό εργαλείων και δεικτών. 

Κάποια από αυτά, όπως οι κινητοί μέσοι όροι, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των 

επενδυτών ενώ άλλα χρησιμοποιούνται από περισσότερο εξειδικευμένους αναλυτές. 

Τα σημαντικότερα μεταξύ αυτών είναι τα παρακάτω: 

 Ταλαντωτές (Oscillators): συνήθως εμφανίζονται στη βάση του 

γραφήματος τιμών με τη μορφή ενός επίπεδου οριζόντιου καναλιού. 

Οι κορυφές και οι βάσεις τους συμπίπτουν με τις κορυφές και τις 

βάσεις του γραφήματος τιμών. Σήμα πώλησης δίνεται όταν η γραμμή 

του ταλαντωτή βρίσκεται στο κάτω όριο του καναλιού ενώ σήμα 
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αγοράς όταν βρίσκεται στο άνω όριο του καναλιού (Murphy, J.J., 

1999). 

 

Διάγραμμα 9 

 

 

 Δείκτης Σχετικής Έντασης (Relative Strength Index): η χρήση του 

αποσκοπεί στο να διορθώσει τυχόν λάθη που οφείλονται στη χρήση 

των ταλαντωτών. Υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

RSI = 100 -  
   

    
 , όπου 

 

RS = 
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Διάγραμμα 10 

 

 

 Στοχαστική Ταλάντωση (Stochastics): πρόκειται για δείκτη ώθησης που 

εμφανίζει σημάδια υπερβολικής αγοράς ή πώλησης. Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι στοχαστικής ταλάντωσης με κυριότερους το γρήγορο 

στοχαστικό, ο οποίος χρησιμοποιείται για γρήγορες συναλλαγές σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και τον αργό στοχαστικό που είναι 

ομαλότερος και χάνει αρκετό «θόρυβο» (www.fxgm.eu). 

 

http://www.fxgm.eu/
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Διάγραμμα 11 

 

2.5  Όγκος / Ανοιχτό Ενδιαφέρον (Volume / Open Interest)      

 

 

Ο όγκος, ο οποίος αναφέρεται στον αριθμό των χρεογράφων που διαπραγματεύονται 

σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποτελεί την τρίτη διάσταση της ανάλυσης 

της αγοράς, μετά το χρόνο και την τιμή. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα μέτρο της δύναμης 

ή της αδυναμίας της αγοράς. Όταν ο όγκος και η τιμή κινούνται προς την ίδια 

κατεύθυνση (και οι δύο ανοδικά ή και οι δύο πτωτικά) τότε σηματοδοτούν θετική 

στάση στην αγορά (bullish) ενώ όταν κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση 

σηματοδοτούν αρνητική στάση στην αγορά (bearish).  
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Το ανοιχτό ενδιαφέρον αναφέρεται στον αριθμό των ανοιχτών συμβολαίων 

είτε στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης (options) είτε μελλοντικών 

συμβολαίων εκπλήρωσης (futures). Το ανοιχτό συμβόλαιο μπορεί να είναι συμβόλαιο 

πώλησης ή αγοράς, το οποίο δεν έληξε ακόμη, δεν ασκήθηκε ή δεν έκλεισε (Achelis, 

2001).  

Όταν ο όγκος και το ανοιχτό ενδιαφέρον αυξάνονται τότε επιβεβαιώνεται η 

κατεύθυνση της υπάρχουσας τάσης. Αντίθετα, όταν και οι δύο παράγοντες 

μειώνονται τότε σηματοδοτείται μία πιθανή μεταστροφή της υπάρχουσας τάσης 

(Achelis, 2001). 

 

 

Διάγραμμα 12 
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2.6 Θεωρία Κύματος Έλλιοτ (Elliot Wave Theory) 

 

 

Η συγκεκριμένη θεωρία παρομοιάζει την κίνηση της αγοράς με επαναλαμβανόμενα 

μοτίβα κυμάτων, με αποτέλεσμα να τη θεωρεί ως ένα βαθμό προβλέψιμη. Οι αρχές 

στις οποίες βασίζεται είναι οι εξής: 

 Η κίνηση ακολουθείται πάντοτε από αντίδραση. 

 Υπάρχουν πέντε κύματα στην κατεύθυνση της τάσης, τα οποία 

ακολουθούνται από τρία διορθωτικά κύματα  («5-3» κίνηση). Ο 

Murphy (1999) επισημαίνει ότι μία διορθωτική κίνηση δεν μπορεί ποτέ 

να λάβει χώρα με τη μορφή πέντε κυμάτων. 

 Κάθε κίνηση της μορφής «5-3» ολοκληρώνει έναν κύκλο. Αυτή η 

κίνηση στη συνέχεια μετατρέπεται σε δύο τμήματα του επόμενου 

υψηλότερου κύματος «5-3». 

 Το συγκεκριμένο μοτίβο («5-3») παραμένει σε ισχύ, αν και το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο διαρκεί μπορεί να ποικίλλει.  

 

 

Διάγραμμα 13                                                                               (Πηγή: Achellis, 2001) 
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Διάγραμμα 14                                                                               (Πηγή: Achellis, 2001) 

 

 

2.7 Αριθμοί Fibonacci 

 

 

Πρόκειται για μία ακολουθία αριθμών, στην οποία ο κάθε διαδοχικός αριθμός είναι 

το άθροισμα των δύο προηγούμενων, δηλαδή 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 

κλπ. Επιπλέον, το πηλίκο κάθε ζεύγους διαδοχικών αριθμών ισούται με περίπου 

1.618. 

Όσον αφορά στην εφαρμογή των συγκεκριμένων αριθμών στην τεχνική 

ανάλυση, μπορεί να γίνει με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους: 
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 Οπισθοδρομήσεις/Επεκτάσεις (Retracements) 

 

 

Διάγραμμα 15                                                                             (Πηγή: Achellis, 2001) 

 

 

 Τόξα (Arcs) 

 

 

Διάγραμμα 16                                                                             (Πηγή: Achellis, 2001) 
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 Βεντάλιες (Fan Lines) 

 

 

Διάγραμμα 17                                                                               (Πηγή: Achellis, 2001) 

 

 

 Χρονικές Ζώνες (Time Zones) 

 

 

Διάγραμμα 18                                                                             (Πηγή: Achellis, 2001) 

 

 

Πρακτικά, γίνεται απόπειρα πρόβλεψης πιθανής αλλαγής της υπάρχουσας 

τάσης κάθε φορά που οι τιμές πλησιάζουν στις γραμμές που δημιουργήθηκαν με μία 

από τις παραπάνω μεθόδους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (TRADING STRATEGIES) 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

 

Η στρατηγική διαπραγμάτευσης αποτελεί ουσιαστικά ένα προκαθορισμένο σύνολο 

κανόνων, στους οποίους βασίζεται κάθε επενδυτής προκειμένου να λάβει τις 

κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. Καθώς όμως κάθε επενδυτής έχει διαφορετικό 

στυλ, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο, οι 

στρατηγικές διαπραγμάτευσης ποικίλλουν. 

Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής, σύμφωνα με το Nagel (2005) είναι οι παρακάτω: 

 Διαφορετικές πεποιθήσεις των επενδυτών 

 Διαφορετικό σύνολο δεδομένων 

 Εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών 

 Εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων λήψης αποφάσεων. 

Οι Menkhoff και Schmidt (2005), επισημαίνουν ακόμη τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά κάθε επενδυτή αλλά και τα μοτίβα συμπεριφοράς που ερμηνεύουν 

καλύτερα την προσωπικότητα τους. 

Επιπλέον, η στρατηγική διαπραγμάτευσης που ακολουθεί κάθε επενδυτής 

εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά των χρεογράφων που πρόκειται να 

διαπραγματευτεί. Τα βασικότερα εξ’ αυτών είναι η ορμή, η απόδοση, η κερδοφορία, 

ο βαθμός μόχλευσης, η ρευστότητα και το μέγεθος της εταιρίας που τα εκδίδει καθώς 

και η αναμενόμενη ανάπτυξη (Nagel, 2005). 

Στις επόμενες ενότητες θα γίνει αναφορά σε κάποιες από τις πιο δημοφιλείς, 

μεταξύ των επενδυτών, στρατηγικές και συγκεκριμένα στη στρατηγική αγοράς και 

διατήρησης (buy-and-hold strategy),  στις στρατηγικές ορμής (momentum strategies), 

στις στρατηγικές αντίθεσης (contrarian strategies) καθώς και σε μία ειδική κατηγορία 

στρατηγικών, τις αρνητικά ασύμμετρες στρατηγικές (negatively skewed strategies). 
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3.2 Στρατηγική Αγοράς και Διατήρησης (Buy-And-Hold Strategy) 

 

 

Η στρατηγική Αγοράς και Διατήρησης είναι μία παθητική στρατηγική 

διαπραγμάτευσης , που εφαρμόζεται από επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα. Σύμφωνα με αυτήν, ο επενδυτής επιλέγει αρχικά τις μετοχές και τα λοιπά 

χρεόγραφα που θα συνθέσουν το χαρτοφυλάκιο του και στη συνέχεια διατηρεί το 

τελευταίο ως έχει, αγνοώντας τις όποιες διακυμάνσεις τιμών πραγματοποιούνται στην 

αγορά κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου (Marin-Solano et. Al., 2010). 

Πρόκειται για μία στρατηγική που εφαρμόζεται εύκολα, η οποία περιορίζει 

στο ελάχιστο οποιαδήποτε συναλλακτικά κόστη καθώς δεν απαιτεί ενδιάμεσες 

αναπροσαρμογές του χαρτοφυλακίου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 

Όσον αφορά στο χαρακτήρα των επενδυτών που επιλέγουν στρατηγικές της 

μορφής Αγοράς και Διατήρησης, εμφανίζονται ως μάλλον συντηρητικοί. 

Χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτοπεποίθησης, αποστροφή ως προς τον κίνδυνο 

(«risk-averse»), ενώ βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη θεμελιώδη ανάλυση, 

λαμβάνοντας τις επενδυτικές τους αποφάσεις με βάση κάποιο σημείο αναφοράς 

(Menkhoff, Schmidt, 2005). 

Ένας από τους πιο γνωστούς οπαδούς της στρατηγικής Αγοράς και 

Διατήρησης είναι ο Warren Buffet, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο αγαπημένος του 

χρονικός ορίζοντας διατήρησης μίας μετοχής είναι για πάντα. Στο βιβλίο του 

Lawrence A. Cunningham, « The essays of Warren Buffet: Lessons for Corporate 

America», ο Warren Buffet συμβουλεύει τους επενδυτές: «Εάν δεν είστε διατεθειμένοι 

να κρατήσετε στην κατοχή σας μία μετοχή για 10 χρόνια, μην σκεφτείτε να την 

κρατήσετε ούτε για 10 λεπτά».   
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3.3 Στρατηγικές Ορμής (Momentum Trading Strategies) 

 

 

Ακολουθώντας μία στρατηγική ορμής, οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές, οι οποίες 

εμφανίζουν κέρδη, κινούνται έντονα προς μία κατεύθυνση και παρουσιάζουν υψηλό 

όγκο συναλλαγών ενώ πωλούν μετοχές οι οποίες εμφανίζουν απώλειες.. Συνήθως 

διατηρούν τη θέση τους για μερικά λεπτά, μερικές ώρες ή ακόμη και ολόκληρη την 

ημέρα, ανάλογα με το πόσο γρήγορα η μετοχή κινείται ή αλλάζει κατεύθυνση 

(Conrad, Kaul, 1998). Πρόκειται, δηλαδή, για μία ενεργητική στρατηγική, που 

εφαρμόζεται σε βραχυπρόθεσμο επενδυτικό χρονικό ορίζοντα. 

Σε αντίθεση με τους επενδυτές που ακολουθούν στρατηγικές της μορφής 

αγοράς και διατήρησης, οι επενδυτές που προτιμούν στρατηγικές ορμής 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανοχή ως προς τον κίνδυνο, ενώ βασίζονται 

περισσότερο σε μη θεμελιώδεις πληροφορίες (Menkhoff, Schmidt, 2005). 

Οι Badrinath και Wahal (2002) επισημαίνουν ως βασικό χαρακτηριστικό της 

συγκεκριμένης στρατηγικής, τον κύκλο ορμής, τον οποίο ορίζουν ως την περίοδο 

θετικής αυτοσυσχέτισης αποδόσεων που ακολουθεί την άφιξη νέων πληροφοριών. 

Υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές που λαμβάνουν θέση σε μία μετοχή, νωρίς κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ορμής, τείνουν να λαμβάνουν θετικά αποτελέσματα (κέρδη) 

λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ορμής της τιμής. Αντίθετα, όσοι εισέρχονται στην 

αγορά αργότερα, υποφέρουν από απώλειες, αιτία των οποίων είναι οι μεταβολές της 

τιμής που ακολουθούν τον κύκλο. Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η κερδοφορία των στρατηγικών ορμής συνδέεται άμεσα με την 

ικανότητα των επενδυτών να εισέρχονται στην αγορά και να εξέρχονται από αυτήν 

την κατάλληλη στιγμή. 

