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Περίληψη 

 

Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση που εµφανίστηκε στις αρχές του 21
ου

 αιώνα 

συγκέντρωσε περισσότερο από ποτέ το ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστηµονικής 

κοινότητας για τη δοµή και λειτουργία των σύγχρονων αγορών. Είναι τελικά τα µοντέλα 

τιµολόγησης χρεογράφων αξιόπιστα ή λειτουργεί η οικονοµία µε ενδογενείς µηχανισµούς 

αυτο-οργάνωσης που δύσκολα κατανοούν οι επενδυτές. Στη σύγχρονη αρθογραφία 

αποτυπώνεται έντονη δραστηριότητα και προσπάθεια ανάλυσης και µοντελοποίησης των 

µη-γραµµικών δοµών που χαρακτηρίζουν τα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα.  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατοποιείται ανάλυση του ετερογενούς 

χαρακτήρα των αγορών. Αρχικά γίνεται αναφορά στις κλασσικές θεωρίες 

αποτελεσµατικών αγορών και στους τρόπους τιµολόγησης χρεογράφων οι οποίοι χαίρουν 

ευρείας χρήσης ακόµα στις µέρες µας. Μέσω της θεωρητικής αυτής προσέγγισης 

παρατηρείται ότι οι αγορές δεν παρουσιάζουν οµοιογένεια, αλλά ακολουθούν µη-

γραµµικές δοµές και έντονη πολυπλοκότητα κατά περιόδους.  

Ακολούθως αναλύεται το µη-γραµµικό µοντέλο των Gaunersdorfer και Hommes 

(2000), που χαρακτηρίζεται από ετερογενείς προσδοκίες. Οι χρονολογικές σειρές που 

προκύπτουν παρουσιάζουν συγκεκριµένα οικονοµικά χαρακτηριστικά τα οποία 

αξιολογούνται και αντιπαραβάλλονται µε αποτελέσµατα χρηµατιστηριακών δεικτών. 

Αποδεικνύεται στη συνέχεια ότι και στις δύο περιπτώσεις οι τιµές µεταβάλλονται 

ακανόνιστα ανάµεσα σε δύο περιοχές: κοντά στα fundamentals µε µικρότερες 

διακυµάνσεις και µε έντονες αποκλίσεις λόγω των noise traders.  

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι οι αποδόσεις στις αγορές δεν ακολουθούν το 

υπόδειγµα του τυχαίου περιπάτου. Η ενδογενής πολυπλοκότητα των σύγχρονων 

οικονοµιών εµφανίζει χαρακτηριστικά χαοτικών συστηµάτων που η θεωρία 

αποτελεσµατικών αγορών αδυνατεί να εξηγήσει. Νέες ισορροπίες που έχουν τις ρίζες τους 

στη συµπεριφορική ανάλυση για την αιτιολόγηση της ετερογενούς φύσης των 

πραγµατικών χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων γεννιούνται.   
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Εισαγωγή 

 

Οι σύγχρονες αγορές είναι σύνθετα και πολυδιάστατα αυτό-οργανωµένα 

συστήµατα, στα οποία εµφανίζεται µεγάλος αριθµός επενδυτών και πληθώρα αδιάκοπων 

συναλλαγών (Zumbach και Lynch, 2001). Οι εκάστοτε επενδυτές διαφέρουν γεωγραφικά, 

µορφωτικά και επαγγελµατικά. Έχουν ανόµοιες ατοµικές προτιµήσεις, οικονοµικές 

προσδοκίες, προσωπική πληροφόρηση καθώς και διαφορετική αποστροφή προς τον 

κίνδυνο των χρεογράφων. Εποµένως, και οι θέσεις που είναι διατεθειµένοι να πάρουν 

διαφέρουν. Παρά τη µεγάλη αυτή ποικιλοµορφία, σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, στην 

αγορά επιτυγχάνεται ισορροπία. Κερδοσκόποι, που επενδύουν ενάντια στην αγορά, 

διαχειριστές χαρτοφυλακίων, που αντισταθµίζουν τις θέσεις τους, market makers, 

συνταξιοδοτικοί οργανισµοί, κεντρικές τράπεζες και απλοί επενδυτές, όλοι συγκλίνουν σε 

µια συγκεκριµένη τιµή. Έτσι η µόνη ενδογενής και διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε µια 

αγορά είναι η αξία των χρεογράφων σε συνάρτηση µε το χρόνο, που σε µια 

αποτελεσµατική αγορά µοιάζει µε έναν τυχαίο περίπατο. ∆ηλαδή σε µια χρονολογική 

σειρά τιµών κάθε µεταγενέστερη παρατήρηση είναι αυτοτελής και δεν σχετίζεται µε τυχόν 

παλαιότερές της κινήσεις. 

Σε κάθε επενδυτική απόφαση ο τελικός σκοπός είναι η ανταµοιβή των 

συµβαλλοµένων για τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν. Βάσει της θεωρίας των 

αποτελεσµατικών αγορών (Muth 1961, Lucas 1972) οι επενδυτές διαµορφώνουν 

ορθολογικές προσδοκίες
1
 για τις µελλοντικές εξελίξεις των τιµών των χρεογράφων και δεν 

πραγµατοποιούν συστηµατικά λάθη. Η θεωρία αυτή είναι κοινά αποδεκτή τόσο από τους 

θεωρητικούς της οικονοµικής επιστήµης όσο και από τα οικονοµούντα άτοµα στην πράξη.  

Σύµφωνα µε το Markowitz (1952) όλοι οι επενδυτές έχουν καλή και λεπτοµερή 

γνώση του οικονοµικού περιβάλλοντος και χαρακτηρίζονται από οµοιογένεια όσον αφορά 

στις επενδυτικές προτιµήσεις τους. Έτσι τα χαρτοφυλάκιά τους είναι πλήρως 

διαφοροποιηµένα και αντικατοπτρίζουν το γενικό δείκτη της αγοράς ακολουθώντας τις 

θεµελιώδεις αξίες. Με άλλα λόγια έχουν ίδιες απόψεις και µπορούν να εκφραστούν µέσω 

ενός αντιπροσωπευτικού επενδυτή (Chiarella και He, 2001). Οι επενδυτές αυτοί είναι 

                                                           
1
 Με τον όρο «ορθολογικές προσδοκίες» αναφερόμαστε στην επιτυχή προσπάθεια μεγιστοποίησης της 

χρησιμότητας των οικονομούντων ατόμων. 
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πλήρως ενηµερωµένοι σχετικά µε την πορεία της αγοράς, λαµβάνουν βέλτιστες αποφάσεις 

για την πώληση και την αγορά αξιών και προσβλέπουν πάντα στη θωράκιση του 

χαρτοφυλακίου τους. Σε αυτόν τον κόσµο, η πληροφορία µεταδίδεται ακαριαία και 

ενσωµατώνεται αυτόµατα στις τιµές των χρεογράφων ενώ οι συναλλασσόµενοι 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µόνο µέσω των τιµών (Gaunersdorfer, 2000).  

Στην πράξη ωστόσο παρατηρείται αστάθεια και µη αποτελεσµατικότητα στις 

αγορές. Απλοί γραµµικοί νόµοι και ορθολογικές προσδοκίες δεν αποτελούν ρεαλιστική 

απεικόνιση της πραγµατικότητας. Το επενδυτικό σώµα δεν αναλύει την πληροφορία όπως 

θα έπρεπε µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µεγάλος βαθµός ετερογένειας. Επιπροσθέτως 

στη προσπάθεια δηµιουργίας αποδοτικών στρατηγικών γίνονται συνεχή λάθη και 

αποτυπώνονται πολύπλοκες δυναµικές που δηµιουργούν επιπρόσθετο «θόρυβο» στις 

αγορές. Υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα στις αποδόσεις και εµφανίζονται έντονες 

αυξοµειώσεις και εφήµερες αυτοσυσχετίσεις στις τιµές. Οι αποδόσεις που παρατηρούνται 

στα οικονοµικά προϊόντα δεν βασίζονται στον ορθολογισµό, παρά τις προσπάθειες των 

οικονοµολόγων να αιτιολογήσουν τις µη αναµενόµενες διακυµάνσεις των χρεογράφων 

βάσει των οικονοµικών θεωριών (προσθέτοντας ακίνδυνα επιτόκια, επενδυτικές συνήθειες 

και αποστροφή στον κίνδυνο) (Wyart και Bouchaud, 2007). Οι αυτοσυσχετίσεις που 

παρατηρούνται, τόσο ανάµεσα στα χρεόγραφα µιας αγοράς, όσο και σε διεθνές επίπεδο 

δεν µπορούν να αναλυθούν και να δικαιολογηθούν από τα fundamentals. Η δυναµική της 

µεταβλητότητας έχει µακροχρόνια µνήµη και ενδογενή χαρακτηριστικά στην επενδυτική 

διαδικασία που µπορούν να αιτιολογηθούν µόνο σε αγορές που παρουσιάζουν ετερογενή 

χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως ενεργοποιούνται µηχανισµοί ανάδρασης οι οποίοι 

αποσταθεροποιούν συνήθως ακόµα παραπάνω την εν γένει τάση της αγοράς να έρθει σε 

ισορροπία.  