 

 

3.4 Στρατηγικές Αντίθεσης (Contrarian Strategies) 

 

 

Η φιλοσοφία, στην οποία βασίζεται η στρατηγική αντίθεσης, υποδηλώνει την αγορά 

μετοχών που στο παρελθόν είχαν τη χειρότερη επίδοση (losers) και την πώληση, 

αντίστοιχα, αυτών που στο παρελθόν σημείωσαν την υψηλότερη επίδοση (winners), 
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λειτουργώντας, ουσιαστικά ενάντια στο ανθρώπινο συναίσθημα, το οποίο και 

διαμορφώνει την υπάρχουσα τάση στην αγορά (Conrad, Kaul, 1998).  

Πρόκειται για μία ενεργητική στρατηγική που εφαρμόζεται κυρίως σε 

βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, η οποία επιτρέπει στους 

επενδυτές να πραγματοποιούν μικρά κέρδη μέσα από μία σειρά κινήσεων προς την 

αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της υπάρχουσας τάσης. 

Σύμφωνα με τους  Addae-Dapaah και Peiying (2009), οι οπαδοί των 

στρατηγικών αντίθεσης εκμεταλλεύονται την έλλειψη αποτελεσματικότητας της 

αγοράς, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η ψυχολογία του πλήθους έχει την τάση να 

υπερεκτιμά μετοχές που σημείωσαν κέρδη στο παρελθόν και να υποεκτιμά αυτές που 

ζημίωσαν ζημίες, και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν υπεραποδόσεις επενδύοντας 

σε υποεκτιμημένες μετοχές, οι οποίες αναμένεται να επανέλθουν στις πραγματικές 

τους τιμές.  

Οι επενδυτές που εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη στρατηγική χαρακτηρίζονται 

από υπερβάλλουσα αυτοεκτίμηση, βασίζονται εν μέρει σε μη θεμελιώδεις 

πληροφορίες ενώ εμφανίζουν την τάση να κινούνται ενάντια στην αγορά (Menkhoff, 

Schmidt, 2005). 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η στρατηγική αντίθεσης βασίζεται σε 

μεταβολές των τιμών των χρεογράφων, σε αντίθεση με τη στρατηγική ορμής η οποία 

βασίζεται στη διατήρηση των υπαρχόντων επιπέδων τιμών. 

 

 

3.5 Αρνητικά Ασύμμετρες Στρατηγικές (Negatively Skewed Strategies) 

 

 

Οι ασύμμετρες στρατηγικές διαπραγμάτευσης λαμβάνουν το όνομά τους από το 

σχήμα της κατανομής πιθανοτήτων των κερδών και απωλειών που προκαλούν. Κατά 

συνέπεια, η αρνητικά ασύμμετρη στρατηγική είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη πιθανότητα πραγματοποίησης μικρών σχετικά κερδών και μικρή πιθανότητα 

πραγματοποίησης πολύ υψηλής ζημίας (Holton, 2003).  

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει μια πιθανή μορφή αρνητικά 

ασύμμετρης κατανομής πιθανοτήτων κερδών και ζημιών. 

 



33 
 

 

Διάγραμμα 19                                                                     (Πηγή: Holton, 2003) 

 

 

Στις επόμενες ενότητες εξετάζονται στρατηγικές διαπραγμάτευσης που 

ανήκουν στην κατηγορία των αρνητικά ασύμμετρων στρατηγικών. Πιο συγκεκριμένα 

εξετάζονται οι παρακάτω: 

 Στατιστικό Αρμπιτράζ (Statistical Arbitrage) 

 Αρμπιτράζ Κινδύνου (Risk Arbitrage) 

 Συγκλίνουσες Διαπραγματεύσεις (Convergence Trades) 

 

 

3.5.1 Στατιστικό Αρμπιτράζ (Statistical Arbitrage) 

 

 

Το στατιστικό αρμπιτράζ ορίζεται ως η διαδικασία που αποφέρει κέρδη, χάρη στην 

ανεπαρκή τιμολόγηση των χρεογράφων (Zhu, 2005). Ουσιαστικά, οι επενδυτές που 

εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο, οι arbitrageurs, προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν, προς όφελος τους, τις προσωρινές αποκλίσεις των τιμών των 

χρεογράφων από τις θεμελιώδεις αξίες τους. Ένας άλλος ορισμός δίνεται από τους 

Ahmed et Al., (2009),  σύμφωνα με τους οποίους, το στατιστικό αρμπιτράζ 

αναφέρεται στη διαδικασία επιμερισμού του κινδύνου μεταξύ ενός πολύ μεγάλου 

αριθμού συναλλαγών κατά τη διάρκεια μίας πολύ σύντομης περιόδου διατήρησης, με 
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την ελπίδα η εν λόγω διαδικασία να αποφέρει κέρδη βασιζόμενη στο νόμο των 

μεγάλων αριθμών. 

Σε αντίθεση με το αρμπιτράζ, το οποίο εμφανίζει θετική πιθανότητα θετικού 

αποτελέσματος κα αρνητική πιθανότητα αρνητικού αποτελέσματος, το στατιστικό 

αρμπιτράζ δεν είναι ακίνδυνο. Αν και η εφαρμογή του δεν εμπεριέχει κάποιο κόστος, 

η διαδικασία αναμένει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα (κέρδη) και μηδενική 

πιθανότητα αρνητικού αποτελέσματος (ζημία) μόνο στην περίπτωση που το χρονικό 

διάστημα εφαρμογής της τείνει στο άπειρο (Zhu, 2005). 

Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης στρατηγικής 

διαπραγμάτευσης: 

 Οι αποδόσεις της στρατηγικής είναι ανεξάρτητες και μη 

συσχετιζόμενες με την αγορά. 

 Η μεταβλητότητα είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 

 Η στρατηγική αποφέρει σχετικά υψηλές και σταθερές αποδόσεις 

ανεξάρτητα από τις μεταβολές της οικονομικής κατάστασης που 

 επικρατεί στην αγορά. 

 Η συγκεκριμένη στρατηγική συμπληρώνει άλλες στρατηγικές που 

εφαρμόζονται, κυρίως από hedge funds, αυξάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων.  

Παρ’ όλα αυτά, η στρατηγική μπορεί, τελικά, να έχει κάποιο κόστος για τον 

επενδυτή που την εφαρμόζει εξαιτίας του short-selling και διαφόρων μορφών 

συναλλακτικού κόστους (Sudak, Suslova, 2004). 

Όπως είναι φυσικό, η στρατηγική διαπραγμάτευσης του στατιστικού 

αρμπιτράζ μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορες μεθόδους. Κάποιες από τις πιο 

δημοφιλείς στρατηγικές διαπραγμάτευσης που εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία 

στρατηγικών στατιστικού αρμπιτράζ είναι οι εξής: 

 Διαπραγμάτευση ζεύγους/καλαθιού (pair/basket trading): Επιτρέπει 

στον επενδυτή να εκμεταλλευτεί τυχόν ανωμαλίες, σχετική ένταση ή 

ακόμη και θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ δύο μετοχών ή ενός συνόλου, 

καλαθιού, μετοχών, διατηρώντας, παράλληλα, ουδέτερη θέση στην 

αγορά. 
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 Πολυπαραγοντικά Μοντέλα (Multi-Factor Models): Η στρατηγική αυτή 

βασίζεται στον καθορισμό παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις 

των χρεογράφων. Στη συνέχεια, μέσω της πραγματοποίησης 

πολλαπλών παλινδρομήσεων σε αυτούς τους παράγοντες, επιλέγονται 

τα χρεόγραφα που θα συνθέσουν το χαρτοφυλάκιο, βάση της 

συσχέτισης τους με τους εν λόγω παράγοντες. 

 Στρατηγικές Μέσης-Επαναφοράς (Mean-Reverting Strategies): 

Βασίζεται στην υπόθεση ότι εάν μία μετοχή αποκλίνει από τη 

θεωρητικά μέση αξία της, τότε αναμένεται στο μέλλον να κινηθεί προς 

την αντίθετη κατεύθυνση. 

 Στρατηγικές Συνολοκλήρωσης (Cointegration Strategies): Βασίζεται σε 

σχέσεις συνολοκλήρωσης που εντοπίζονται μεταξύ κάποιου δείκτη της 

αγοράς και των μετοχών που περιλαμβάνει (Sudak, Suslova, 2004). 

 

 

3.5.2 Αρμπιτράζ Κινδύνου (Risk Arbitrage) 

 

 

Το αρμπιτράζ κινδύνου αποτελεί μία ειδική κατηγορία στρατηγικών 

διαπραγμάτευσης, η οποία εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, 

εξαγορών, ρευστοποιήσεων και εταιρικών αναδιαρθρώσεων (Berglas et al., 2009). Οι 

επενδυτές που εφαρμόζουν τέτοιου είδους στρατηγικές διαπραγμάτευσης θεωρείται 

ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά, όσον αφορά στο θέμα του εταιρικού 

ελέγχου, καθώς η δραστηριότητά τους συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του 

όγκου των συναλλαγών. Επιπλέον, οι εν λόγω επενδυτές πιστεύεται ότι διαθέτουν και 

το πλεονέκτημα της πληροφορίας, το οποίο προκύπτει εσωτερικά ως εξής: εάν η 

παρουσία των arbitrageurs κινδύνου αυξάνει την πιθανότητα πραγματοποίησης μιας 

εξαγοράς, συγχώνευσης κλπ, τότε το γεγονός ότι κάποιος arbitrageur αγόρασε 

μετοχές μιας συγκεκριμένης εταιρίας σχετίζεται άμεσα με την αξία αυτής. Έτσι, 

αυτός που αγόρασε τις μετοχές έχει το πλεονέκτημα της πληροφορίας καθώς γνωρίζει 

ότι αγοράστηκαν οι μετοχές (Cornelli, Li, 2001). 

Η πιο διαδεδομένη μορφή αρμπιτράζ κινδύνου είναι το αρμπιτράζ 

συγχωνεύσεων (merger arbitrage), το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω. 
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Σύμφωνα με τον Demeter (2007), το αρμπιτράζ συγχωνεύσεων προσπαθεί να 

εκμεταλλευτεί τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής στην οποία η εταιρία-

στόχος διαπραγματεύεται στην αγορά, μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης, και 

της τιμής που η δεύτερη εταιρία της συγχώνευσης έχει ανακοινώσει ότι είναι 

διατεθειμένη να πληρώσει για την πρώτη, όταν πραγματοποιηθεί επίσημα η 

συναλλαγή. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη στρατηγική διαπραγμάτευσης 

δεν επηρεάζεται γενικά από διακυμάνσεις στην ευρύτερη αγορά, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αγορά είναι σχετικά σταθερή. 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τους arbitrageurs είναι να γνωρίζουν τη 

θεωρητική πιθανότητα (implied probability) η συγχώνευση να είναι επιτυχής. Αν η 

πραγματική πιθανότητα είναι μεγαλύτερη της θεωρητικής (actual probability > 

implied probability) τότε ίσως παρουσιάζεται ευκαιρία για arbitrage. Στην αντίθετη 

περίπτωση, παρουσιάζεται ευκαιρία για short-selling (Berglas et Al., 2009). 

Τέλος, όσον αφορά στους παράγοντες που ελλοχεύουν κίνδυνο στην 

περίπτωση εφαρμογής μίας στρατηγικής αρμπιτράζ συγχωνεύσεων, είναι οι 

παρακάτω: 

 Ο Κίνδυνος της Συμφωνίας (Deal Risk) : περιλαμβάνει τον κίνδυνο 

της αγοράς, τον κίνδυνο των επιτοκίων, την οικονομική κατάσταση 

της εταιρίας-στόχου καθώς και νομικά ζητήματα. 

 Ο Κίνδυνος του Χαρτοφυλακίου (Portfolio Risk): περιλαμβάνει το 

βαθμό μόχλευσης και το βαθμό διαφοροποίησης (Demeter, 2007).  

 

 

3.5.3 Συγκλίνουσες Διαπραγματεύσεις (Convergence Trading) 

 

 

Η τυπική στρατηγική συγκλίνουσας διαπραγμάτευσης στοιχηματίζει ότι η διαφορά 

μεταξύ των τιμών δύο χρεογράφων με παρόμοια, αλλά όχι εντελώς ίδια 

χαρακτηριστικά, θα μειωθεί στο μέλλον (Xiong, 2001). Σύμφωνα με τους Fung και 

Hsieh, (2002), η θεωρία στην οποία βασίζεται η συγκεκριμένη στρατηγική ορίζει ότι 

δύο χρεόγραφα με παρόμοια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν παρόμοια τιμή σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται. Εάν η διαφορά των τιμών τους 
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είναι αρκετά μεγάλη τότε ο επενδυτής που εφαρμόζει τη στρατηγική της 

συγκλίνουσας διαπραγμάτευσης θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη διαφορά αυτή, 

αγοράζοντας το φθηνό χρεόγραφο και πουλώντας το πιο ακριβό. 

Η παραπάνω στρατηγική, σε αντίθεση με το ακίνδυνο αρμπιτράζ, εμπεριέχει 

κίνδυνο καθώς η σύγκλιση των τιμών των χρεογράφων προς τις αναμενόμενες τιμές 

τους δεν είναι άμεση και η χρονική στιγμή πραγματοποίησης αυτής είναι αβέβαιη 

(Herlemont, 2004). Επιπλέον, οι Fung και Hsieh (2002), επισημαίνουν ως πιθανή 

πηγή κινδύνου και το γεγονός ότι οι τιμές των χρεογράφων μπορούν εξίσου εύκολα 

να αποκλίνουν από τις αναμενόμενες. 

Οι επενδυτές που εφαρμόζουν στρατηγικές συγκλίνουσας διαπραγμάτευσης 

συνήθως εξειδικεύονται σε έναν περιορισμένο αριθμό χρεογράφων ή στρατηγικών 

λόγω του κόστους της πληροφορίας που συνεπάγεται η συμμετοχή σε περισσότερες 

αγορές. Επιπλέον, συχνά χρησιμοποιούν υψηλό βαθμό μόχλευσης προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Αποτέλεσμα 

των παραπάνω είναι τα χαρτοφυλάκια τους να παρουσιάζουν έλλειψη 

διαφοροποίησης και υψηλό βαθμό μόχλευσης, χαρακτηριστικά που συνεπάγονται ότι 

ξαφνικά συμβάντα («shocks») στις αγορές μπορούν να προκαλέσουν διακυμάνσεις 

στον πλούτο των συγκεκριμένων επενδυτών (Xiong, 2001).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Αν και έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του εικοστού αιώνα, μέσω της θεωρίας 

Dow, η τεχνική ανάλυση άρχισε να γίνεται αποδεκτή από τα μέλη της επιστημονικής 

κοινότητας πολύ αργότερα, τη δεκαετία του ’90, όταν οι Brock, Lakonishok και 

LeBaron (1992) σε άρθρο τους ήρθαν για πρώτη φορά σε αντίθεση με την υπόθεση 

αποτελεσματικότητας της αγοράς και απέδειξαν ότι οι αποδόσεις που επιτυγχάνονται 

μέσω απλών αλλά δημοφιλών στρατηγικών διαπραγμάτευσης της τεχνικής ανάλυσης 

δεν συμβαδίζουν με τη θεωρία του τυχαίου περιπάτου.  

Πριν από αυτούς, οι Fama και Blume (1966), εφαρμόζοντας την τεχνική 

φιλτραρίσματος του Alexander σε μία σειρά μεμονωμένων χρεογράφων του 

Βιομηχανικού Δείκτη Dow Jones, κατέληξαν ουσιαστικά στο συμπέρασμα ότι η 

τεχνική ανάλυση είναι άχρηστη αφού αποτυγχάνει να ξεπεράσει σε κερδοφορία μία 

απλή στρατηγική αγοράς και διατήρησης. 

Το κλίμα αρχίζει να αντιστρέφεται όταν, μερικά χρόνια αργότερα, οι Treynor 

και Ferguson (1984), σε μελέτη τους με τίτλο «Υποστηρίζοντας την Τεχνική 

Ανάλυση», καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι παρελθούσες τιμές των χρεογράφων 

μπορούν, σε συνδυασμό με άλλου είδους χρήσιμες πληροφορίες, να συμβάλλουν 

στην επίτευξη υπερκέρδους. Ακολουθούν οι Fama και French (1988) και οι Lo και 

MacKinley (1988), οι οποίοι παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές αποδείξεις της 

πρποβλεπτικότητας των αποδόσεων. Αλλά και ο Jegadeesh (1989), προσφέρει νέες 

εμπειρικές αποδείξεις σχετικά με την προβλεπτικότητα των αποδόσεων των μετοχών 

ενώ καταλήγει στην απόρριψη της υπόθεσης ότι οι τιμές των μετοχών ακολουθούν 

τυχαίους περιπάτους. 

Ο Neftci (1991) επιχειρεί μία αξιολόγηση της τεχνικής ανάλυσης 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι τεχνικοί κανόνες διαπραγμάτευσης μπορούν να 

αξιοποιηθούν με αποτελεσματικότητα μόνο εάν η διαδικασία που ακολουθείται είναι 

μη γραμμική. 

Το 1993, οι Jegadeesh και Titman υποστηρίζουν ότι στρατηγικές, οι οποίες 

βασίζονται στην αγορά μετοχών που στο παρελθόν είχαν θετική απόδοση και στην 

πώληση αυτών που στο παρελθόν είχαν αρνητική απόδοση, μπορούν να επιτύχουν 
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στατιστικά σημαντικές θετικές αποδόσεις για περιόδους διατήρησης από 3 έως 12 

μήνες.  

Δύο χρόνια αργότερα, οι Hudson, Dempsey και Keasey (1995), βασιζόμενοι 

στο άρθρο των brock et Al. (1992),  επεκτείνουν τη μελέτη σε δεδομένα της αγοράς 

της Μεγάλης Βρετανίας. Τα αποτελέσματά τους υποστηρίζουν την αδύναμη μορφή 

της αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών όπως και την αδυναμία 

πραγματοποίησης υπεραποδόσεων όταν υπάρχουν κόστη διαπραγμάτευσης. 

Στο άρθρο των Brock et Al. (1992), βασίζονται επίσης και οι Bessembinder 

και Chan (1997). Επεκτείνουν τη μελέτη των πρώτων και αποδεικνύουν ότι απλοί 

κανόνες της τεχνικής ανάλυσης έχουν σημαντική προβλεπτική ικανότητα στον 

Αμερικανικό δείκτη μετοχών. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η απόδειξη της 

προβλεπτικής ικανότητας της τεχνικής ανάλυσης δεν είναι απαραίτητο να μη συνάδει 

με την αποτελεσματικότητα της αγοράς. 

Την ίδια χρονιά, οι Neely, Weller και Dittmar (1997), μελετώντας την 

κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά συναλλάγματος καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει επικερδείς ευκαιρίες 

διαπραγμάτευσης ενώ συνδέεται άμεσα με πηγές ασύμμετρης πληροφόρησης. 

Επίσης, αποδεικνύουν ότι οι επικερδείς στρατηγικές διαπραγμάτευσης σηματοδοτούν 

κάποια μορφή αποτελεσματικότητας της αγοράς. 

Ο Tsang (1999), μελετά τη βελτίωση των κανόνων της τεχνικής ανάλυσης 

μέσω της μεθόδου του γενετικού προγραμματισμού, καταλήγοντας ότι οι κανόνες που 

προκύπτουν μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου επιτυγχάνουν καλύτερη απόδοση, την 

οποία δεν μπορούν να επιτύχουν οι απλοί κανόνες. 

Παράλληλα, οι Fernandez-Rodriguez, Sosvilla-Rivero και Andrada-Felix 

(1999), εφαρμόζοντας την τεχνική ανάλυση στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, 

αποδεικνύουν ότι τα σήματα αγοράς που δίνουν οι τεχνικοί κανόνες πετυχαίνουν 

συστηματικά υψηλότερες αποδόσεις από τα σήματα πώλησης. Εκτός αυτού, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τεχνική ανάλυση έχει τη δύναμη να προβλέπει τις 

κινήσεις των τιμών. 

Η τελευταία δεκαετία αποδεικνύεται ιδιαίτερα πλούσια σε μελέτες που 

αφορούν στην τεχνική ανάλυση. Οι Neely και Weller (2001), εξετάζοντας τη σχέση 

τεχνικής ανάλυσης και επέμβασης της κεντρικής τράπεζας, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η τελευταία δεν αποτελεί πηγή κέρδους για τους τεχνικούς 

διαπραγματευτές στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Αντιθέτως, η κερδοφορία των 
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τεχνικών κανόνων, είναι συνέπεια των ισχυρών και συνεχών τάσεων των τιμών του 

συναλλάγματος, τις οποίες η επέμβαση της κεντρικής τράπεζας επιχειρεί να 

αντιστρέψει. 

Οι Tian, Wan και Guo (2002) μελετούν τη σχέση μεταξύ 

αποτελεσματικότητας της αγοράς και υπεραποδόσεων και καταλήγουν ότι δεν 

υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν την προβλεπτική ικανότητα της τεχνικής 

ανάλυσης στην αμερικανική αγορά μετά το 1975. Υπάρχουν όμως αποδείξεις που 

στηρίζουν την αποτελεσματικότητα των τεχνικών διαπραγμάτευσης, ακόμα και υπό 

την παρουσία κόστους διαπραγμάτευσης, στην Κινεζική αγορά.  

Την ίδια χρονιά, ο Alexander εξετάζει την κίνηση των τιμών σε 

κερδοσκοπικές αγορές και υποστηρίζει ότι υπάρχουν τάσεις στις τιμές των μετοχών 

στις αγορές. Επιπλέον, στις κερδοσκοπικές αγορές, οι αλλαγές των τιμών φαίνεται να 

ακολουθούν διαχρονικά κάποιον τυχαίο περίπατο, παρ’ όλα αυτά όταν ξεκινήσει μία 

συγκεκριμένη κίνηση τείνει να διατηρείται. 

Οι Lo, Mamaysky και Wang (2002) υποστηρίζουν την πιθανότητα η τεχνική 

ανάλυση να προσθέτει αξία στην επενδυτική διαδικασία αλλά και τη δυνατότητα 

βελτίωσής της μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων αλγορίθμων. 

Οι Park και Irwin (2004), αν και συμφωνούν ότι απλές στρατηγικές 

διαπραγμάτευσης ήταν επικερδείς σε διάφορες κερδοσκοπικές αγορές τουλάχιστον 

μέχρι τη δεκαετία του 1990, υποστηρίζουν ότι πιο σύγχρονες μελέτες εμφανίζουν 

διάφορα προβλήματα στις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζουν. 

Το 2005, οι Hsu και Kuan  εξετάζουν την κερδοφορία της τεχνικής ανάλυσης, 

τόσο μέχω απλών όσο και μέσω πιο σύνθετων στρατηγικών διαπραγμάτευσης. 

Καταλήγουν ότι και τα δύο είδη στρατηγικών είναι σημαντικά επικερδή για τις 

νεότερες αγορές όχι όμως και για τις πιο ώριμες. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι οι 

σύνθετες στρατηγικές μπορούν να βελτιώσουν τα κέρδη των απλών αλλά και να 

επιφέρουν κέρδη από μη κερδοφόρες απλές στρατηγικές. 

Τέλος, οι Marshall, Cahan και Cahan (2008), παρουσιάζουν κάποιες 

αποδείξεις σχετικές με τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η τεχνική 

ανάλυση σε αναδυόμενες αγορές αλλά και ενδείξεις ότι οι απλοί κανόνες αυτής δεν 

μπορούν συστηματικά  να προσθέτουν αξία, όταν εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο εύρος 

διεθνών αγορών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΧΑΑ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η σύγκριση της αποδοτικότητας μεταξύ τεχνικών 

κανόνων διαπραγμάτευσης και της στρατηγικής αγοράς και διατήρησης κατά την 

εφαρμογή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η 

απόδοση που θα είχε για τον επενδυτή η εφαρμογή δεκατριών κανόνων τεχνικής 

ανάλυσης σε 33 επιλεγμένες μετοχές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, για την 

περίοδο 2005 έως 2010, και στη συνέχεια συγκρίνεται με την απόδοση που θα 

επέφερε αντίστοιχα η εφαρμογή μίας απλής στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης 

(«Buy-and-Hold Strategy»).  

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι αυτή του «Back Testing», το οποίο 

βασίζεται στη θεωρία πως ότι συμβαίνει στο παρελθόν θα συμβεί και στο μέλλον. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία διαδικασία προσομοίωσης της στρατηγικής που 

ακολουθεί κάθε επενδυτής σε προγενέστερες χρονικές περιόδους προκειμένου να 

μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της  συγκεκριμένης στρατηγικής. Ωστόσο, πρέπει να 

υπογραμμιστεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του backtesting δεν μπορούν να 

εγγυηθούν ανάλογες αποδόσεις στο μέλλον.  

Στην επόμενη ενότητα περιγράφονται λεπτομερώς τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα καθώς και ο τρόπος επιλογής τους. Επιπλέον, 

δίνονται πληροφορίες σχετικά με τους τεχνικούς κανόνες διαπραγμάτευσης που 

εφαρμόστηκαν.  

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας, 

τα οποία και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα ανάλογων μελετών που 

πραγματοποιήθηκαν παλαιότερα. Συγκεκριμένα, των Brock et Al. (1992), οι οποίοι 

εφάρμοσαν απλούς κανόνες τεχνικής ανάλυσης στο αμερικανικό χρηματιστήριο, των 

Hudson, Dempsey and Keasey (1996), οι οποίοι εφάρμοσαν επίσης απλούς κανόνες 
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τεχνικής ανάλυσης, όμως αυτή τη φορά στο χρηματιστήριο της Αγγλίας, των 

Fernandez-Rodriguez, Sosvilla-Rivero and Andrada-Felix, οι οποίοι εξέτασαν την 

αποδοτικότητα απλών κανόνων τεχνικής ανάλυσης στο Χρηματιστήριο της 

Μαδρίτης, των Tian, Wan και Guo (2002), οι οποίοι εξέτασαν και συνέκριναν 

υπερβάλλουσες αποδόσεις μεταξύ των αμερικανικών και κινεζικών αγορών και των 

Detry και Gregoire, ο οποίος εφάρμοσε απλούς κανόνες σε επιλεγμένους 

ευρωπαϊκούς δείκτες, που αντιπροσώπευαν σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Τέλος, η τέταρτη ενότητα ανακεφαλαιώνει και καταλήγει σε συμπεράσματα. 