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν αποτυπωθεί πολλές προσπάθειες 

οικονοµολόγων να εξηγήσουν τη νέα τάξη πραγµάτων, τους νέους δεσµούς της οικονοµίας 

και τις µη-γραµµικές δοµές που παρατηρούνται. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

παραπέµπουν σε µη αποτελεσµατικές αγορές τις οποίες προσπαθούµε ακόµα να 

δαµάσουµε µε γραµµικά µοντέλα όπως το CAPM. Φαινόµενα όπως οι υπερβάλλουσες 

αποδόσεις, οι έντονες διακυµάνσεις και οι φούσκες στις αγορές δεν µπορούν να 

αιτιολογηθούν από γραµµικά µοντέλα. Με την εξέλιξη των επιστηµών όπως τα 

µαθηµατικά και τη στατιστική έχει δοθεί η δυνατότητα στους οικονοµικούς αναλυτές να 
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χρησιµοποιούν πιο σύνθετα εργαλεία για την ανάλυση των χρονολογικών σειρών και την 

εξήγηση των εµπειρικών τους παρατηρήσεων.    

Υπό αυτές τις συνθήκες, έχει ενδιαφέρον να ελεγχθεί η δυναµική συµπεριφορά 

πραγµατικών χρονοσειρών και η σύγκριση των µέτρων τους µε τα αποτελέσµατα του 

µοντέλου των Gaunersdorfer και Hommes (2000) που παρουσιάζει αυτοσυσχετίσεις στο 

χρόνο. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται χρήση των ηµερήσιων αποδόσεων χρηµατιστηριακών 

δεικτών µεγάλων οικονοµιών όπως των Η.Π.Α., της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιαπωνίας, 

της Ιταλίας και της Γαλλίας για µια περίοδο από τον Ιανουάριο του 1973 έως και τον 

Αύγουστο του 2002. Μέσω της από κοινού µελέτης τους θα εξαχθούν χρήσιµα 

συµπεράσµατα που αφορούν στην ετερογενή ή µη συµπεριφορά και την ύπαρξη µη-

γραµµικότητας και πολυπλοκότητας στις πραγµατικές αγορές. Πρόκειται να αποκαλυφθεί 

ότι οι αγορές κυριαρχούνται από ετερογενή χαρακτηριστικά, κάτι που µας κάνει ιδιαίτερα 

σκεπτικούς για το ποιοι είναι τελικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές των 

χρεογράφων στις σύγχρονες αγορές.  

Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως ακολούθως: Στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται 

µια αναφορά στις κλασσικές οικονοµικές θεωρίες και στο µοντέλο αποτίµησης 

χρεογράφων CAPM. Αναλύεται ο ρόλος της πληροφορίας στην αγορά και παρουσιάζεται 

το παράγοντας της ψυχολογίας των επενδυτών. Μέσω της διαδικασίας του φραγµένου 

ορθολογισµού καταλήγουµε στη θεωρητική διερεύνηση της ετερογένειας. Βασικός άξονας 

της οικονοµικής ανάλυσης που θα ακολουθήσει αποτελούν οι διαφορετικοί τύποι 

επενδυτών στη σύγχρονη οικονοµία και ο τρόπος λειτουργίας του µηχανισµού ανάδρασης 

στην αγορά.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το ετερογενές µη-γραµµικό µοντέλο των 

Gaunersdorfer και Hommes (2000). Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε 

χρονοσειρές από µεγάλους χρηµατιστηριακούς δείκτες και γίνεται ανάλυση µέσω 

οικονοµετρικών ελέγχων όπως κύρτωση, ασυµµετρία και αυτοσυσχέτιση. Η υπόνοια για 

ύπαρξη πιθανόν χαοτικών δοµών εξετάζεται µε έλεγχο BDS ενώ µε τη βοήθεια µοντέλων 

τύπου ARCH αποφεύγονται προβλήµατα που προκύπτουν από την εµφάνιση 

ετεροσκεδαστικότητας στο δείγµα τιµών. Ακολούθως όλα τα ευρήµατα σχολιάζονται και 

αξιολογούνται. Η παρούσα διπλωµατική εργασία καταλήγει µε συµπεράσµατα και 

προτάσεις για µελλοντική µελέτη.  
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Κεφάλαιο 1. Θεωρία Ετερογενών Αγορών 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο αποτυπώνεται η διαφορά µεταξύ του θεωρητικού πλαισίου 

λειτουργίας των σύγχρονων αγορών και της πραγµατικής εικόνας που παρατηρείται σε 

αυτές. Παρατίθενται κλασσικές προσεγγίσεις της οικονοµικής θεωρίας και ακολούθως πιο 

σύγχρονες και εµπειρικές παρατηρήσεις. Παρουσιάζεται το µοντέλο αποτίµησης 

χρεογράφων CAPM και αναλύονται οι περιορισµοί του. Τέλος γίνεται διαχωρισµός µεταξύ 

των διαφορετικών επενδυτικών προσεγγίσεων. 

 

1.1. Θεωρία αποτελεσµατικών αγορών 

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναλύσεις και προσεγγίσεις για τις διαδικασίες 

που ακολουθούν οι χρονικές σειρές. Η βάση της σύγχρονης οικονοµικής θεωρίας 

στηρίζεται στην υπόθεση των αποτελεσµατικών αγορών
2
. Σύµφωνα µε αυτή οι επενδυτές 

είναι πανοµοιότυποι και έχουν οµοιογενή συµπεριφορά όσον αφορά στις µελλοντικές 

τιµές των µετοχών. Η στάση αυτή των οικονοµούντων ατόµων συνδέεται άµεσα µε 

µοντέλα αποτίµησης χρεογράφων, που θα δούµε παρακάτω, τα οποία χρησιµοποιούνται 

ευρέως για να διαµορφωθούν επενδυτικές στρατηγικές. Οι ορθολογικοί επενδυτές 

βρίσκουν τις πραγµατικές fundamental values
3
 των χρεογράφων θεωρώντας ότι οι 

χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι πληροφοριακά αποτελεσµατικές και κατά συνέπεια οι 

αποδόσεις που είναι δυνατόν να επιτύχουν δεν µπορούν να είναι συνέχεια υψηλότερες από 

τις µέσες αποδόσεις της αγοράς. Οι παρούσες τιµές εµπεριέχουν όλη τη διαθέσιµη 

πληροφορία, η οποία ενσωµατώνεται άµεσα, ενώ οι παλιές τιµές δεν βοηθούν στην 

πρόβλεψη της µελλοντικής πορείας των τιµών των χρεογράφων. Εάν οι τιµές δεν 

αντικατόπτριζαν όλη την πληροφορία της αγοράς, τότε εύκολα ένας arbitrageur θα 

µπορούσε να βγάλει κέρδος. Αυτό θα επιτυγχανόταν εάν είχε στην κατοχή του και 

αξιοποιούσε πληροφορίες, οι οποίες δεν είχαν ακόµα ενσωµατωθεί στις αγορές. Αλλά µε 

την κίνησή του αυτή θα τις ωθούσε τελικά προς την πραγµατική τους αξία (Wyart και 

                                                           
2
 Αποτελεσματική αγορά είναι η αγορά εκείνη, στην οποία κάθε διαθέσιμη πληροφορία ενσωματώνεται 

πλήρως στις τιμές (Fama, 1970) 

3
 Η θεμελιώδης αξία ή fundamental value είναι η εσωτερική αξία ενός χρεογράφου. Υπολογίζεται από το 

άθροισμα των προεξοφλημένων μελλοντικών μερισμάτων του χρεογράφου. 
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Bouchaud , 2007). Με άλλα λόγια, αλλαγές στις τιµές θα µπορούσαν να 

πραγµατοποιηθούν µόνο εάν εµφανιζόταν κάποια µη αναµενόµενη πληροφορία. Επίσης, οι 

πηγές του κινδύνου, ο οποίος δηµιουργεί ρίσκο στην επενδυτική διαδικασία, έχουν 

εξωγενή χαρακτηριστικά µε την υπό ανάλυση διαδικασία. Χωρίς τον κίνδυνο οι τιµές 

τείνουν να ισορροπούν και δεν εµφανίζονται ευκαιρίες για κερδοσκοπία (Gaunersdorfer, 

2000). 

Ήδη από το 1930, ο Keynes υποστήριζε ότι οι επενδυτές δεν έχουν ικανοποιητική 

γνώση ούτε επαρκή κατανόηση των δοµών και των δυναµικών της οικονοµίας, και έτσι 

υποκύπτουν σε συνεχή λάθη, µη µπορώντας να σχηµατίσουν ορθές προσδοκίες. 

Κατανοούσε ότι οι αγορές δεν είναι πάντα αποτελεσµατικές και εµφανίζονται περίοδοι 

όπου τα πραγµατικά δεδοµένα δείχνουν µεγαλύτερες αυτοσυσχετίσεις στις αποδόσεις των 

χρεογράφων. Φαινόµενα όπως ο µεγάλος όγκος συναλλαγών, η ασυµµετρία και η 

υπερβάλλουσα µεταβλητότητα δεν µπορούν να εξηγηθούν από τη θεωρία των 

αποτελεσµατικών αγορών (Chiarella et al., 2011). Ο Keynes πιστεύει ότι τα fundamental 

values επηρεάζουν τις τιµές και ότι ένα µεγάλο µέρος των συνεχών διακυµάνσεων 

οφείλεται σε ενδογενείς διεργασίες που έχουν ρίζες στη µη-γραµµικότητα των 

οικονοµικών δεδοµένων. Υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχουν επενδυτές που δεν στηρίζουν 

τις προβλέψεις τους στη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών και κάνουν συνεχόµενα 

λάθη κατά τη δραστηριότητά τους επηρεάζοντας µε τις κινήσεις τους τη διαµόρφωση των 

τιµών. Στη συνέχεια αυτών, ο Haugen (1998) διατυπώνει ότι η αγορά υπεραντιδρά, 

βασισµένη σε παλιές επιτυχίες και αποτυχίες.   

 

1.2. Η πληροφορία στην αγορά  

 

Στις χρηµατοοικονοµικές αγορές υπάρχει έµφυτη αστάθεια στο ίδιο το σύστηµα. 

Οι αγορές στην πράξη είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και σύνθετα συστήµατα. Αυτό οφείλεται 

σε µια σειρά παραγόντων όπως η αντίδραση των επενδυτών σε δηµόσια και ιδιωτική 

πληροφορία, ο ρόλος των ίδιων των επενδυτών και η αλληλεπίδραση τους. Είναι 

µονοδιάστατο να υποστηρίζει κανείς ότι υπάρχει µια απλή γραµµική σχέση αιτίας και 

αιτιατού.  

Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος αντικειµενικών παραγόντων που µπορούν να 

επηρεάσουν την τιµή ενός χρεογράφου. Οι επενδυτές δεν έχουν την ίδια πληροφόρηση 
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σχετικά µε τα χρεόγραφα, και ακόµα όταν αυτό συµβαίνει την ερµηνεύουν διαφορετικά. 

Έτσι το υπόδειγµα του «τυχαίου περιπάτου»
4
 στις τιµές αµφισβητείται. Η διαθέσιµη 

πληροφορία δεν µπορεί να είναι ποτέ τέλεια και εµφανίζεται στην αγορά είτε τυχαία, είτε 

µε περιοδικότητα. Ανάλογα λοιπόν µε τη φύση και την ανάγνωσή της προκαλούνται 

άνισες διαταραχές. Για παράδειγµα ένα ενδογενές «σοκ» θα επηρεάσει διαφορετικά τις 

τιµές από ένα εξωγενές. Η δυναµική, η επιµονή και η ένταση ενός τέτοιου «σοκ» σε µια 

αγορά εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδυτών, τον τρόπο που 

αποκτούν µια πληροφορία, τον τρόπο µε τον οποίο την επεξηγούν και τις επενδυτικές 

στρατηγικές µε τις οποίες την ενσωµατώνουν στις τιµές (Kyrtsou και Malliaris, 2009).  

Η πληροφορία είναι συνήθως ελλιπής και αρκετά δαπανηρή για να αποκτηθεί. Ο 

Simon (1957) αναφέρθηκε στο κόστος συγκέντρωσης και ανάλυσής της, συµπεραίνοντας 

ότι είναι ένας φραγµός προς την κατεύθυνση της πλήρους ορθολογικής συµπεριφοράς. Οι 

επενδυτές βρίσκονται σε ένα δίλληµα: είτε θα αναγκαστούν να επωµιστούν το κόστος 

συγκέντρωσης της απαιτούµενης πληροφορίας, είτε θα καταφύγουν σε απλούς, εύκολους 

και εµπειρικούς κανόνες, οι οποίοι προσφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Τέτοιοι 

κανόνες είναι η εκµετάλλευση τάσεων στην αγορά, οι απλοϊκές και «αφελείς» προσδοκίες, 

(naive expectations), οι απλές επενδυτικές στρατηγικές.  

Πλέον υπάρχει µια µεγάλη µάζα επενδυτών η οποία δεν αναλύει τα fundamentals 

για να φτάσει σε συµπεράσµατα για τις επενδυτικές κινήσεις, αλλά προσπαθεί να 

προβλέψει την πορεία του χρηµατιστηρίου µε απλοϊκές µεθόδους. Η εµπειρική ανάλυση 

των αγορών παρουσιάζει µη-γραµµικές συσχετίσεις όπου οι προσδοκίες των επενδυτών 

µπορούν να αιτιολογήσουν τις αποκλίσεις κατά την ερµηνεία της πληροφορίας.  

Η κατανόηση και αξιοποίηση νέων δεδοµένων πολλές φορές είναι ασαφής και 

αποτελεί αιτία διαφωνίας. Αυτή φιλτράρεται και εξηγείται διαφορετικά από τους 

συναλλασσόµενους σε µια αγορά και έτσι δηµιουργείται ποικιλία προσδοκιών. Ακόµα και 

αναλυτές οι οποίοι βασίζουν τις προβλέψεις τους στα fundamental values µπορούν να 

ερµηνεύσουν µια πληροφορία ανοµοιόµορφα. Οι επενδυτές χρησιµοποιούν πληθώρα 

                                                           
4
 «Ο τυχαίος περίπατος είναι μια διαδικασία κατά την οποία διαδοχικές χρονικές στιγμές είναι 

ανεξάρτητες. Δηλαδή μελλοντικές κινήσεις δεν επηρεάζονται και δε μπορούν να προβλεφθούν από 

παρελθοντικές. Με άλλα λόγια, στις χρηματαγορές παλιές συναλλαγές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως πηγή πληροφόρησης για νέες στρατηγικές.» Johnson (1988) p.239, §2.  
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µοντέλων, λειτουργούν µε «φραγµένο ορθολογισµό»
5
 και υποκύπτουν σε λάθη κατά την 

οικονοµική τους ανάλυση. Έτσι και οι κινήσεις τους είναι διαφορετικές. Άλλωστε για να 

καταλήξουν οι συµµετέχοντες σε µια αγορά σχετικά µε τον τρόπο ενσωµάτωσης της 

πληροφορίας στις τιµές βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα, στοιχείο που από µόνο του 

έρχεται σε αντίθεση µε την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών. Ένα χειροπιαστό 

παράδειγµα είναι τα λάθη που πραγµατοποιούνται κατά την πρόβλεψη των εσόδων των 

εταιριών (Wyart και Bouchaud, 2007). Άλλωστε κατά την απουσία νέων, οι 

παρατηρούµενες µεταβολές στις αγορές πολλές φορές είναι self-fulfilling (αυτό-

εκπληρούµενες) από τη στιγµή που εξωγενείς παράγοντες τροποποιούν τις αποδόσεις µόνο 

και µόνο επειδή θεωρείται ότι θα επηρεάσουν το µέλλον.  

Έτσι οι επενδυτές σε µια οργανωµένη αγορά, αν και φιλτράρουν κάθε διαθέσιµη 

νέα πληροφορία και παρακολουθούν προσεκτικά τις κινήσεις των χρεογράφων, δεν θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι έχουν ολοκληρωµένη και συµµετρική πληροφόρηση. 

∆εν έχουν πλήρη αντίληψη των µοντέλων που χρησιµοποιούν και οι υπολογιστικές τους 

ικανότητες είναι περιορισµένες. Τελικά, οι επενδυτές επιλέγουν τη στρατηγική εκείνη που 

αποδίδει καλύτερα τη στιγµή που επενδύουν.  

 

1.3. Ο παράγοντας της ψυχολογίας  

 

Σύµφωνα µε τους Lee et. al. (2002), η ανθρώπινη αντίδραση είναι ένας 

βασικότατος παράγοντας της διακύµανσης των τιµών των χρεογράφων σε µια αγορά. Το 

είδος και η φύση της πολυπλοκότητας της συµπεριφοράς των επενδυτών είναι αυτά που 

τελικά καθορίζουν τις αποδόσεις. Ο παράγοντας της ψυχολογίας διαδραµατίζει 

σηµαίνοντα ρόλο. Άλλωστε και στην πράξη η εικόνα που έχει κάποιος από τις αγορές 

είναι αυτή της έντονης χρηµατοοικονοµικής και συναλλακτικής δραστηριότητας. Πολλές 

φορές µάλιστα οι επενδυτές καταγράφουν τις αγορές σαν ευκαιρίες για κερδοσκοπία. 

∆ηµιουργείται λοιπόν µια ψυχολογία στην αγορά η οποία µπορεί να δώσει µεγάλες 

αποδόσεις, να δηµιουργήσει φούσκες και να οδηγήσει σε κρίσεις. Τα συναισθήµατα των 

                                                           
5
 Φραγμένος ορθολογισμός παρουσιάζεται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπου η κρίση των 

ατόμων περιορίζεται από τη διαθέσιμη πληροφορία, από τους γνωστικούς ορίζοντες και από τον 

τετελεσμένο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους.  
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καταναλωτών παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαµόρφωση των τιµών, λίγη όµως σχέση 

έχουν µε τις θεµελιώδεις αξίες της οικονοµίας (Basak, 2000).  

Ο Keynes (1936) απέδωσε τις διακυµάνσεις στην αγορά σε κύµατα αισιοδοξίας και 

απαισιοδοξίας. Αναφέρθηκε στα ζωώδη ένστικτα των επενδυτών, τα οποία δηµιουργούν 

εντάσεις για αλλαγές στις προβλέψεις µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται έντονες και 

ακανόνιστες εναλλαγές στην ισορροπία των τιµών. Εστίασε σε τρεις διαφορετικές 

περιπτώσεις. Η µια είναι όταν οι τιµές είναι κοντά στην τιµή που ορίζεται από τις 

θεµελιώδεις αξίες, η άλλη όταν οι επενδυτές διέπονται από µεγάλη αισιοδοξία και οι τιµές 

παρουσιάζουν µεγάλη άνοδο και η τρίτη όταν στην αγορά επικρατεί απαισιοδοξία και οι 

τιµές πέφτουν. Έτσι η διαίσθηση αποτελεί έναν υπολογίσιµο παράγοντα κινδύνου, καθώς 

δηµιουργεί έντονη µεταβλητότητα και αστάθεια στις τιµές των χρεογράφων. Πιο 

συγκεκριµένα µεγάλες αποδόσεις σχετίζονται µε θετικές αλλαγές στη ψυχολογία και 

αντιστρόφως. Σύµφωνα µε τον Keynes (1936), «οι επενδύσεις που είναι βασισµένες σε 

γνήσιες µακροπρόθεσµες προσδοκίες είναι τόσο δύσκολες που σπάνια είναι πρακτικές. 