 

 

5.2 Επιλογή Δεδομένων και Κανόνων Τεχνικής Ανάλυσης 

 

 

5.2.1 Επιλογή Δεδομένων 

 

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα αφορούσαν στις τιμές κλεισίματος 

των μετοχών τριάντα τριών εταιριών, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών, για την περίοδο 2005 έως 2010.  

Οι εταιρίες επιλέχθηκαν τυχαία, παρ’ όλα αυτά με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας 

και όσο το δυνατό περισσότερες κατηγορίες εισηγμένων εταιριών. Οι εν λόγω 

κατηγορίες ήταν τέσσερις και συγκεκριμένα: 

 Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης 

 Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης 

 Ειδικών Χρηματοοικονομικών Χαρακτηριστικών 

 Εναλλακτικής Αγοράς 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας μεταβλήθηκαν και σήμερα περιλαμβάνουν τις 

παρακάτω:  

 Κύρια Αγορά 

 Εναλλακτική Αγορά 
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 Χαμηλής Διασποράς 

 Υπό Επιτήρηση 

 Προς Διαγραφή 

 Υπό Αναστολή 

Οι συμμετέχουσες εταιρίες αναφέρονται στο παράρτημα 1 της παρούσας 

εργασίας. Αναφέρονται, επίσης, ο κλάδος της οικονομίας στον οποίο 

δραστηριοποιούνται καθώς και η κατηγορία στην οποία ανήκουν (με βάση τις νέες 

κατηγορίες). 

Όσον αφορά στη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρονται τα δεδομένα, 

επιλέχθηκε η τελευταία εξαετία, δηλαδή το διάστημα από το έτος 2005 έως και το 

έτος 2010. Λόγω του γεγονότος ότι το 2008 είναι ουσιαστικά το έτος που ξέσπασε η 

παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία έπληξε έντονα και την ελληνική οικονομία, η 

συγκεκριμένη περίοδος χωρίστηκε σε δύο υποπεριόδους, το διάστημα 01/01/2005 

έως 31/12/2007 και το διάστημα 01/01/2008 έως 31/12/2010. Οι κανόνες τεχνικής 

ανάλυσης εφαρμόστηκαν ξεχωριστά τόσο στις δύο υποπεριόδους όσο και στη 

συνολική περίοδο, προκειμένου να εξεταστεί το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η 

οικονομική κρίση επηρέασε την αποδοτικότητα της τεχνικής ανάλυσης στο ελληνικό 

χρηματιστήριο. 

Επιπλέον, δεδομένου του γεγονότος ότι η ύπαρξη συναλλακτικού κόστους, 

αναπόφευκτα, επηρεάζει τις όποιες επενδυτικές αποφάσεις, η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε δύο φορές, λαμβάνοντας και μη υπόψη της την προμήθεια που 

χρεώνεται από τις επενδυτικές εταιρίες, και η οποία είτε περιορίζει τα κέρδη είτε 

διευρύνει τις ζημίες του επενδυτή. 

Αναλυτικά, οι κανόνες τεχνικής ανάλυσης που επιλέχθηκαν προς εξέταση 

καθώς και η στρατηγική Αγοράς και Διατήρησης (Buy-and-Hold Strategy) 

εφαρμόστηκαν πειραματικά σε υποθετικό κεφάλαιο ύψους 10.000 ευρώ ενώ η 

προμήθεια ορίστηκε στο ποσοστό του 0,30%, το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί ένα 

μέσο ποσοστό χρέωσης από την πλευρά των επενδυτικών εταιριών. 
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5.2.2 Επιλογή Κανόνων Τεχνικής Ανάλυσης 

 

 

Οι κανόνες τεχνικής ανάλυσης που εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη εργασία 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τους κανόνες που επιλέγονται από την πλειοψηφία 

των επενδυτών, καθώς συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των πιο δημοφιλών αλλά και των 

πιο απλών στη χρήση τους. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν οι παρακάτω: 

 

 Κινητός Μέσο Όρος 50 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν η τιμή της μετοχής 

διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών και σήμα πώλησης 

όταν η τιμή της μετοχής διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των 50 

ημερών. 

 Κινητός Μέσος Όρος 100 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν η τιμή της 

μετοχής διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών και σήμα 

πώλησης όταν η τιμή της μετοχής διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο 

των 100 ημερών. 

 Κινητός Μέσος Όρος 150 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν η τιμή της 

μετοχής διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο των 150 ημερών και σήμα 

πώλησης όταν η τιμή της μετοχής διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο 

των 150 ημερών. 

 Κινητό Μέσο Όρο 200 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν η τιμή της μετοχής 

διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και σήμα πώλησης 

όταν η τιμή της μετοχής διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των 200 

ημερών. 

 Δείκτης Σχετικής Έντασης (Relative Strength Index) επιπέδου 20/80: δίνεται 

σήμα αγοράς όταν ο Δείκτης Σχετικής Έντασης διασπάσει ανοδικά την 

γραμμή επιπέδου 20 και σήμα πώλησης όταν ο Δείκτης Σχετικής Έντασης 

διασπάσει καθοδικά τη γραμμή επιπέδου 80. 

 Δείκτης Σχετικής Έντασης (Relative Strength Index) επιπέδου 70/30: δίνεται 

σήμα αγοράς όταν ο Δείκτης Σχετικής Έντασης διασπάσει ανοδικά την 

γραμμή επιπέδου 30 και σήμα πώλησης όταν ο Δείκτης Σχετικής Έντασης 

διασπάσει καθοδικά τη γραμμή επιπέδου 70. 
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 Δείκτης Σχετικής Έντασης (Relative Strength Index) επιπέδου 50/50: δίνεται 

σήμα αγοράς όταν ο Δείκτης Σχετικής Έντασης διασπάσει ανοδικά την 

γραμμή επιπέδου 50 και σήμα πώλησης όταν ο Δείκτης Σχετικής Έντασης 

διασπάσει καθοδικά τη γραμμή επιπέδου 50. 

 Διπλός Κινητός Μέσος Όρος 14 και 100 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν ο 

κινητός μέσος όρος των 14 ημερών διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο 

των 100 ημερών και σήμα πώλησης όταν ο κινητός μέσος όρος των 14 

ημερών διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών. 

 Διπλός Κινητός Μέσος Όρος 14 και 150 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν ο 

κινητός μέσος όρος των 14 ημερών διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο 

των 150 ημερών και σήμα πώλησης όταν ο κινητός μέσος όρος των 14 

ημερών διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των 150 ημερών. 

 Διπλός Κινητός Μέσος Όρος 14 και 200 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν ο 

κινητός μέσος όρος των 14 ημερών διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο 

των 200 ημερών και σήμα πώλησης όταν ο κινητός μέσος όρος των 14 

ημερών διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. 

 Διπλός Κινητός Μέσος Όρος 50 και 100 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν ο 

κινητός μέσος όρος των 50 ημερών διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο 

των 100 ημερών και σήμα πώλησης όταν ο κινητός μέσος όρος των 50 

ημερών διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών. 

 Διπλός Κινητός Μέσος Όρος 50 και 150 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν ο 

κινητός μέσος όρος των 50 ημερών διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο 

των 150 ημερών και σήμα πώλησης όταν ο κινητός μέσος όρος των 50 

ημερών διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των 150 ημερών. 

 Διπλός Κινητός Μέσος Όρος 50 και 200 ημερών: δίνεται σήμα αγοράς όταν ο 

κινητός μέσος όρος των 50 ημερών διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο 

των 200 ημερών και σήμα πώλησης όταν ο κινητός μέσος όρος των 50 

ημερών διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. 
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5.3 Εμπειρικά Αποτελέσματα 

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται, οργανωμένα σε πίνακες, στο 

παράρτημα 2. Κάθε πίνακας αντιστοιχεί σε μία μετοχή και αναφέρει τις αποδόσεις 

κάθε κανόνα τεχνικής ανάλυσης, με βάση τη χρονική περίοδο και το καθεστώς 

προμήθειας ή μη. Επιπλέον, αναφέρει και τις αποδόσεις της στρατηγικής Αγοράς και 

Διατήρησης («Buy-and-Hold Strategy») για τις ίδιες χρονικές περιόδους. Τέλος, στο 

παράρτημα 3, δίνεται ο πίνακας των μέσων αποδόσεων που πέτυχε κάθε κανόνας 

τεχνικής ανάλυσης καθώς και η στρατηγική Αγοράς και Διατήρησης, οργανωμένων 

και πάλι ανά χρονική περίοδο και καθεστώς προμήθειας ή μη. 

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούνται τα εξής: 

 Ο τεχνικός κανόνας του κινητού μέσου όρου των 100 ημερών επιτυγχάνει την 

ίδια ακριβώς απόδοση με τον τεχνικό κανόνα του κινητού μέσου όρου των 

150 ημερών. Αυτό συμβαίνει τόσο όταν λαμβάνεται υπόψη η χρέωση της 

προμήθειας όσο και στην αντίθετη περίπτωση. 

 Ο τεχνικός κανόνας του διπλού κινητού μέσου όρου των 14 και 100 ημερών 

επιτυγχάνει σχεδόν την ίδια απόδοση με αυτήν του τεχνικού κανόνα του 

διπλού κινητού μέσου όρου των 14 και 150 ημερών. Η διαφορά μεταξύ των 

αποδόσεων είναι ελάχιστη και ευνοϊκότερη στην περίπτωση του δεύτερου 

κανόνα, δηλαδή αυτού των 14 και 150 ημερών. Αυτό ισχύει τόσο σε 

καθεστώς προμήθειας όσο και σε καθεστώς μη προμήθειας. 

 Ο τεχνικός κανόνας του διπλού κινητού μέσου όρου των 50 και 100 ημερών 

επιτυγχάνει ακριβώς την ίδια απόδοση με αυτή του τεχνικού κανόνα του 

διπλού κινητού μέσου όρου των 50 και 150 ημερών. Αυτό συμβαίνει τόσο 

όταν λαμβάνεται υπόψη η χρέωση της προμήθειας όσο και στην αντίθετη 

περίπτωση. 

 Στην περίπτωση πολλών μετοχών, οι τεχνικοί κανόνες των διπλών κινητών 

μέσων όρων επιτυγχάνουν μηδενικές αποδόσεις, τόσο όταν λαμβάνεται υπόψη 

η προμήθεια όσο και στην αντίθετη περίπτωση, γεγονός που σημαίνει ότι δεν 

δίνεται κανένα απολύτως σήμα αγοράς ή πώλησης κατά την περίοδο 

εφαρμογής τους. 
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Κατά την περίοδο 01/01/2005 έως 31/12/2007, η στρατηγική Αγοράς και 

Διατήρησης («Buy-and-Hold Strategy»), υπερίσχυσε, με μεγάλη διαφορά, των 

κανόνων τεχνικής ανάλυσης, ανεξάρτητα από το είδος τους, τη μετοχή ή το καθεστώς 

προμήθειας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, άγγιξε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μετοχή της εταιρίας IDEAL, στην οποία 

σημείωσε απόδοση ίση με 893,33%. Την καλύτερη απόδοση, μεταξύ των κανόνων 

τεχνικής ανάλυσης, φαίνεται να εμφανίζουν ο Δείκτης Σχετικής Έντασης επιπέδου 

20/80 και ο Δείκτης Σχετικής Έντασης επιπέδου 30/80. Αντίθετα, τη λιγότερο καλή 

απόδοση σημειώνει, σύμφωνα με τον πίνακα μέσων αποδόσεων, η κατηγορία των 

διπλών κινητών μέσω όρων. Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει για έναν αρκετά μεγάλο 

αριθμό μετοχών (18 στις 33 ή το 54,55% αυτών την απορρίπτουν), γεγονός το οποίο 

πιθανώς οφείλεται στο ότι, όπως αναφέρθηκε, οι διπλοί κινητοί μέσοι όροι 

επιτυγχάνουν σε πολλές περιπτώσεις μηδενική απόδοση. 