Έτσι αυτός που προσπαθεί αυτό, σίγουρα ζει µια πιο κοπιώδη µέρα και διατρέχει 

µεγαλύτερους κινδύνους από αυτόν που προσπαθεί να µαντέψει, πως το πλήθος θα 

αντιδράσει». 

 

1.4. Η έννοια του φραγµένου ορθολογισµού 

 

Στις αγορές όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (τιµές, όγκος συναλλαγών, 

προσδοκίες) εξαρτώνται από το χρόνο. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι στρατηγικές που 

βασίζονται στο «φραγµένο ορθολογισµό» οδηγούν σε λάθη προβλέψεων. Οι Sargent 

(1993) και Conlisk (1996) µελετώντας το φαινόµενο του «φραγµένου ορθολογισµού», 

υποστήριξαν ότι η τέλεια γνώση της οικονοµίας και οι απεριόριστες υπολογιστικές 

ικανότητες δεν είναι ρεαλιστικές. Είναι γεγονός ότι οι επενδυτές δεν έχουν άρτια 

κατανόηση της δοµής της οικονοµίας ούτε επαρκή επίγνωση των οικονοµικών δεδοµένων 

και έτσι προκειµένου να διαµορφώσουν προσδοκίες και στρατηγικές βασίζονται στην 

παρατήρηση χρονολογικών σειρών. Η προσέγγιση κατά την οποία επενδυτικές αποφάσεις 

δεν στηρίζονται σε οικονοµοτεχνικές αναλύσεις αλλά σε παρατήρηση αποδόσεων µέσα 

στο χρόνο είναι ανορθόδοξη και ενισχύεται καθώς νέες παρατηρήσεις ενσωµατώνονται 

στις τιµές. Σύµφωνα µε τον Hommes (2008), παρατηρούνται δύο περιπτώσεις: η 
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προσαρµοστική µάθηση και η εξελικτική επιλογή. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα τα 

οικονοµούντα άτοµα έχουν µια απλή αντίληψη των αγορών και κάνουν χρήση σχετικά 

απλών διαδικασιών απόφασης. Στην πρώτη περίπτωση οι συναλλασσόµενοι είναι 

πανοµοιότυποι και µπορούν να εκπροσωπηθούν από ένα µέσο επενδυτή. Αυτός 

προσαρµόζει τη συµπεριφορά του στην προσπάθεια να κατέχει ένα βέλτιστο 

χαρτοφυλάκιο. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει ετερογένεια, στην αγορά παρατηρείται 

έντονη ανταλλαγή πληροφοριών και συνεχής αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων.  

Από τη δεκαετία του ‘90 και έπειτα ο «φραγµένος ορθολογισµός» κερδίζει 

συνεχώς έδαφος µε τους επενδυτές να δηµιουργούν στρατηγικές παρατηρώντας την 

αγορά. Αυτό µπορεί να αποδοθεί εν µέρει στο γεγονός ότι τα fundamentals δεν µπορούν 

να εξηγήσουν την έντονη µεταβλητότητα των σύγχρονων αγορών. Έτσι οι επενδυτές 

διακατέχονται από αίσθηµα προκατάληψης λόγω του αβέβαιου κλίµατος της αγοράς 

πράγµα που φαίνεται στις συναλλαγές τους. Το αποτέλεσµα είναι να εµφανίζονται 

φαινόµενα ανορθολογικών επιλογών που είναι απόρροια των περιορισµών όσο αφορά στη 

διαθέσιµη πληροφορία και το οικονοµικό περιβάλλον. Είναι αδύνατο άλλωστε σε έναν 

ετερογενή κόσµο να έχουν όλοι οι επενδυτές γνώση των προσδοκιών των υπολοίπων. Το 

αποτέλεσµα είναι να διακρίνονται διαφορετικές προσεγγίσεις στην αγορά. Όταν ο 

χρονικός ορίζοντας είναι βραχυπρόθεσµος προτιµούνται οι στρατηγικές των noise traders
6
 

ενώ όταν είναι µακροπρόθεσµος προτιµούνται οι στρατηγικές των fundamentalists
7
. 

Άλλωστε εάν υπήρχε µόνο µια κατηγορία επενδυτών η οποία αντιλαµβανόταν τη 

µοναδικότητά της στην αγορά, δεν θα πραγµατοποιούνταν παρά ελάχιστες συναλλαγές. 

Για παράδειγµα στην εµφάνιση µιας θετικής πληροφορίας, όλη η αγορά θα προτιµούσε να 

διακρατήσει το χρεόγραφο στο οποίο αφορούσε η πληροφορία, µε αποτέλεσµα τη 

δυσκολία δηµιουργίας κέρδους. Τέλος η πρόοδος της επιστήµης στους τοµείς της θετικής 

κατεύθυνσης έχει προσφέρει νέες δυνατότητες και υπολογιστικά εργαλεία για την 

ανάλυση µη-γραµµικών µοντέλων. Καθίσταται λοιπόν δύσκολο να δηµιουργηθούν 

ορθολογικές προσδοκίες πάνω σε χαοτικά συστήµατα µε διαρκώς µεταβαλλόµενες τιµές 

και αποδόσεις. Έτσι οι λύσεις που προσφέρουν απλές προβλέψεις µπορεί να µην είναι 

τέλειες αλλά ικανοποιητικά σωστές (Hommes, 2006 a). 

                                                           
6
 Θα αναλυθούν στον κεφάλαιο 1.8.2. «Είδη επενδυτών» 

7
 Θα αναλυθούν στον κεφάλαιο 1.8.1. «Είδη επενδυτών» 
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1.5. Το µοντέλο αποτίµησης χρεογράφων CAPM (Capital Asset Pricing Model, 

1964) 

 

Στην πλειοψηφία των οικονοµικών ερευνών, αλλά και των πρακτικών εφαρµογών, 

στις αγορές γίνεται χρήση µοντέλων µε αντιπροσωπευτικούς επενδυτές για την ανάλυση 

των δυναµικών και των διακυµάνσεων των τιµών. Τα µοντέλα αυτά ορίζουν και 

αιτιολογούν τις αποδόσεις των χρεογράφων, διέπονται ωστόσο από ισχυρούς 

περιορισµούς. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζουν αδυναµία αιτιολόγησης του µεγάλου 

όγκου συναλλαγών και της µεγάλης ρευστότητας που παρατηρούνται στις 

παγκοσµιοποιηµένες αγορές.   

Στη σύγχρονη οικονοµική θεωρία το πιο ευρέως διαδεδοµένο µοντέλο αποτίµησης 

χρεογράφων είναι το CAPM. Είναι µια περιγραφή της σχέσης µεταξύ του κινδύνου και της 

αναµενόµενης απόδοσης χρεογράφων και χρησιµοποιείται για την τιµολόγησή τους. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό λαµβάνεται υπόψη ο συστηµατικός κίνδυνος, επειδή αυτός 

δεν µπορεί να εξαλειφθεί µέσω της διαφοροποίησης. Κατά τη θεωρία του CAPM οι 

επενδυτές πρέπει να αποζηµιωθούν σε δύο συνιστώσες: στη χρονική αξία του χρήµατος 

και στο ρίσκο το οποίο αναλαµβάνουν. Όσο αφορά στην πρώτη παράµετρο εισάγεται ένα 

ακίνδυνο επιτόκιο Rf ενώ για τον κίνδυνο χρησιµοποιείται η µεταβλητή βi που αναφέρεται 

στη σχέση απόδοσης χρεογράφου και αγοράς. Σύµφωνα µε το CAPM η αναµενόµενη 

απόδοση ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου είναι ίση µε το άθροισµα της τιµής ενός 

ακίνδυνου επιτοκίου και ενός risk premium επί το βi. Το µοντέλο παίρνει υπόψη την 

ευαισθησία του χρεογράφου στον κίνδυνο, καθώς και την αναµενόµενη απόδοση της 

αγοράς και του ακίνδυνου χρεογράφου. Εάν η απόδοση που προκύπτει δεν υπερβαίνει την 

απαιτούµενη, η επένδυση δεν θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Η µαθηµατική έκφραση 

αυτού του µοντέλου αποτίµησης χρεογράφων έχει ως εξής: 

 

Ε(Ri) = Rf + βi[E(Rm) – Rf] 

όπου: 

Ε(Ri) : η αναµενόµενη απόδοση του χρεογράφου 

Rf : το ακίνδυνο επιτόκιο 

βi : η ευαισθησία της αναµενόµενης απόδοσης του χρεογράφου στην αναµενόµενη 

απόδοση της αγοράς ή συστηµατικός κίνδυνος.  βi = Cov(Ri,Rm) / Var(Rm)  
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E(Rm) : η αναµενόµενη απόδοση της αγοράς  

E(Rm) – Rf : risk premium 

Το µοντέλο CAPM βασίζεται στην κανονική κατανοµή των αποδόσεων των 

οικονοµικών προϊόντων. Βρίσκει εφαρµογή σε µια πληθώρα περιπτώσεων, για µια ή 

πολλές περιόδους, σε συγκεκριµένα χρεόγραφα ή σε συνθέσεις χαρτοφυλακίων. Επίσης 

µπορεί να δώσει αποτελέσµατα κάτω από πολλές υποθέσεις και διαφορετικά επίπεδα 

αποστροφής στον κίνδυνο. Ο Ross (1978) έδειξε ότι το CAPM µπορεί να προκύψει από 

δύο τυχαίες κατανοµές και ότι η κανονική κατανοµή του µοντέλου είναι απλά µια ειδική 

περίπτωση. Ο Berk (1997) καταλήγει στη συγκέντρωση όλων των οικονοµικών δεδοµένων 

(αποδόσεις χρεογράφων, προτιµήσεις επενδυτών) που µας οδηγούν στο CAPM κάτω από 

την υπόθεση µεγιστοποίησης της συνάρτησης χρησιµότητας.  

Σύµφωνα µε το CAPM οι επενδυτές δρουν σε µια οµοιογενή αγορά και 

ακολουθούν τις ίδιες στρατηγικές. Αυτό συµβαίνει επειδή έχουν τις ίδιες προσδοκίες πάνω 

στις αποδόσεις των χρεογράφων, ερµηνεύουν µε τον ίδιο τρόπο τις πληροφορίες που 

κατέχουν και έχουν την ίδια αποστροφή στον κίνδυνο. Στη θεωρητική περίπτωση 

απόλυτης οµοιογένειας στην αγορά η απλή σχέση µεταξύ κινδύνου και απόδοσης δεν θα 

ήταν άλλη από τη γραµµή του χρεογράφου (Security Market Line) (Levy et al., 2006). Σε 

µια τέτοια αγορά ωστόσο δεν υπάρχει κίνητρο για επενδύσεις. Στην πράξη, η ετερογενής 

φύση των επενδυτών έχει ως αποτέλεσµα ένα µεγάλο όγκο συναλλαγών και οδηγεί πολλές 

φορές σε λάθος αποτελέσµατα και εσφαλµένες επενδυτικές προσεγγίσεις. 

Κατά καιρούς έχει ασκηθεί έντονη κριτική στις υποθέσεις πάνω στις οποίες 

στηρίζεται το εν λόγω µοντέλο, καθώς αντιµετωπίζει δυσκολίες στην ανάλυση και 

αιτιολόγηση δεδοµένων που παρουσιάζονται σε πραγµατικές συνθήκες. Το µοντέλο 

CAPM δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες οικονοµικές απαιτήσεις. Οι µεγάλες 

διαφορές µεταξύ των θεωρητικών και των πραγµατικών οικονοµικών παραµέτρων 

αποτυπώνουν µια έντονη έλλειψη εµπειρικής υποστήριξης. Ο Roll (1977) ασκεί έντονη 

κριτική για τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται προκειµένου να επαληθευθεί το CAPM 

και ο Green (1986) υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση χρεογράφων βάσει αυτού του µοντέλου 

ίσως να είναι αυθαίρετη. Οι Roll και Ross (1994) έδειξαν ότι ακόµα και αν η προσέγγιση 

είναι κοντά στο αποτελεσµατικό σύνορο, µπορεί οι αποδόσεις και ο κίνδυνος της αγοράς 

να µη έχουν καµία συσχέτιση.  
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Η θεωρητική υπόθεση ότι όλα τα οικονοµούντα άτοµα έχουν ένα συνδυασµό 

χρεογράφων µε διαφορετικές τιµές κινδύνου δεν µπορεί να ισχύει επειδή οι περισσότεροι 

διαχειρίζονται ένα µικρό χαρτοφυλάκιο ή απλά επιλέγουν κάποια χρεόγραφα. Είναι λίγοι 

εκείνοι οι οποίοι έχουν επενδύσει πάνω σε κάποιο δείκτη και µπορούν να µιµηθούν το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς.  

Πάνω στο CAPM δηµιουργήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες πολλά εµπειρικά τεστ 

και θεωρητικές προεκτάσεις που λαµβάνουν υπόψη ασυµµετρία στην πληροφόρηση. Οι 

δυσκολίες και οι αστοχίες ωστόσο παραµένουν όσο αφορά στις υποθέσεις τέτοιων 

µοντέλων. Από τη δεκαετία του ‘80 και έκτοτε η ποικιλοµορφία των προβλέψεων των 

επενδυτών αποτελεί ένα ουσιαστικό κοµµάτι για την καλύτερη κατανόηση των δυναµικών 

των αποδόσεων των χρεογράφων και έχουν αναπτυχθεί νέα µοντέλα, τα οποία ποτέ όµως 

δεν κατάφεραν να χρησιµοποιηθούν σε τέτοια έκταση όσο το CAPM. 

 

1.6. Ετερογένεια στην αγορά 

 

Η ορθολογική στρατηγική οδηγεί σε ανάλυση των fundamentals της αγοράς και σε 

εξέταση µακροοικονοµικών δεδοµένων (πληθωρισµός, ανεργία, κ.α.). Όπως είδαµε 

κλασσικά µοντέλα αντιπροσωπευτικών επενδυτών έχουν δυσκολία στην εξήγηση της 

µεγάλης αστάθειας, των διακυµάνσεων που χαρακτηρίζονται από φάσεις υψηλής και 

χαµηλής µεταβλητότητας και των κυµαινόµενων risk premia που παρατηρούνται στις 

πραγµατικές αγορές (Xiong και Yan, 2006).  

Σε ετερογενή µοντέλα οι αποδόσεις των χρεογράφων είναι απρόβλεπτες, 

παρατηρούνται φαινόµενα αυτοσυσχετίσεων και η µεταβλητότητα είναι έντονη. Το 1989 

οι Cutler et.al. έδειξαν ότι ένα σηµαντικό κοµµάτι της παρατηρούµενης µεταβλητότητας 

στις αγορές δεν µπορεί να αιτιολογηθεί από ειδήσεις πάνω στα µακροοικονοµικά στοιχεία 

και σε άλλα οικονοµικά δεδοµένα. Οι ετερογενείς προσδοκίες από την άλλη µεριά 

οδηγούν σε πιο ρεαλιστικές δυναµικές και ισορροπίες, µε συνέπεια να παρατηρείται 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα (Chiarella και He, 2001). Τα ετερογενή αυτά «πιστεύω» 

αντικατοπτρίζουν είτε διαφορές στις απόψεις είτε διαφορές στην πληροφορία. 

Η ανάλυση της αγοράς ως αποτέλεσµα συναλλαγών επενδυτών αποτελεί µια 

ευρέως χρησιµοποιούµενη εµπειρική µέθοδο για τη µελέτη της συµπεριφοράς των 

χρεογράφων. Έτσι παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των επενδυτών λειτουργεί βάσει µη 
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θεµελιωδών αξιών και αντιλαµβάνεται διαφορετικά τον εξωτερικό κίνδυνο. Το σχετικό 

βάρος µεταξύ αισιόδοξων και απαισιόδοξων επενδυτών µεταβάλλεται και ανακατανέµει 

τον πλούτο, ανάλογα µε την πορεία των πραγµατικών αποδόσεων. Η συνεχής αυτή 

µετακίνηση κεφαλαίων επηρεάζει την τιµή καθώς επικερδείς στρατηγικές ενισχύονται, µε 

αποτέλεσµα να ασκούνται πιέσεις πάνω στα χρεόγραφα. Η επιτυχία των θέσεων που 

παίρνουν τα οικονοµούντα άτοµα εναλλάσσεται συνεχώς µε την πάροδο του χρόνου. Έτσι 

αυξάνεται ο βαθµός ετερογένειας, και οι διάφοροι τύποι επενδυτών επηρεάζουν µε το 

σχετικό τους µερίδιο τις αποδόσεις των χρεογράφων (Cabrales και Hoshi, 1996). Αν και 

είναι ουσιαστικό να κατανοηθούν τα κίνητρα της αγοράς, η αποµόνωση επενδυτών που 

λειτουργούν βάσει ετερογενών προσδοκιών από εκείνους που βασίζονται στην ασύµµετρη 

πληροφόρηση δεν είναι εφικτή. 

Εµπειρικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι η ετερογένεια, τόσο των επενδυτών, όσο και 

της πληροφορίας επηρεάζει τις µελλοντικές τιµές των χρεογράφων και το σύνολο των 

αποδόσεων της αγοράς. Οι Vissing και Jorgensen (2003) αναφέρουν ότι το 50% των 

επενδυτών πιστεύει ότι το χρηµατιστήριο ήταν υπερτιµηµένο, το 25% ότι είναι ορθά 

τιµολογηµένο, το 10% θεωρεί ότι είναι υποτιµολογηµένο και το 15% δεν είναι σίγουρο. 

Λόγω της διαφωνίας αυτής, δηµιουργούνται τρεις δυναµικές για συναλλαγή: ρευστότητα, 

ασύµµετρη πληροφόρηση και ετερογενείς προσδοκίες. Αυτές οι τάσεις µπορούν να 

εξηγήσουν σηµαντικό βαθµό του µεγάλου όγκου συναλλαγών και τις έντονες 

διακυµάνσεις (Brockman και Chung, 2000). 