Την περίοδο που ακολουθεί, από 01/01/2008 έως 31/12/2010, δηλαδή το 

διάστημα που η οικονομική κρίση έπληξε την ελληνική οικονομία, τα αποτελέσματα 

είναι εντελώς αντίθετα. Οι κανόνες της τεχνικής ανάλυσης επιτυγχάνουν αποδόσεις 

ανώτερες αυτών της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης. Μάλιστα, οι αποδόσεις 

και των δύο κατηγοριών είναι στο σύνολό τους αρνητικές. Στην περίπτωση της 

στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης, τα ποσοστά δεν είναι παράλογα υψηλά, όπως 

συνέβη κατά την προηγούμενη περίοδο, παρ’ όλα αυτά είναι ιδιαίτερα επιζήμια για 

έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων αφού οι απώλειες ξεπερνούν το 90%. Ως 

προς τους κανόνες της τεχνικής ανάλυσης, την καλύτερη απόδοση, μεταξύ των 

υπολοίπων, φαίνεται να επιτυγχάνουν οι κανόνες των απλών κινητών μέσω όρων, οι 

οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις σημείωσαν ακόμη και θετικές αποδόσεις. Αντίθετα, τη 

χειρότερη απόδοση εμφανίζουν οι κανόνες του Δείκτη Σχετικής Έντασης επιπέδου 

20/80 καθώς και του Δείκτη Σχετικής Έντασης επιπέδου 30/70. Οι τελευταίοι 

κατάφεραν να σημειώσουν θετικές αποδόσεις σε κάποιες μετοχές, χωρίς όμως το 

γεγονός αυτό να επηρεάσει θετικά τη μέση απόδοσή τους, καθώς οι περιπτώσεις στις 

οποίες παρατηρήθηκαν ήταν λίγες ενώ τα ποσοστά που σημειώθηκαν μικρά σε σχέση 

με τις αντίστοιχες απώλειες.  

Από την εξέταση της συνολικής περιόδου, δηλαδή από 01/01/2005 έως 

31/12/2010, προκύπτει ότι οι κανόνες της τεχνικής ανάλυσης επιτυγχάνουν και πάλι 

υψηλότερες αποδόσεις από αυτές της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης. Εξαίρεση 

αποτελούν οι κανόνες του Δείκτη Σχετικής Έντασης επιπέδου 20/80 και 30/70 
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ανεξάρτητα από την προμήθεια, του Δείκτη Σχετικής Έντασης επιπέδου 50/50 στην 

περίπτωση ύπαρξης προμήθειας καθώς και του απλού κινητού μέσου όρου 50 

ημερών, επίσης, στην περίπτωση ύπαρξης προμήθειας. Επιπλέον, οι αποδόσεις των 

κανόνων τεχνικής ανάλυσης, στην πλειοψηφία τους, είναι αρνητικές με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις των κανόνων διπλού κινητού μέσου όρου 14 και 100 ημερών καθώς και 

14 και 150 ημερών, οι οποίοι επιτυγχάνουν αποδόσεις 3,71% και 3,75% αντίστοιχα, 

στην περίπτωση μη χρέωσης προμήθειας. Αρνητική είναι η πλειοψηφία των 

αποδόσεων και στην περίπτωση της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης, με 

εξαίρεση τις μετοχές των εταιριών Jumbo, ΟΛΘ και Μυτιληναίος. Την χειρότερη 

απόδοση φαίνεται να σημειώνουν οι τεχνικοί κανόνες του Δείκτη Σχετικές Έντασης 

όλων των επιπέδων. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή εντοπίζονται εξαιρέσεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εταιρίες Fashion Box, Dionic, Αιολική, 

Χαλυβδοφύλλων, Βιοχάλκο, Πετζετάκης και Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης, στην 

περίπτωση των οποίων οι κανόνες του Δείκτη Σχετικής Έντασης σημείωσαν 

αποδόσεις υψηλότερες αυτών της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης.  

Το 1992, οι Brock, Lakonishok και Le Baron επιχείρησαν να εξετάσουν την 

προβλεπτική ικανότητα δύο απλών κανόνων τεχνικής ανάλυσης, συγκεκριμένα του 

απλού κινητού μέσου όρου και των καναλιών, μέσα στα οποία κινούνται οι τιμές των 

μετοχών. Προκειμένου να το πετύχουν εφάρμοσαν τους παραπάνω κανόνες στο 

δείκτη Dow Jones για την περίοδο 1987 έως 1986. Τα αποτελέσματά τους, λόγω της 

φύσης της έρευνας τους, επικεντρώνονται, όπως είναι αναμενόμενο, στην 

προβλεπτική ικανότητα της τεχνικής ανάλυσης. Παρ’ όλα αυτά, κάνουν αναφορά και 

στην κερδοφορία των κανόνων αυτών επισημαίνοντας ότι «συστηματικά, τα σήματα 

αγοράς (πώλησης) οδηγούν σε αποδόσεις υψηλότερες (χαμηλότερες) των κανονικών 

αποδόσεων», όπου οι κανονικές αποδόσεις αναφέρονται στις αποδόσεις της 

στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης. Παρ’ όλα αυτά, τα συγκεκριμένα 

συμπεράσματα έχουν ισχύ μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα κόστη 

συναλλαγών δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Σε συνέχεια της έρευνας των Brock et Al., οι Hudson, Dempsey και Keasey, 

το 1995, εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες τεχνικής ανάλυσης στο δείκτη Financial 

Times Ordinary Index, του Χρηματιστηρίου της Αγγλίας, για τη χρονική περίοδο από 

07/1935 έως 01/1994. Όσον αφορά την προβλεπτική ικανότητα της τεχνικής 

ανάλυσης, τα αποτελέσματα των τελευταίων είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Brock et Al. Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνεται ότι όταν οι συγκεκριμένοι 
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κανόνες εφαρμόζονται σε ένα περιβάλλον, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη 

συναλλακτικά κόστη και προμήθειες, τότε οι αποδόσεις τους, είναι απίθανο, να 

ξεπερνούν τις αποδόσεις της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης. 

Ανάλογη μελέτη πραγματοποίησαν και οι Fernandez-Rodriguez, Sosvilla-

Rivero και Andrada-Felix, το 1999, αυτή τη φορά όμως στο Γενικό Δείκτη του 

Χρηματιστηρίου της Μαδρίτης, για την περίοδο 01/1966 έως 10/1997. Οι 

συγκεκριμένοι εξέτασαν τους τεχνικούς κανόνες του κινητού μέσου όρου και της 

στήριξης-αντίστασης και εκτός των άλλων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους αποτελούν ισχυρή απόδειξη της κερδοφορίας των 

απλών κανόνων της τεχνικής ανάλυσης. Ζήτησαν, όμως, τα εν λόγω αποτελέσματα 

να γίνονται δεκτά με επιφύλαξη στην περίπτωση συναλλακτικού κόστους και 

προμηθειών. 

Το 2002, οι Tian, Wan και Guo, επεκτείνουν την έρευνα των Brock et Al., 

εφαρμόζοντας έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό απλών κανόνων τεχνικής ανάλυσης, 

των ίδιων όμως κατηγοριών, στο δείκτη Dow Jones Industrial Average, του 

Αμερικανικού Χρηματιστηρίου, για την περίοδο 02/01/1926 έως 15/12/2000 καθώς 

και στους δείκτες, Shanghai A, Shanghai B, Shenzhen A και Shenzhen B, του 

Κινεζικού Χρηματιστηρίου, για την περίοδο 06/10/1992 έως 15/12/2000. Στα 

συμπεράσματα της έρευνας τους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Αυτοί οι απλοί 

κανόνες τεχνικής ανάλυσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην πρόβλεψη της 

κίνησης των τιμών των μετοχών στην Κινεζική Αγορά, επιτρέποντας στους επενδυτές 

να πραγματοποιήσουν υπερβάλλοντα κέρδη κατά τη δεκαετία του ’90. Αντίθετα, 

στρατηγικές διαπραγμάτευσης που βασίζονται στους εν λόγω κανόνες δεν μπορούν 

να ξεπεράσουν ούτε τις αποδόσεις της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης, στην 

περίπτωση του Αμερικανικού Δείκτη, κατά την ίδια περίοδο». 

Τέλος, οι Detry και Gregoire, του Πανεπιστημίου της πόλης Namur και του 

Καθολικού Πανεπιστημίου της πόλης Louvain, του Βελγίου, εξετάζοντας κι αυτός 

την προβλεπτική ικανότητα της τεχνικής ανάλυσης, εφάρμοσε τον τεχνικό κανόνα 

του κινητού μέσου όρου, σε τυχαία επιλεγμένους δείκτες δεκαπέντε χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 1972 έως 1999. Στα συμπεράσματά του 

καταλήγει ότι αν και είναι δυνατός ο εντοπισμός προβλεπτικών μοτίβων («predictable 

patterns») στις τιμές των μετοχών, δεν ισχύει το ίδιο και για επικερδή μοτίβα 

(«profitable patterns»). 
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Είναι προφανές ότι οι παραπάνω μελέτες αν και συμφωνούν ως προς την 

αναγνώριση της προβλεπτικής ικανότητας της τεχνικής ανάλυσης, διαφωνούν ως 

προς την κερδοφορία απλών κανόνων αυτής. Συνοπτικά, οι Brock et Al. 

υποστηρίζουν ότι μόνο τα σήματα αγοράς οδηγούν σε υπεραποδόσεις (αποδόσεις 

υψηλότερες των «κανονικών»), οι  Hudson, Dempsey και Keasey καθώς και οι -

Rodriguez, Sosvilla-Rivero και Andrada-Felix υποστηρίζουν την κερδοφορία των 

απλών κανόνων τεχνικής ανάλυσης μόνο όταν δεν λαμβάνονται υπόψη συναλλακτικά 

κόστη και προμήθειες, οι Tian, Wan και Guo επισημαίνουν τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης αποδόσεων υψηλότερων αυτών της στρατηγικής Αγοράς και 

Διατήρησης μόνο σε συγκεκριμένες αγορές ενώ τέλος οι Detry και Gregoire δεν 

εντοπίζει επικερδή μοτίβα στις τιμές των μετοχών. 

Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας φαίνεται να 

μη συμφωνούν με καμία από τις παραπάνω έρευνες. Οι κανόνες τεχνικής ανάλυσης 

που εφαρμόστηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, κατά την περίοδο 2005-2007, αν και 

επιτυγχάνουν θετικές και κάποιες φορές ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, φαίνεται ότι δεν 

μπορούν να ξεπεράσουν τις αποδόσεις της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης. Την 

περίοδο που ακολουθεί και η οποία χαρακτηρίζεται από την παγκόσμια οικονομική 

κρίση, οι κανόνες της τεχνικής ανάλυσης εμφανίζονται περισσότερο αποδοτικοί από 

ότι η στρατηγική Αγοράς και Διατήρησης, όμως οι αποδόσεις τους είναι στην 

πλειοψηφία τους αρνητικές άρα επιζήμιες για τον επενδυτή. Τέλος, εξετάζοντας τη 

συνολική περίοδο, δηλαδή από 01/01/2005 έως 31/12/2010, παρατηρείται ότι και 

πάλι οι τεχνικοί κανόνες, με εξαίρεση τους κανόνες του Δείκτη Σχετικής Έντασης, 

εμφανίζονται ως αποδοτικότεροι της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης. Παρ’ όλα 

αυτά οι αποδόσεις που σημειώνουν συνολικά είναι και πάλι αρνητικές, προφανώς 

λόγω του ότι ο βαθμός στον οποίο επηρεάστηκε η ελληνική οικονομία από την κρίση 

ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, με αποτέλεσμα η εφαρμογή τους να μην προσφέρει κανένα 

όφελος στους επενδυτές. 
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5.4 Συμπεράσματα 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σύγκριση της αποδοτικότητας απλών κανόνων 

τεχνικής ανάλυσης, συγκεκριμένα των απλών κινητών μέσων όρων, των διπλών 

κινητών μέσων όρων και των Δεικτών Σχετικής Έντασης διαφόρων επιπέδων, με την 

αποδοτικότητα της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης («Buy-and-Hold Strategy») 

στην περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Για το λόγο αυτόν εξετάστηκε 

η εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών κανόνων στις τιμές κλεισίματος των μετοχών 33 

επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της ελληνικής 

οικονομίας και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο των χρηματιστηριακών 

κατηγοριών των μετοχών των εταιριών. Η περίοδος προς εξέταση περιελάμβανε την 

τελευταία εξαετία, δηλαδή το διάστημα από 01/01/2005 έως 31/12/2010, το οποίο 

χωρίστηκε σε δύο υποπεριόδους προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επίδραση που είχε 

στην ελληνική αγορά, η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 και 

διαρκεί έως σήμερα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας για την περίοδο προ της κρίσης είναι εντελώς 

αντίθετα από αυτά για την περίοδο μετά την εμφάνιση της κρίσης. Μάλιστα, φαίνεται 

ότι η επίδραση της κρίσης στην ελληνική οικονομία είναι τόσο ισχυρή ώστε 

επηρέασε καθοριστικά και τα αποτελέσματα της συνολικής περιόδου. 

Οι κανόνες της τεχνικής ανάλυσης κατάφεραν να ξεπεράσουν σε απόδοση τη 

στρατηγική Αγοράς και Διατήρησης τόσο κατά τη δεύτερη υποπερίοδο όσο και κατά 

τη συνολική περίοδο των έξι ετών. Παρ’ όλα αυτά, οι αποδόσεις που πέτυχαν ήταν 

στο σύνολό τους αρνητικές, απλά λιγότερο «κακές» από τις αποδόσεις της 

στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης, με αποτέλεσμα να μη προσφέρουν, 

ουσιαστικά, κάποιο όφελος για τους επενδυτές. Όσον αφορά την πρώτη υποπερίοδο, 

αυτή, δηλαδή, προ της κρίσης, οι κανόνες τεχνικής ανάλυσης που εξετάστηκαν, παρά 

τις θετικές αποδόσεις που πέτυχαν στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν κατάφεραν 

να ξεπεράσουν τις υπερβολικά υψηλές αποδόσεις που σημείωσε η στρατηγική 

Αγοράς και Διατήρησης. Οπότε και σε αυτήν την περίπτωση η εφαρμογή τους δεν 

προτείνεται στους επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα 



53 
 

δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη συναλλακτικού κόστους ή προμηθειών αφού και 

στις δύο περιπτώσεις παραμένουν τα ίδια. 