Η ετερογένεια µπορεί να έχει διπλή επίδραση στην τιµή των χρεογράφων. Στη µια 

περίπτωση το σύνολο των αποκλίσεων των ατοµικών κανόνων πρόβλεψης µπορεί να 

εξισορροπηθεί µε αποτέλεσµα να εµφανιστεί σταθερότητα στην αγορά. Ωστόσο στη 

περίπτωση που δεν επιτευχθεί ισορροπία µπορεί να παρατηρηθεί αστάθεια µε προεκτάσεις 

χαοτικών διακυµάνσεων και πολύπλοκων δοµών στις τιµές των χρεογράφων (Chiarella και 

He, 2001). Χαοτικά µοντέλα έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν σε µεγάλο βαθµό τις 

ακανόνιστες και µη προβλέψιµες κινήσεις των χρεογράφων και αποτελούν πραγµατική 

πρόκληση για κάθε οικονοµολόγο. Η ετερογένεια τους επενδυτικού σώµατος µπορεί να 

ευνοήσει κάθε σύνθετο σύστηµα, προσθέτοντας παραµέτρους και πληροφορία µε 

αποτέλεσµα να καταλήγουµε τελικά σε πιο ενηµερωµένα µοντέλα. 

Στις αγορές παρατηρούνται διακυµάνσεις στα κέρδη µετοχών ανάλογα µε τις 

αποκλίσεις στις προβλέψεις. Έτσι η καλύτερη κατανόηση της ετερογένειας των 
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διακυµάνσεων έχει ουσιαστική σηµασία για την ορθή τιµολόγηση των χρεογράφων σε µια 

αγορά. Σωστές στρατηγικές µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της µεταβλητότητας, αλλά 

δεν ισχύει το ίδιο και για το φαινόµενο της συνδιακύµανσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 

πλειοψηφία της βιβλιογραφίας τα αποτελέσµατα των ετερογενών προσδοκιών έχουν 

µελετηθεί για περιπτώσεις µε ένα χρεόγραφο µε κίνδυνο και ένα ακίνδυνο επιτόκιο. Αυτές 

οι έρευνες είναι σε επίπεδο αναµενόµενων αποδόσεων και κινδύνου αλλά όχι σε επίπεδο 

διακυµάνσεων και συνδιακυµάνσεων. Εξαίρεση αποτελεί η έρευνα του Lintner (1969), η 

οποία αναλύει την ετερογένεια των επενδυτών λαµβάνοντας υπόψη διαφορετικές 

εκτιµήσεις για τις µέσες διακυµάνσεις.  

Τα οικονοµικά γεγονότα της πρόσφατης κρίσης έφεραν στο προσκήνιο τη σηµασία 

της ετερογένειας των προσδοκιών. Οι νέες συνθήκες απέδειξαν ότι οι αγορές δηµιουργούν 

ευκαιρίες για επενδυτές µε διαφορετικές αναγνώσεις του οικονοµικού στερεώµατος και 

ωθούν προς την κατεύθυνση της λήψης κερδοσκοπικών επενδυτικών θέσεων, οι οποίες 

αντιτίθενται η µια στην άλλη. Όσο µεγαλώνει η διασπορά των προσδοκιών, τόσο τα 

οικονοµούντα άτοµα παίρνουν µεγαλύτερες κερδοσκοπικές θέσεις και τόσο πιο 

εκτεθειµένοι βρίσκονται σε «σοκ» της αγοράς. Για παράδειγµα τράπεζες και επενδυτικοί 

οργανισµοί που είχαν επενδύσει σε ενυπόθηκους τίτλους έχασαν ένα µεγάλο µέρος του 

κεφαλαίου τους, ενώ µεγάλοι οίκοι του εξωτερικού, µέσω της διαδικασίας των ανοιχτών 

πωλήσεων, αποκόµισαν µεγάλες αποδόσεις. Η ύπαρξη σηµαντικών αποκλίσεων στις 

προσδοκίες, έστω και µιας µικρής οµάδας επενδυτών, είναι αρκετή για να 

αποσταθεροποιήσει ένα ολόκληρο σύστηµα.  

Τελικά η ισορροπία των αγορών και η τιµή των χρεογράφων καθορίζεται από την 

εκκαθάριση των αγορών ως ένας σταθµισµένος µέσος όρος τιµών. Αυτή η τελική τιµή 

λαµβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιµες οικονοµικές παραµέτρους, από τις θεµελιώδεις αξίες, 

όπως ο πληθωρισµός, µέχρι τις συναισθηµατικές διαθέσεις των επενδυτών (Xiong και 

Yan, 2006).  

Τελευταία παρατηρείται µια απόπειρα των οικονοµολόγων να δηµιουργήσουν 

µοντέλα για ρεαλιστικές, ετερογενείς αγορές, τα οποία ωστόσο να είναι εύχρηστα και 

γρήγορα στους υπολογισµούς. Μιας και είναι πια σαφές ότι η ετερογένεια παίζει 

σηµαίνοντα ρόλο στη σύγχρονη αγορά και ότι τα παραδοσιακά µοντέλα δυσκολεύονται να 

την εξηγήσουν, ένα οµόφωνο «πιστεύω» µπορεί να υπερβεί πολλά εµπόδια και να 
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δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο τέτοιο που να προσαρµοστεί το παραδοσιακό CAPM στην 

ετερογένεια.   

Έστω ότι δηµιουργούµε ένα διαχρονικό πλαίσιο ατοµικών και υποκειµενικών 

προσδοκιών. Στο τέλος καταλήγουµε σε ένα θεωρητικό µέσο όρο προσδοκιών, που εάν 

χρησιµοποιηθεί από το επενδυτικό κοινό θα έχει τα ίδια αποτελέσµατα στην αγορά. 

∆ηλαδή θα οδηγούµασταν σε µια ισορροπία, η οποία δεν θα επηρέαζε µε κανένα τρόπο, 

ούτε τον όγκο των συναλλαγών, ούτε τις τιµές. Η οµόφωνη αυτή προσδοκία είναι ο 

σταθµισµένος µέσος όρος των αρχικών ατοµικών προσδοκιών και τα βάρη αυτών έχουν να 

κάνουν µε τη σχετική ανοχή του κάθε επενδυτή στον κίνδυνο. Η ισορροπία που 

επιτυγχάνεται µεταξύ της συνολικής αναµενόµενης απόδοσης και αυτής του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς οδηγεί σε µια προσπάθεια δηµιουργίας µιας σχέσης σαν το 

ευρέως διαδεδοµένο και εύχρηστο CAPM, αλλά µε ετερογενές φόντο προσδοκιών. Να 

σηµειωθεί ότι µόνο όσων οι στρατηγικές εµπεριέχουν ρίσκο θα δουν τις προσδοκίες τους 

να συµπεριλαµβάνονται στο µέσο αυτό όρο. Αυτό συµβαίνει επειδή εάν έχουν 

διασφαλιστεί πλήρως, δεν θα επηρεάσουν µε κανένα τρόπο τις τιµές της αγοράς (Jouini 

και Napp, 2007).  

Εάν η οµόφωνη αυτή θεωρητική προσδοκία είναι απαισιόδοξη, αυτό θα οδηγήσει 

σε αύξηση του κινδύνου της αγοράς και αντιστρόφως. Η αλλαγή της και µόνο, από την 

αρχική σε µια µέση οµόφωνη προσδοκία, αλλάζει την τιµή του κινδύνου. Εάν ο 

αντιπροσωπευτικός επενδυτής, ο οποίος φέρει τη µέση προσδοκία που περιγράψαµε, είναι 

απαισιόδοξος σχετικά µε το ρυθµό αύξησης της αγοράς, θα προσπαθήσει να µειώσει την 

κατανάλωσή του και να αυξήσει τις αποταµιεύσεις του.  

Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι η ετερογένεια µπορεί και επηρεάζει τις 

αποδόσεις των χρεογράφων, ωστόσο µέχρι σήµερα δεν έχουν αναπτυχθεί εύχρηστα 

µοντέλα τα οποία να µετρούν και να αποτυπώνουν τη διαδικασία ενσωµάτωσης του 

κινδύνου. Το ετερογενές αυτό θεωρητικό CAPM θα µπορούσε να συνδυάσει την απόδοση 

χρεογράφων µε κίνδυνο, το σύνολο των αποδόσεων της αγοράς και τον κίνδυνο αυτής.  
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1.7. Ο µηχανισµός ανάδρασης 

 

Στα ετερογενή επενδυτικά µοντέλα σηµαντικό ρόλο παίζει και ο µηχανισµός 

ανάδρασης (feedback). Ένας τέτοιος µηχανισµός µπορεί να αιτιολογήσει διαφόρων τύπων 

φαινόµενα στις πραγµατικές χρηµατοοικονοµικές αγορές όπως φούσκες, κρίσεις, έντονες 

και επίµονες διακυµάνσεις τιµών (Chiarella et al., 2010). Στα πλαίσια αυτού του 

µηχανισµού δηµιουργείται µια αλυσιδωτή σχέση όπου οι προσδοκίες του επενδυτικού 

κοινού επηρεάζουν τις πραγµατικές αποδόσεις των χρεογράφων, που µε τη σειρά τους 

επηρεάζουν τις προσδοκίες µέσω της συνεχούς προσαρµογής των επενδυτικών 

στρατηγικών και ούτω καθεξής. Ο Grandmont (1998) διατύπωσε ότι: «Η διαδικασία 

µάθησης-προσαρµογής είναι δεσµευµένη να γεννάει τοπική αστάθεια αυτό-

ολοκληρούµενων προσδοκιών, εάν είναι σηµαντική η επιρροή των προσδοκιών στις 

διακυµάνσεις». 

Ο µηχανισµός της ανάδρασης είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία 

πληροφορία από το παρελθόν ή το παρόν επηρεάζει ένα φαινόµενο στο παρόν ή το 

µέλλον. Η µαθηµατική έκφραση του φαινοµένου αυτού έχει ως εξής (Antoniou et al., 

2005):  

 

Rt = a0 + a1Rt-1 + anR
n

t-1 + et  

 

(εάν οι συντελεστές a0, a1, an είναι ίσοι µε µηδέν τότε δεν υπάρχει ανάδραση). Όταν τα 

οικονοµούντα άτοµα προβαίνουν σε πωλήσεις χρεογράφων ενώ οι τιµές αυτών 

ακολουθούν καθοδική πορεία τότε υπάρχει θετικό feedback ενώ εάν οι πωλήσεις 

συµβαδίζουν χρονικά µε ανοδική πορεία στην αγορά τότε εµφανίζεται αρνητικό feedback. 

Στην περίπτωση εµφάνισης θετικής ανάδρασης σε ένα σύστηµα, επιταχύνεται ο 

ρυθµός ενσωµάτωσης ενός νέου σήµατος και επισπεύδεται ο χρόνος κατάληξης στο νέο 

σηµείο ισορροπίας. Επίσης λόγω της κεκτηµένης ταχύτητας που αποκτάει το σύστηµα η 

νέα θέση στην οποία θα ηρεµήσει είναι πολλές φορές διαφορετική από εκείνη που θα 

έβρισκε χωρίς την ύπαρξη feedback. Το αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου είναι να 

παρατηρούνται µεγαλύτερες αποκλίσεις στις αποδόσεις των χρεογράφων από αυτές που θα 

δικαιολογούσαν τα fundamentals. Συγχρόνως όµως µια τέτοια διαδικασία δεν επιτρέπει σε 

ένα σύστηµα να παρουσιάσει φαινόµενα στασιµότητας και βοηθάει στην συνεχή εξέλιξή 

του. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος απαξίωσης και τελικά κατάρρευσης µιας τέτοιας 
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ισορροπίας και ευνοείται η συνεχής και δυναµική προσαρµογή της στις συνεχόµενες 

προκλήσεις των σύγχρονων οικονοµιών.
8
  

 Το φαινόµενο της θετικής ανάδρασης µπορεί να αποδοθεί σε µια σειρά 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι αγορές. Η αβεβαιότητα που παρατηρείται κατά την 

επενδυτική διαδικασία ωθεί πολλές φορές σε κινήσεις που δεν βασίζονται στα θεµελιώδη 

αλλά καθαρά στη διαίσθηση. Έτσι οι επενδυτές µη έχοντας στέρεα βάση στους κανόνες 

πρόβλεψής τους και βλέποντας την αγορά να ανεβαίνει ή να πέφτει, ενθουσιάζονται ή 

τροµοκρατούνται αντίστοιχα και αυτό φαίνεται στις πράξεις τους. Έτσι οδηγούµαστε στην 

επόµενη αιτία εµφάνισης θετικού feedback που είναι οι υπερβάλλουσες αποδόσεις. Μια 

τέτοια εικόνα στην αγορά όχι µόνο προκαλεί φαινόµενα ανάδρασης αλλά πολλές φορές 

συµβαίνει και το αντίστροφο. Τέλος λόγω της έλλειψης ποιοτικών πληροφοριών και 

αδυναµίας των οικονοµούντων ατόµων να κατανοήσουν τις πραγµατικές συνιστώσες που 

επηρεάζουν τις τιµές των χρεογράφων παρατηρείται αντιγραφή στρατηγικών και 

αλληλεξάρτηση. Έτσι φαινόµενα αγέλης δηµιουργούν θετική ανάδραση στις αγορές 

ενισχύοντας σήµατα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν τόσο µεγάλη επιρροή.     

Ένα παράδειγµα µηχανισµού που στηρίζεται στο φαινόµενο της θετικής 

ανάδρασης και οδηγεί τελικά σε φούσκα στην αγορά και κρίση στην οικονοµία είναι το 

εξής: Καθώς οι τιµή ενός προϊόντος αυξάνει, µεγαλώνει και ο βαθµός ζήτησής του από 

τους αγοραστές, µιας και όλοι θα ήθελαν να έχουν στην κατοχή τους ένα τέτοιο 

χρεόγραφο. Βέβαια όσοι ήδη κατέχουν ένα τέτοια προϊόν δεν επιθυµούν να το πουλήσουν 

καθώς θέλουν να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή τιµή. Το αποτέλεσµα είναι να 

αυξάνονται τα αποθέµατα παράλληλα µε την αξία του εν λόγω χρεογράφου, και τελικά να 

παρουσιάζονται ευκαιρίες για εύκολο κέρδος κατά την πώληση. Το βραχυπρόθεσµο αυτό 

όφελος είναι ένα χαρακτηριστικό υπερβάλλουσας απόδοσης και άρα µεγάλης 

µεταβλητότητας που τελικά οδηγεί στην αστάθεια. Όταν πλέον αρχίσει η τιµή να πέφτει 

και να εµφανίζονται περισσότεροι πωλητές θα αντιστραφεί η δυναµική που περιγράψαµε 

προηγουµένως, καθώς οι αγοραστές θα περιµένουν ώστε να επιτύχουν µια καλύτερη τιµή. 

Αυτό σε συνδυασµό µε την αστάθεια που είχε εµφανιστεί στο σύστηµα προηγουµένως 

οδηγεί σε κρίση στην αγορά (Kyrtsou και Terraza, 2002).  

                                                           
8
 Kyrtsou, C.(2012). Από τη σειρά διαλέξεων: “Χρηματοοικονομική αστάθεια και επενδυτική 

συμπεριφορά”, ΜΒΑ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.   



18 

 

Το φαινόµενο της αρνητικής ανάδρασης επιβραδύνει την κίνηση ενός συστήµατος. 

∆ηλαδή σε περιόδους κατά τις οποίες οι δείκτες παρουσιάζουν αρνητικό πρόσηµο κάθε 

κίνηση από πλευράς των επενδυτών για αγορά χρεογράφων δηµιουργεί τάσεις 

συγκράτησης. Αυτό είναι λογικό επειδή η πλειοψηφία των συµµετεχόντων σε µια 

οργανωµένη αγορά δεν θα ήθελε να διακρατήσει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο χάνει την 

αξία του. Έτσι κινήσεις αγοράς τέτοιων χρεογράφων αντιβαίνουν στην πορεία των τιµών 

και δηµιουργούν δυνάµεις αντίθετης φοράς από αυτή που ακολουθεί η αγορά. Μια τέτοια 

δυναµική λοιπόν λειτουργεί ως φορέας που αντιτίθεται στη φορά των αποδόσεων µε 

αποτέλεσµα να µην επιτρέπει σε ένα σύστηµα να αποσταθεροποιηθεί και να µεταβεί σε 

άλλο σηµείο ισορροπίας. Αυτή η ανάδραση είναι επιθυµητή και χαρακτηρίζεται ως 

αρνητικό feedback. Στην πράξη βεβαίως οι τάσεις που παρατηρούνται δεν είναι πάντα 

απόλυτες. Το θετικό και το αρνητικό feedback εµφανίζονται συχνά συγχρόνως. Όταν 

υπάρχει συνδυασµός των δύο τότε αναφερόµαστε στο φαινόµενο της «διπολικής 

ανάδρασης».  

Με άλλα λόγια εάν η στρατηγική κάποιας κατηγορίας επενδυτών επηρεάζεται από 

δυνάµεις θετικής ανάδρασης, τότε θα παρατηρηθούν µη-γραµµικές συσχετίσεις στις 

αποδόσεις. Καθώς η µεταβλητότητα των τιµών θα αυξάνεται οι επενδυτές µε θετική 

ανάδραση θα ασκούν πιέσεις πάνω στις τιµές µέχρι να επιτευχθεί ένα νέο σηµείο 

ισορροπίας. Σε αντίθεση η αρνητική ανάδραση είναι θεµιτή και σταθεροποιεί την αγορά. 

Έχει παρατηρηθεί ότι η έκταση της θετικής ανάδρασης σε µια αγορά είναι πιο µεγάλη 

µετά από πτώση των τιµών από ότι µετά από άνοδό τους (Santana και Wadhwani, 1992) .  

 

1.8. Είδη επενδυτών 

 

Ο Simon (1957) αναφέρθηκε στην περιορισµένη αντίληψη των επενδυτών σχετικά 

µε το οικονοµικό περιβάλλον, στις χαµηλές υπολογιστικές ικανότητες των οικονοµούντων 

ατόµων και στο µεγάλο κόστος έρευνας και απόκτησης ορθών και έγκυρων πληροφοριών. 

Αυτοί οι περιορισµοί δυσκολεύουν τη δηµιουργία βέλτιστων χαρτοφυλακίων και ωθούν 

προς τη χρήση εµπειρικών στρατηγικών. Μέσα σε ένα κλίµα αβεβαιότητας, όπως αυτό 

των αγορών, η τέλεια ορθολογικότητα των επενδυτικών αποφάσεων δεν περιγράφει 

ικανοποιητικά την ανθρώπινη συµπεριφορά. Οπότε για έναν επενδυτή είναι πιο 

ρεαλιστικό, πιο εύκολο και λιγότερο επικίνδυνο να µην προσκολλιέται στις θεµελιώδεις 
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αξίες, αλλά να ακολουθεί κάποιους απλούστερους, αλλά ικανοποιητικούς κανόνες. Οι 

περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές δεν είναι συνεπείς στις επενδυτικές τους επιλογές και 

πολλές φορές, ειδικά σε περιόδους οικονοµικής άνθησης, δεν εφαρµόζουν καµία 

οικονοµική ανάλυση πριν προβούν σε αγορές χρεογράφων. Στις αγορές διαµορφώνονται 

δύο µεγάλες κατηγορίες επενδυτών, οι ορθολογικοί επενδυτές και οι noise traders. 