Συμπερασματικά, η εφαρμογή απλών κανόνων τεχνικής ανάλυσης στο 

ελληνικό χρηματιστήριο δεν επιτρέπει στους επενδυτές να πραγματοποιήσουν 

αποδόσεις υψηλότερες των «κανονικών», δηλαδή αυτών που επιτυγχάνει η εφαρμογή 

της στρατηγικής Αγοράς και Διατήρησης, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη 

συναλλακτικού κόστους και προμηθειών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 

Πίνακας 1 

 

α/α ΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 ALPHA BANK Τράπεζες Κύρια Αγορά 

2 COCA-COLA 3E Αναψυκτικά Κύρια Αγορά 

3 INTRACOM 
Εξοπλισμός 

Τηλεπικοινωνιών 
Κύρια Αγορά 

4 JUMBO Παιχνίδια Κύρια Αγορά 

5 QUEST HOLDINGS Υπηρεσίες Η/Υ Κύρια Αγορά 

6 ΔΕΗ Ηλεκτρισμός Κύρια Αγορά 

7 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τράπεζες Κύρια Αγορά 

8 ΙΑΣΩ Ιατρικές Υπηρεσίες Κύρια Αγορά 

9 ΣΙΔΕΝΟΡ Χάλυβας Κύρια Αγορά 

10 ALTEC Υπηρεσίες Η/Υ Υπό Επιτήρηση 

11 FASHION BOX 
Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 
Υπό Επιτήρηση 

12 HELLAS ON LINE Λογισμικό Υπό Επιτήρηση 

13 LAVIPHARM 
Φαρμακευτικά 

Προϊόντα 
Κύρια Αγορά 

14 ΔΟΥΡΟΣ 
Ρουχισμός & 

Αξεσουάρ 
Υπό Επιτήρηση 

15 SATO Έπιπλα Υπό Επιτήρηση 

16 ΑΙΟΛΙΚΗ Εταιρίες Επενδύσεων Κύρια Αγορά 

17 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
Τράπεζες Κύρια Αγορά 

18 ΝΗΡΕΥΣ Γεωργία & Αλιεία Κύρια Αγορά 

19 ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Χάλυβας Υπό Αναστολή 

20 IDEAL 

Ηλεκτρονικός 

Εξοπλισμός 

Γραφείων 

Κύρια Αγορά 

21 ΒΙΟΧΑΛΚΟ 
Διαφοροποιημένες 

Βιομηχανίες 
Κύρια Αγορά 

22 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Εκδόσεις Κύρια Αγορά 

23 ΟΛΘ 
Υπηρεσίες 

Μεταφορών 
Κύρια Αγορά 
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24 ΟΛΠ 
Υπηρεσίες 

Μεταφορών 
Κύρια Αγορά 

25 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Μη Σιδηρούχα 

Μέταλλα 
Κύρια Αγορά 

26 ΤΙΤΑΝ 
Οικοδομικά Υλικά 

και Εξαρτήματα 
Κύρια Αγορά 

27 ΕΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Ολοκληρωμένες 

Λύσεις Πετρελαίου 
Κύρια Αγορά 

28 BYTE COMPUTER Υπηρεσίες Η/Υ Κύρια Αγορά 

29 DIONIC Λογισμικό Κύρια Αγορά 

30 ΛΙΒΑΝΗΣ Εκδόσεις Κύρια Αγορά 

31 ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟΣ 
Εξειδικευμένο 

Λιανικό Εμπόριο 
Υπό Επιτήρηση 

32 ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ 
Εξειδικευμένα 

Χημικά 
Υπό Αναστολή 

33 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ Ξενοδοχεία Χαμηλής Διασποράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

Πίνακας 2 

 

ALPHA BANK 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-7,07% 5,09% 5,26% 16,98% -5,97% 18,35% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-27,86% -19,59% -32,06% -26,05% -57,54% -44,54% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-27,86% -19,59% -32,06% -26,05% -57,54% -44,54% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-17,61% -9,87% -9,29% -5,26% -31,73% -20,35% 

RSI 

20/80 
11,51% 12,15% -84,77% -84,14% -83,57% -82,22% 

RSI 

30/70 
42,96% 48,39% -88,2% -86,63% -87,94% -80,17% 

RSI 

50/50 
-6,94% 9,37% -53,32% -35,21% -67,47% -31,78% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-4,55% -1,87% -13,65% -12,46% -29,85% -25,91% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-4,55% -1,87% -13,65% -12,46% -29,85% -25,91% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0,03% 1,82% -13,47% -12,40% -25,88% -23,16% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
17,31% 17,61% 0% 0% 0,71% 1,32% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
17,31% 17,61% 0% 0% 0,71% 1,32% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
-0,78% -0,48% 4,57% 5,19% -7,2% -6,08% 

Buy-

And-

Hold 

61,02% -83,23% -72,78% 
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Πίνακας 3 

 

COCA-COLA 3Ε 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-8,34% 2,82% -39,86% -26,09% -54,59% -30,12% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
40,1% 45,33% -0,04% 9,94% 31,99% 51,31% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
40,1% 45,33% -0,04% 9,94% 31,99% 51,31% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
72,37% 75,09% 30,09% 35,21% 107,78% 119,28% 

RSI 

20/80 
13,29% 14,57% 44,06% 46,09% 63,77% 67,37% 

RSI 

30/70 
37,21% 40,64% -14,47% -12,12% 16,85% 23,59% 

RSI 

50/50 
-53,98% -36,79% -64,51% -40,93% -96,74% -65,66% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
73,19% 73,49% 40,04% 45,07% 130,01% 139,10% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
73,19% 73,49% 40,04% 45,07% 130,01% 139,10% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% 53,01% 53,31% 53,01% 53,31% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
74,55% 74,85% 41,16% 41,89% 61,15% 62,63% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
74,55% 74,85% 41,16% 41,89% 61,15% 62,63% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
73,98% 74,28% 41,94% 42,24% 58,23% 59,20% 

Buy-

And-

Hold 

146,67% -28,75% 79,07% 
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Πίνακας 4 

 

INTRACOM HOLDINGS 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-31,38% -21,02% -12,94% -3,49% -41,59% -23,77% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-39,72% -34,30% 46,97% 49,19% -8,85% -1,97% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-39,72% -34,30% 46,97% 49,19% -8,85% -1,97% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-26% -22,72% 21,96% 22,63% -9,48% -5,23% 

RSI 

20/80 
-13,09% -11,90% -91,51% -90,58% -93,72% -91,70% 

RSI 

30/70 
-6,63% -0,08% -92,84% -91,76% -99,45% -92,15% 

RSI 

50/50 
-0,37% 10,37% 18,58% 28,14% 20,13% 41,43% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-28,14% -26,60% 13,40% 14,04% -18,30% -16,29% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-28,14% -26,60% 13,40% 14,04% -18,30% -16,29% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-11,9% -11,33% -23,22% -22,69% -32,48% -31,44% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
-20,49% -19,95% 0% 0% -20,5% -19,95% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
-20,49% -19,95% 0% 0% -20,5% -19,95% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% -75,38% -75,08% -75,38% -75,08% 

Buy-

And-

Hold 

-11,70% -88,25% -89,51% 
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Πίνακας 5 

 

JUMBO 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
143,56% 162,72% -17,27% -3% 98,58% 154,36% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
79,12% 88,54% 23,22% 26,39% 117,91% 133,76% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
79,12% 88,54% 23,22% 26,39% 117,91% 133,76% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
140,48% 144,25% -3,08% -2,49% 127,73% 133,64% 

RSI 

20/80 
4,59% 6,15% -50,99% -49,95% -59,66% -57,48% 

RSI 

30/70 
13,91% 18,65% -51,12% -47,37% -46,75% -37,56% 

RSI 

50/50 
45,05% 67,66% -64,12% -50,95% 63,87% -18,33% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
93,61% 94,50% 0% 0% 93,61% 94,50% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
93,61% 94,50% 0% 0% 93,61% 94,50% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-3,41% -3,11% 8,95% 9,58% -14,76% -13,73% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% -29,94% -29,64% -29,94% -29,64% 

Buy-

And-

Hold 

422,1% -62,32% 102,1% 
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Πίνακας 6 

 

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-23,66% -13,93% -76,05% -71,70% -89,12% -75,64% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-17,29% -15,12% -33,3% -31,18% -45,55% -41,58% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-17,29% -15,12% -33,3% -31,18% -45,55% -41,58% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-6,37% -4,17% -59,04% -56,21% -62,96% -58,04% 

RSI 

20/80 
-10,64% -9,75% -47,56% -45,50% -64,45% -62,34% 

RSI 

30/70 
5,22% 9,33% -53,62% -51,08% -55,24% -48,45% 

RSI 

50/50 
-52,02% -41,07% -48,78% -39,73% -80,76% -64,48% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
0% 0% -13,06% -12,76% -13,06% -12,76% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
0% 0% -13,06% -12,76% -13,06% -12,76% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-3,17% -2,58% -33,83% -33,53% -36,13% -35,25% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
-21,59% -21,29% -22,21% -21,91% -70,91% -70,61% 

Buy-

And-

Hold 

136,69% -63,40% -11,64% 
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Πίνακας 7 

 

ΔΕΗ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
27,59% 36,23% -70,80% -57,05% -74,30% -48,96% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-12,31% -1,10% -49,05% -39,34% -74,30% -55,80% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-12,31% -1,10% -49,05% -39,34% -74,30% -55,80% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-6,01% 4,66% -66,76% -62,59% -85,73% -71,67% 

RSI 

20/80 
124,65% 127,31% -60,26% -59,84% -12,34% -8,72% 

RSI 

30/70 
24,31% 30,16% -48,63% -45,63% -38,99% -29,23% 

RSI 

50/50 
2,78% 17,23% -81,33% -63,64% -93,49% -57,82% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
57,73% 59,13% -15,39% -14,21% -7,76% -4,72% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
57,73% 59,13% -15,39% -14,21% -7,76% -4,72% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
63,87% 64,72% -17,84% -16,72% -9,58% -7,15% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
80,06% 80,36% 20,37% 21,04% 59,84% 61,43% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
80,06% 80,36% 20,37% 21,04% 59,84% 61,43% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
43,69% 45,07% 0% 0% 7,89% 9,60% 

Buy-

And-

Hold 

72,80% -70,27% -48,37% 
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Πίνακας 8 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-21,59% -9,71% -22,23% -10,49% -45,05% -22,78% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
3,72% 7,33% 19,22% 21,24% 12,31% 18,19% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
3,72% 7,33% 19,22% 21,24% 12,31% 18,19% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
12,89% 16,93% -5,2% -3,43% -3,67% 2,57% 

RSI 

20/80 
-0,43% 0,17% -89,61% -89,03% -90,2% -89,02% 

RSI 

30/70 
7,78% 11,37% -87,08% -85% -89,2% -83,03% 

RSI 

50/50 
0,089% 18,70% -73,76% -59,26% -88,29% -52,39% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
0.9% 1,20% 2,68% 3,29% -17,06% -16,02% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
0,9% 1,20% 2,68% 3,29% -17,06% -16,02% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
36,63% 36,93% -5,47% -4,88% 3,36% 4,64% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
38,83% 39,13% 15,79% 16,44% 43,11% 44,59% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
38,83% 39,13% 15,79% 16,44% 43,11% 44,59% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
32,09% 32,39% -3,24% -2,65% -47,93% -47,47% 

Buy-

And-

Hold 

101,77% -82,66% -65,2% 
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Πίνακας 9 

 

ΙΑΣΩ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
132,28% 152,27% -33,72% -28,86% 38,76% 71,18% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
247,37% 250,52% -21,08% -17,91% 159,7% 174,46% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
247,37% 250,52% -21,08% -17,91% 159,7% 174,46% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
0% 0% -25,86% -23,26% -25,86% -23,26% 

RSI 

20/80 
24,29% 26,55% -79,87% -78,86% -81,11% -78,11% 

RSI 

30/70 
36,56% 41,78% -84,73% -82,40% -83,57% -75,05% 

RSI 

50/50 
113,95% 145,62% -47,19% -35,66% -1,96% 58,04% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
0% 0% -11,54% -10,97% -11,54% -10,97% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
0% 0% -11,54% -10,97% -11,54% -10,97% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% -14,15% -13,59% -14,15% -13,59% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% -77,29% -76,99% -77,29% -76,99% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% -77,29% -76,99% -77,29% -76,99% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% -73,11% -72,81% -73,11% -72,81% 

Buy-

And-

Hold 

224,54% -88,27% -62,54% 
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Πίνακας 10 

 

ΣΙΔΕΝΟΡ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
176,97% 204% -68,66% -56,16% -31,75% 33,28% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
293,48% 303,68% -16,92% -10,92% 225,17% 259,58% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
293,48% 303,68% -16,92% -10,92% 225,17% 259,58% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
285,12% 294,39% 0,45% 1,69% 286,92% 301,05% 

RSI 

20/80 
4,93% 5,98% -55,45% -52,43% -60,23% -56,70% 

RSI 

30/70 
39,09% 44,32% -75,93% -71,80% -75,44% -65,53% 

RSI 

50/50 
273,39% 322,48% -35,64% -24,79% 122,83% 217,75% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
339% 340,63% 4,47% 5,59% 358,68% 365,25% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
339% 340,63% 4,47% 5,59% 358,68% 365,25% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
281,34% 285,24% -4,00% -3,41% 265,93% 272,11% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 4,15% 5,35% 4,15% 5,35% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 4,15% 5,35% 4,15% 5,35% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
217,24% 217,54% -32,02% -31,51% 20,85% 21,52% 

Buy-

And-

Hold 

183,79% -75,72% -29,61% 
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Πίνακας 11 

 

ALTEC 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-29,99% -23,98% -92,5% -90,56% -100,30% -93,08% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-53,26% -46,04% 0% 0% -104,86% -97,64% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-53,26% -46,04% 0% 0% -104,86% -97,64% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-25,59% -21,19% 0% 0% -25.59% -21,19% 

RSI 

20/80 
25,75% 26,87% -95,44% -95,14% -95,56% -94,45% 

RSI 

30/70 
17,95% 21,98% -89,88% -89,41% -92,59% -88,39% 

RSI 

50/50 
13,14% 30,09% -46,7% -43,45% -53,85% -32,67% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-11,63% -11,06% 0% 0% -11,63% -11,06% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-11,63% -11,06% 0% 0% -11,63% -11,06% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% -68,4% -68,10% -68,40% -68,10% 

Buy-

And-

Hold 

346,34% -95,58% -80,49% 
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Πίνακας 12 

 

FASHION BOX 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
5,08% 15,88% -55,45% -47,68% -62,02% -43,19% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
11,34% 14,23% -17,67% -14,70% -23,53% -17,48% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
11,34% 14,23% -17,67% -14,70% -23,53% -17,48% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
5,13% 11,44% -40,88% -35,97% -50,8% -39,57% 

RSI 

20/80 
22,83% 24,56% 17,63% 19,25% 21,46% 24,57% 

RSI 

30/70 
33,57% 36,80% -19,56% -16,34% -0,76% -0,95% 

RSI 

50/50 
13,07% 21,47% -4,87% 6,61% -0,46% 21,34% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-100,3% -100% -16,84% -16,29% -100,3% -100% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-100,3% -100% -16,84% -16,29% -100,3% -100% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
10,52% 10,82% 1,43% 1,73% -3,88% -3,01% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
6,55% 6,85% -53,27% -52,97% -46,7% -46,40% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
6,55% 6,85% -53,27% -52,97% -46,7% -46,40% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
6,55% 6,85% 0% 0% -46,7% -46,40% 

Buy-

And-

Hold 

51,2% -47,55% -23,89% 
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Πίνακας 13 

 

HELLAS ON LINE 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
181,7% 195,78% -61,8% -54,20% -8,61% 27,52% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
270,12% 272,34% -71,12% -65,20% -9,8% 12,57% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
270,12% 272,34% -71,12% -65,20% -9,8% 12,57% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
0% 0% -61,12% -57,37% -61,12% -57,37% 

RSI 

20/80 
290,36% 294,95% -80% -78,96% -34,65% -26,37% 

RSI 

30/70 
254% 258,47% -92,1% -90,30% -77,47% -65,51% 

RSI 

50/50 
-15,3% -6,79% -58,38% -49,77% -72,07% -55,70% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
0% 0% -77,64% -77,34% -78,83% -78,53% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
0% 0% -77,64% -77,34% -77,64% -77,34% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% -78,83% -78,53% -78,83% -78,53% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% -87,18% -86,88% -87,18% -86,88% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% -87,18% -86,88% -87,18% -86,88% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

535,9% -88,69% -26,59% 
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Πίνακας 14 

 

LAVIPHARM 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
337,95% 349,31% -37,79% -31,05% 116,2% 153,45% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
266,24% 271,63% -28,85% -26,78% 159,04% 172,13% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
266,24% 271,63% -28,85% -26,78% 159,04% 172,13% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
209,77% 218,21% -66,54% -66,24% -1,97% 7,42% 

RSI 

20/80 
290,91% 302,36% -83,84% -83,22% -46,42% -32,48% 

RSI 

30/70 
24,46% 32,23% -83,73% -81,79% -86,25% -75,92% 

RSI 

50/50 
211,2% 229,95% -37,65% -31,60% 78,03% 116,92% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-8,4% -7,83% -72,82% -72,52% -75,52% -74,67% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-8,4% -7,83% -72,82% -72,52% -75,52% -74,67% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-29,6% -29,30% -30,3% -29,79% -82,1% -81,75% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
-23,51% -22,98% 0% 0% -23,51% -22,98% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
-23,51% -22,98% 0% 0% -23,51% -22,98% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% -73,67% -73,37% -73,67% -73,37% 

Buy-

And-

Hold 

226,7% -88,56% -63,99% 
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Πίνακας 15 

 

ΔΟΥΡΟΣ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-65,58% -57,49% -46,49% -37,71% -85,52% -73,87% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-23,82% -19,76% -48,76% -45,33% -62,94% -56,13% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-23,82% -19,76% -48,76% -45,33% -62,94% -56,13% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-45,09% -41,19% -28,03% -24,98% -61,58% -55,88% 

RSI 

20/80 
22,28% 23,46% -4,1% -3,80% 7,46% 8,64% 

RSI 

30/70 
8,66% 11,40% 2,65% 4,17% -10,11% 6,14% 

RSI 

50/50 
-43,66% -35,18% -36,65% -29,18% -67,42% -54,10% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-1,19% -0,60% -27,85% -27,33% -28,87% -27,76% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-1,19% -0,60% -27,85% -27,33% -28,87% -27,76% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% 15,99% 16,64% 15,99% 16,64% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

9,65% -9,84% -3,5% 
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Πίνακας 16 

 

SATO 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
41,86% 53,05% -56,72% -54,25% -50,96% -35,89% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-6,72% -5% -17,38% -15,73% -23,23% -19,94% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-6,72% -5% -17,38% -15,73% -23,23% -19,94% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
0% 0% -19,87% -19,33% -19,87% -19,33% 

RSI 

20/80 
73,35% 76,16% -92,35% -91,53% -90,13% -85,37% 

RSI 

30/70 
23,59% 26,23% -91,3% -90,21% -91,66% -87,64% 

RSI 

50/50 
95,04% 107,38% -42,23% -38,84% -3,04% 15,10% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-14,77% -14,21% 0% 0% -14,77% -14,21% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-14,77% -14,21% 0% 0% -14,77% -14,21% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-6,95% -6,65% -80,88% -80,58% -95,54% -95,24% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

381,67% -94,86% -75,34% 
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Πίνακας 17 

 

ΑΙΟΛΙΚΗ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-25,84% -16,05% -57,39% -49,92% -76,75% -60,88% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-22,53% -18,10% -26,45% -21,62% -44,2% -35,81% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-22,53% -18,10% -26,45% -21,62% -44,2% -35,81% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-29,91% -24,13% -26,42% -22,11% -54,05% -45,01% 

RSI 

20/80 
20,96% 21,26% -27,19% -27,19% -21,26% -20,96% 

RSI 

30/70 
37,31% 39,84% 2,57% 4,52% 26,26% 30,86% 

RSI 

50/50 
-42,46% -36,19% -49,04% -41,23% -77,15% -66,21% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-0,79% -0,19% 8,71% 9,34% 7,91% 9,14% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-0,79% -0,19% 8,71% 9,34% 7,91% 9,14% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

15,81% -39,31% -30,43% 
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Πίνακας 18 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-31,99% -19,10% -35,55% -25,71% -62,25% -41,35% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-16,61% -12,12% -38,08% -28,48% -51,82% -38,56% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-16,61% -12,12% -38,08% -28,48% -51,82% -38,56% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-15,99% -12,01% -24,82% -18,35% -37,84% -28,16% 

RSI 

20/80 
-7,33% -5,89% -67,71% -66,82% -72,38% -70,42% 

RSI 

30/70 
-22,21% -19,56% -62,48% -58,40% -72,47% -66,54% 

RSI 

50/50 
-52,49% -31,05% -64,16% -47,83% -96,34% -63,76% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
3,49% 4,11% -26,02% -23,89% -23,59% -20,76% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
3,49% 4,11% -26,02% -23,89% -23,59% -20,76% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-5,17% -4,58% -19,28% -17,13% -23,56% -20,92% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
-0,83% -0,23% -13,65% -12,57% -14,45% -12,77% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
-0,83% -0,23% -13,65% -12,57% -14,45% -12,77% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
-13,28% -12,72% -4,24% -3,65% -16,98% -15,90% 

Buy-

And-

Hold 

25,17% -61,33% -50,78% 
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Πίνακας 19 

 

ΝΗΡΕΥΣ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
2,71% 16,74% -11,22% -5,16% -10,37% 10,72% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
35,34% 37,76% 7,26% 8,18% 45,35% 49,03% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
35,34% 37,76% 7,26% 8,18% 45,35% 49,03% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
0% 0% -11,71% -10,33% -11,71% -10,33% 

RSI 

20/80 
6,7% 8,99% 71,74% -70,89% -72,55% -69,69% 

RSI 

30/70 
71,14% 77,61% -66,03% -63,49% -56,67% -46,94% 

RSI 

50/50 
62,8% 85,39% -63,36% -57,60% -54,67% -21,40% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
19,18% 19,85% -5,78% -5,48% 12,26% 13,28% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
19,18% 19,85% -5,78% -5,48% 12,26% 13,28% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% -17,59% -17,29% -17,59% -17,29% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

175,93% -74,65% -31,25% 
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Πίνακας 20 

 

ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-19,92% -15,94% -43,33% -43,03% -61,95% -57,97% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-20,09% -19,25% -51,29% -50,45% -61,16% -59,87% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-20,09% -19,25% -51,29% -50,45% -61,16% -59,87% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-13,19% -10,84% 0% 0% -57,78% -55,42% 

RSI 

20/80 
-0,60% -0,30% -52,44% -52,14% -50,45% -50,15% 

RSI 

30/70 
-0,60% -0,30% -52,44% -52,14% -50,45% -50,15% 

RSI 

50/50 
-31,82% -30,80% 0% 0% -31,82% -30,80% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

-17,24% -50% -58,62% 
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Πίνακας 21 

 

IDEAL 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-8,74% -7,86% -91,79% -85,04% -92,96% -86,07% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-13,07% -11,92% -59,89% -56,28% -65,82% -61,49% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-13,07% -11,92% -59,89% -56,28% -65,82% -61,49% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
0% 0% -69,51% -64,82% -69,51% -64,82% 

RSI 

20/80 
-14,99% -13,49% -38,35% -36,81% -48,18% -45,34% 

RSI 

30/70 
-42,15% -40,44% -61,27% -59,80% -78,65% -76,06% 

RSI 

50/50 
-35,23% -31,67% -72,64% -60,70% -84,86% -73,15% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
0% 0% -81,08% -80,58% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% -25,53% -25,23% -25,53% -25,23% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

893,33% -90,87% -10,58% 
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Πίνακας 22 

 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
56,13% 70,82% -50,69% -40,43% -30,48% 1,75% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-18,69% -15,40% -31,76% -26,53% -45,57% -37,85% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-18,69% -15,40% -31,76% -26,53% -45,57% -37,85% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
12,56% 16,58% -42,68% -37,39% -37,2% -27,01% 

RSI 

20/80 
-14,09% -12,94% -27,44% -25,55% -37,99% -35,19% 

RSI 

30/70 
23,36% 29,90% -32,06% -27,95% -18,29% -6,41% 

RSI 

50/50 
14,75% 36,70% -32,21% -16,36% -34,59% 8,26% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
16,49% 17,15% -21,02% -19,96% -8,13% -6,23% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
16,49% 17,15% -21,02% -19,96% -8,13% -6,23% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
22,22% 24,17% 7,38% 7,68% -49,8% -47,56% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% -19,06% -18,76% -19,06% -18,76% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% -19,06% -18,76% -19,06% -18,76% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% -20,81% -20,51% -20,81% -20,51% 

Buy-

And-

Hold 

50,6% -59,57% -39,85% 
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Πίνακας 23 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
6,72% 14,88% -100,15% -84,46% -108,6% -85% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-4,08% 1,78% -101,67% -89,81% -107,64% -90,82% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-4,08% 1,78% -101,67% -89,81% -107,64% -90,82% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-0,52% 3,49% -96,03% -84,10% -100,82% -86,17% 

RSI 

20/80 
1,76% 3,58% 14,45% 15,70% -16,74% 19,85% 

RSI 

30/70 
-23,89% -21,74% -19,29% -15,58% -38,99% -33,93% 

RSI 

50/50 
-6,47% 10,48% -91,39% -78,55% -109,53% -80,85% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
30,78% 31,08% -19% -17,71% -19,04% -17,13% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
30,78% 31,08% -19% -17,71% -19,04% -17,13% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-0,88% -0,28% -15,74% -14,92% -16,57% -15,16% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
23,09% 23,39% -11,23% -10,93% -25,53% -25,23% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
23,09% 23,39% -11,23% -10,93% -25,53% -25,23% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
-6,9% -6,32% 0% 0% -6,32% -6,32% 

Buy-

And-

Hold 

40,7% -36,22% -14,74% 
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Πίνακας 24 

 

ΟΛΘ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
153,52% 163,87% -22,83% -10,46% 77,42% 118,72% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
100,68% 104,56% -58,49% -48,84% -36,13% -15,90% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
100,68% 104,56% -58,49% -48,84% -36,13% -15,90% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
140,41% 143,16% -25,6% -21,73% 30,83% 41,10% 

RSI 

20/80 
54,29% 56,66% -65,3% -63,36% -42,46% -36,19% 

RSI 

30/70 
47,18% 52,60% -69,23% -65,80% -54,28% -42,60% 

RSI 

50/50 
75,80% 93,89% -39,54% -24,5% -2,15% 45,51% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
106,8% 107,81% -34,95% -32,48% -5,63% -0,55% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
106,8% 107,81% -34,95% -32,48% -5,63% -0,55% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
117,85% 118,82% -38,06% -35,96% -18,01% -13,81% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
143,41% 143,71% -45,76% -44,91% -1,98% 0,43% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
143,41% 143,71% -45,76% -44,91% -1,98% 0,43% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
143,41% 143,71% -37,75% -36,90% 18,19% 20,70% 

Buy-

And-

Hold 

367,42% -70,28% 47,31% 
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Πίνακας 26 

 

ΟΛΠ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
34,32% 44,31% -46,33% -36,33% -45,7% -23,31% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-12,07% -3,34% -39,75% -31,18% -64,59% -49,33% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-12,07% -3,34% -39,75% -31,18% -64,59% -49,33% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
21,95% 28,07% -33,67% -30,05% -44,5% -34,73% 

RSI 

20/80 
-90,98% 94,80% -56,19% -54,37% -17,35% -9,31% 

RSI 

30/70 
49,79% 54,45% -60,97% -57,99% -44,37% -35,11% 

RSI 

50/50 
22,17% 40% -68,85% -53,55% -78% -40,03% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
64,03% 64,88% -11,18% -9,65% 5,38% 8,43% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
64,03% 64,88% -11,18% -9,65% 5,38% 8,43% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
50,79% 52,21% -5,12% -3,95% -7,3% -4,44% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 4,96% 6,29% 4,95% 6,29% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 4,96% 6,29% 4,95% 6,29% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
-5,68% -5,10% -51,63% -51,18% -54,68% -53,67% 

Buy-

And-

Hold 

178,52% -62,47% -6,67% 
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Πίνακας 27 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
39,97% 47,79% -59,77% -47,48% -48,36% -22,38% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-38,27% -36,46% -16,55% -10,15% -48,79% -42,91% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-38,27% -36,46% -16,55% -10,15% -48,79% -42,91% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-47,92% -43,52% -55,58% -50,54% -79,3% -72,06% 

RSI 

20/80 
-54,62% -52,97% -28,31% -27,09% -75,16% -73,17% 

RSI 

30/70 
-67,21% -64,15% -50,98% -47,78% -90,37% -86,56% 

RSI 

50/50 
55,7% 70,57% -69,21% -54,53% -63,45% -24,07% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
58,26% 60,05% -12% -11,44% 39,04% 41,74% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
58,26% 60,05% -12% -11,44% 39,04% 41,74% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
57,56% 58,34% -9,82% -9,25% 42,00% 43,69% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% -10,32% -9,75% -10,32% -9,75% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% -10,32% -9,75% -10,32% -9,75% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% -27,14% -26,62% -27,14% -26,62% 

Buy-

And-

Hold 

402,43% -70,53% 53,6% 
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Πίνακας 28 

 

ΤΙΤΑΝ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-9,9% 3,24% -70,58% -56,28% -84,17% -55,94% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-26,81% -19,19% -1,76% 1,72% -28,23% -17,80% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-26,81% -19,19% -1,76% 1,72% -28,23% -17,80% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
3,68% 6,16% -22,9% -19,85% -20,63% -14,91% 

RSI 

20/80 
-19% -18,70% -60,95% -59,55% -72,01% -70,92% 

RSI 

30/70 
2,45% 6,38% -16,12% -12,55% -14,69% -6,97% 

RSI 

50/50 
-41,84% -21,66% -71,27% -49,64% -98,68% -61,49% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-11,03% -9,89% 3,31% 3,61% -8,05% -6,64% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-11,03% -9,89% 3,31% 3,61% -8,05% -6,64% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-4,68% -4,10% -2,88% -2,29% -7,45% -6,29% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
-8,45% -7,88% 5,37% 5,99% -3,5% -2,36% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
-8,45% -7,88% 5,37% 5,99% -3,5% -2,36% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 10,47% 11,11% 10,47% 11,11% 

Buy-

And-

Hold 

43,91% -47,90% -24,35% 
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Πίνακας 29 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-37,12% -27,53% -46,58% -31,20% -72,37% -51,79% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-28,65% -23,13% -33,58% -29,43% -56,38% -47,55% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-28,65% -23,13% -33,58% -29,43% -56,38% -47,55% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-14,28% -11,13% -18,92% -13,98% -33,75% -26,09% 

RSI 

20/80 
3,97% 5,77% -24,95% -23,26% -22,41% -18,83% 

RSI 

30/70 
-11,37% -8,00% -55,35% -53,02% -62,31% -56,78% 

RSI 

50/50 
-39,19% -26,49% -66,49% -48,77% -88,49% -62,65% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-23,14% -21,36% 2,69% 3,84% -27,89% -25,50% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-23,14% -21,36% 2,69% 3,84% -27,89% -25,50% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-14,12% -12,74% -31,09% -30,58% -51,85% -49,88% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
-5,00% 5,30% 0% 0% -45,60% -45,30% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
-5,00% 5,30% 0% 0% -45,60% -45,30% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% -19,64% -19,10% -19,64% -19,10% 

Buy-

And-

Hold 

40,29% -48,86% -27,48% 
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Πίνακας 30 

 

ΒYTE COMPUTER 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-14,09% -6,49% -58,76% -53,55% -69,04% -56,57% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-12,80% -9,56% -31,12% -27,59% -40,95% -34,51% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-12,80% -9,56% -31,12% -27,59% -40,95% -34,51% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
35,48% 37,34% -9,99% -8,84% -21,76% 25,19% 

RSI 

20/80 
60,34% 64,28% -82,25% -81,95% -82,03% -78,10% 

RSI 

30/70 
35,23% 41,64% -80,13% -78,57% -84,81% -77,06% 

RSI 

50/50 
-5,86% 4,53% -55,72% -51,84% -64,10% -49,66% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
47,03% 47,78% 0% 0% -47,03% 47,78% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
47,03% 47,78% 0% 0% -47,03% 47,78% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-0,72% -0,12% 0% 0% -0,72% -0,12% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

29,87% -86,36% -81,82% 
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Πίνακας 31 

 

DIONIC 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
10,19% 11,81% -8,16% -6,76% 1,07% 4,25% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-33,36% -29,36% -46,19% -44,32% -67,62% -62,55% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-33,36% -29,36% -46,19% -44,32% -67,62% -62,55% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-23,38% -20,70% -14,35% -12,63% -50,76% -47,22% 

RSI 

20/80 
19,04% 19,34% -33,83% -33,53% -39,88% -39,58% 

RSI 

30/70 
30,57% 32,03% -33,83% -33,53% -34,61% -33,15% 

RSI 

50/50 
11,04% 12,83% -28,89% -27,88% -21,55% -18,63% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

17,93% -48,72% -40,29% 
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Πίνακας 32 

 

ΛΙΒΑΝΗΣ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-102,01% -100% -36,86% -33,26% -102,01% -100% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-24,05% -21,78% 3,55% 3,85% -43,48% -40,87% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-24,05% -21,78% 3,55% 3,85% -43,48% -40,87% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-9,72% -8,29% 24,35% 25,65% -18,61% -16,11% 

RSI 

20/80 
218,12% 222,23% -70,15% -69,85% -8,21% -4,10% 

RSI 

30/70 
-55,18% 52,07% -45,72% -44,94% -21,19% -17,35% 

RSI 

50/50 
-108,41% -100% -54,88% -50,33% -108,41% -100% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
36,25% 36,55% 0% 0% -36,20% -35,71% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
36,25% 36,55% 0% 0% -36,20% -35,71% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
19,91% 20,21% 0% 0% -52,40% -51,96% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

421,41% -90,35% -48,27% 
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Πίνακας 33 

 

ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟΣ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-73,67% -69,39% -51,50% -49,48% -89,43% -84,53% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-56,59% -54,37% -79,59% -78,72% -92,91% -90,29% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-56,59% -54,37% -79,59% -78,72% -92,91% -90,29% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-0,53% 1,23% -76,28% -75,35% -78,90% -75,94% 

RSI 

20/80 
48,03% 48,33% -93,65% -93,35% -90,57% -90,27% 

RSI 

30/70 
24,63% 25,60% -93,65% -93,35% -92,73% -91,76% 

RSI 

50/50 
-53,36% -52,22% 0% 0% -53,36% -52,22% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

247,29% -93,65% -77,95% 
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Πίνακας 34 

 

ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
-49,60% -45,80% -55,52% -50,49% -80,00% -73,68% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-28,11% -25,44% -35,77% -32,96% -54,79% -50,02% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-28,11% -25,44% -35,77% -32,96% -54,79% -50,02% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-42,55% -38,53% -4,26% -0,84% -45,17% -39,05% 

RSI 

20/80 
47,99% 51,09% -52,25% -51,95% -36,67% -33,58% 

RSI 

30/70 
42,66% 47,23% -42,81% -41,83% -27,13% -21,65% 

RSI 

50/50 
-44,24% -38,79% -24,05% -22,95% -60,81% -54,53% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-35,5% -35,20% 1,96% 2,26% -71,81% -71,51% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-35,5% -35,20% 1,96% 2,26% -71,81% -71,51% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
-36,04% -35,54% -25,05% -24,75% -51,44% -50,75% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Buy-

And-

Hold 

-57,67% -54,02% -81,39% 
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Πίνακας 35 

 

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
3,97% 10,72% -33,69% -27,37% -33,31% -19,59% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
-20,01% -15,71% -60,57% -58,11% -71,06% -64,69% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
-20,01% -15,71% -60,57% -58,11% -71,06% -64,69% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
-32,24% -28,34% -20,97% -19,90% -69,72% -65,49% 

RSI 

20/80 
-6,44% -4,86% -52,86% -50,06% -56,22% -51,63% 

RSI 

30/70 
25,71% 31,17% -56,82% -53,20% -48,82% -38,61% 

RSI 

50/50 
5,37% 16,53% -38,13% -26,86% -39,06% -14,77% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
-21,32% -19,83% 0% 0% -21,32% -19,83% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
-21,32% -19,83% 0% 0% -21,32% -19,83% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
1,27% 1,88% 0% 0% 1,27% 1,88% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
-5,18% -4,88% 0% 0% -72,37% -72,07% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
-5,18% -4,88% 0% 0% -72,37% -72,07% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
-17,45% -17,15% 0% 0% -75,97% -75,67% 

Buy-

And-

Hold 

16,08% -71,74% -66,61% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

 

Πίνακας 36 

 

ΜΕΣΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Κανόνες 

01/01/2005-31/12/2007 01/01/2008-31/12/2010 01/01/2005-31/12/2010 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Με 

Προμήθεια 

Χωρίς 

Προμήθεια 

Κ.Μ.Ο. 

50 
24,84% 34,15% -47,51% -39,14% -41,98% -20,39% 

Κ.Μ.Ο. 

100 
24,64% 28,53% -28,74% -24,46% -19,40% -9,24% 

Κ.Μ.Ο. 

150 
24,64% 28,53% -28,74% -24,46% -19,40% -9,24% 

Κ.Μ.Ο. 

200 
18,57% 21,34% -26,14% -23,11% -21,79% -13,64% 

RSI 

20/80 
34,45% 42,63% -48,54% -51,81% -47,93% -43,69% 

RSI 

30/70 
20,99% 29,33% -56,58% -54,33% -54,03% -47,17% 

RSI 

50/50 
12,85% 26,14% -47,47% -37,01% -45,69% -21,90% 

Κ.Μ.Ο. 

14/100 
20,81% 21,50% -11,59% -10,85% -0,89% 3,71% 

Κ.Μ.Ο. 

14/150 
20,81% 21,50% -9,14% -8,41% -0,85% 3,75% 

Κ.Μ.Ο. 

14/200 
16,53% 17,12% -12,23% -11,77% -10,12% -8,91% 

Κ.Μ.Ο. 

50/100 
9,71% 10,16% -6,85% -6,57% -8,31% -7,8% 

Κ.Μ.Ο. 

50/150 
9,71% 10,16% -6,85% -6,57% -8,31% -7,8% 

Κ.Μ.Ο. 

50/200 
13,67% 13,84% -14,61% -14,38% -18,16% -17,73% 

Buy-

And-

Hold 

175,18% -67,42% -32,19% 
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