 

1.8.1. Ορθολογικοί επενδυτές  

 

Οι ορθολογικοί ή fundamentalist ή arbitrageur ακολουθούν τις θεµελιώδεις 

οικονοµικές αξίες, και πιστεύουν ότι οι τιµές των χρεογράφων εξαρτώνται αποκλειστικά 

από την παρούσα αξία των µελλοντικών τους µερισµάτων. Έχουν πολύ καλή γνώση των 

αγορών και πιστεύουν ότι οι τιµές των µετοχών θα κινηθούν προς τις θεµελιώδεις αξίες 

οπότε αγοράζουν υποτιµηµένα χρεόγραφα. Αντίστοιχα, όταν τα χρεόγραφα είναι 

υπερτιµηµένα, δηλαδή όταν οι τιµές είναι πάνω από τις θεµελιώδεις αξίες, τα πουλούν. 

Πολύ συχνά εκµεταλλεύονται προς το συµφέρον τους τις λάθος αντιλήψεις µη σωστά 

ενηµερωµένων επενδυτών. Πρακτικά αγοράζουν όταν στην αγορά ασκούνται αρνητικές 

πιέσεις και αντιστρόφως (Hommes, 2006 b). 

Όσο οι τιµές κινούνται γύρω από τις θεµελιώδεις αξίες, οι στρατηγικές των 

ορθολογικών επενδυτών είναι ικανοποιητικές και έχουν καλές αποδόσεις. Μπορούν να 

αντέξουν βραχυπρόθεσµες φούσκες και πρόσκαιρες ζηµίες αφού σε βάθος χρόνου οι 

αποδόσεις θα είναι θετικές. Να σηµειωθεί ωστόσο ότι αν και οι ορθολογικοί επενδυτές 

αποτελούν φορέα σταθεροποίησης, η συνεχής εναλλαγή στρατηγικών που παρατηρείται 

στις αγορές µπορεί να αποβεί ζηµιογόνα, αναγκάζοντάς τους να προσαρµοστούν και 

αυτοί. Άλλωστε, δεν είναι πρακτικά δυνατόν οι ορθολογικοί επενδυτές να κατέχουν την 

απόλυτη γνώση σχετικά µε τα οικονοµικά γεγονότα. Ακόµα και αν την είχαν δεν θα 

µπορούσαν να γνωρίζουν τις προσδοκίες όλων των υπόλοιπων επενδυτών (Hommes, 

2008).  

Σύµφωνα µε τους De Long et. al. (1990) και Shiller (1988) οι arbitrageur ακολουθούν 

µακροπρόθεσµες προσδοκίες και προβληµατίζονται για το εάν πρέπει να επενδύσουν τόσο 

ώστε να δηµιουργήσουν δυνάµεις αντιστάθµισης και να καταφέρουν να διορθώσουν τη 

λάθος τιµολόγηση που συχνά παρατηρείται στις αγορές. Ακόµα και αν το έπρατταν, θα 
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ζητούσαν τεράστιες διασφαλίσεις και το κόστος συγκέντρωσης όλης της πληροφορίας θα 

ήταν δυσβάσταχτο.  

Μετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και την ανάπτυξη των αγορών, οι οικονοµολόγοι 

βάσιζαν τις αναλύσεις τους στο ότι οι επενδυτές µε ορθές προσδοκίες, µέσω των συνεχών 

συναλλαγών και διορθωτικών κινήσεων τους, θα δηµιουργούσαν χαρτοφυλάκια που θα 

είχαν όλο και υψηλότερες αποδόσεις. Άρα οι επενδυτές, οι οποίοι συναλλάσσονται µε 

λανθασµένες προβλέψεις, θα έχαναν τα κεφάλαιά τους µε την πάροδο του χρόνου και δεν 

θα είχαν καµία επιρροή πάνω στις τιµές των χρεογράφων.  

Ο Friedman (1953), ανάµεσα στα άλλα, αναφέρθηκε και στις ορθολογικές προσδοκίες 

των συναλλασσοµένων σε µια οικονοµία, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι οι µη 

ορθολογικοί επενδυτές θα οδηγούνταν εκτός αγορών και δεν θα µπορούσαν να επιζήσουν 

στον έντονο ανταγωνισµό. Σύµφωνα µε τις αναλύσεις του έφτασε στο συµπέρασµα ότι σε 

βάθος χρόνου θα υπάρχουν λίγες διαφορές στις προσδοκίες των επενδυτών. Οι λάθος 

προβλέψεις θα αποτελέσουν αντικείµενο εκµετάλλευσης από τους ορθολογικούς, µε 

αποτέλεσµα να χαθούν. Έτσι µε τον καιρό οι επενδυτές µε λάθος προσδοκίες δεν θα έχουν 

καµία επιρροή στην οικονοµική δραστηριότητα, µη µπορώντας να αντέξουν τον 

εξελικτικό ανταγωνισµό.  

Παράλληλα ο Alchian (1950) θεωρεί ότι η φυσική εξέλιξη µιας οικονοµίας, η οποία 

καθοδηγείται από πραγµατοποιηµένα κέρδη, µπορεί να οδηγήσει τις εσφαλµένες 

στρατηγικές σε αφανισµό. ∆ηλαδή σε µια αγορά θα επιβιώσουν µόνο οι ορθολογικές και 

οι βέλτιστες, ενώ οι απλές και αφελείς θα χαθούν. Αυτές οι προσεγγίσεις συνάδουν µε την 

άποψη ότι ο αντιπροσωπευτικός και ορθολογικός επενδυτής είναι µια ρεαλιστική και ορθή 

απεικόνιση της αγοράς αλλά δεν καταφέρνουν να εξηγήσουν πολλές εµπειρικές 

παρατηρήσεις. 

Να σηµειωθεί ωστόσο ότι εάν υπήρχε µόνο αυτή η κατηγορία επενδυτών οι 

συναλλαγές θα ήταν πολύ λιγότερες και οι αγορές δεν θα παρουσίαζαν τέτοιο µεγάλο 

ενδιαφέρον. Θα µπορούσαν δυνητικά οι ορθολογικοί και οι market makers να 

συµφωνήσουν να συναλλάσσονται άπειρες ποσότητες αλλά αυτό, σύµφωνα µε τον Wang 

(1998), υποτιµά τη διάκριση µεταξύ διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών. Άλλωστε 

και µε λίγες µόνο συναλλαγές διόρθωσης χαρτοφυλακίων οι τιµές θα προσαρµόζονταν 

στην πληροφορία.  
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1.8.2. Noise traders 

 

Οι noise traders ακολουθούν τη µόδα ή ξένες επενδυτικές στρατηγικές και πιστεύουν 

ότι οι τιµές µπορούν να προβλεφτούν µέσω απλών κανόνων και παρατηρούµενων µοτίβων 

στην αγορά (Brock και Hommes, 1998). ∆εν παίρνουν υπόψη τις θεµελιώδεις αξίες, 

σχηµατίζουν προγνωστικά και προσδοκίες βάσει ιστορικών τιµών και δεδοµένων και 

αναλύουν παλιές τάσεις. Συνήθως προβάλλουν στο µέλλον καταστάσεις του παρόντος µε 

την προσδοκία και παραδοχή ότι θα επαναληφθούν τα ίδια µοτίβα (Hommes, 2006 a). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αγοράζουν όταν οι τιµές έχουν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν 

και να πουλούν όταν οι τιµές ήδη βρίσκονται σε καθοδική πορεία. Μη έχοντας ορθή 

γνώση και σωστή κρίση χρησιµοποιούν ως πληροφορία νέα που παίρνουν από αναλυτές 

και οικονοµικούς συµβούλους. Επίσης προσπαθούν να ενηµερωθούν για την πορεία των 

αγορών µέσω άλλων συναλλαγών που έχουν πραγµατοποιηθεί (Chiarella και He, 2002). 

Έτσι αποτυπώνονται συνεχείς διακυµάνσεις και ανωµαλίες µε ετερογενή χαρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια πιστεύοντας ότι αυτά τα δεδοµένα εµπεριέχουν ορθή πληροφορία 

σχηµατίζουν ανορθολογικές και εσφαλµένες προσδοκίες. Έρευνα των Shiller και Pound 

(1984) έδειξε ότι το 30% µε 45% των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στις αγορές 

επηρεάζονται από κινήσεις άλλων κατά την επιλογή χρεογράφων.  

Όπως λέει ο Arthur (1995) «καθώς η κατάσταση επαναλαµβάνεται συχνά, βρίσκουν 

µοτίβα, και τα χρησιµοποιούν για να κατασκευάσουν προσωρινά µοντέλα προσδοκιών ή 

υποθέσεις για να δουλέψουν». Στη συνέχεια ωστόσο ακολουθεί µια εντελώς ανορθόδοξη 

λογική. ∆ίνεται µια πιθανή ιστορία για την κατανόηση του µοτίβου σε µια προσπάθεια για 

post-rationalization του γεγονότος. Οι συµµετέχοντες σε µια αγορά, πείθονται ότι το 

γεγονός είναι πραγµατικό και το υποστηρίζουν µε τις επενδύσεις τους, µε αποτέλεσµα να 

το ενισχύουν. Αυτή η αυτό-εκπληρούµενη προφητεία αποτελεί βάση πάνω στην οποία 

αβέβαιοι επενδυτές στηρίζουν τις προσδοκίες τους. Τέτοια φαινόµενα µπορούν να 

αφορούν την αγορά στο σύνολό της, αλλά µπορούν να σχετίζονται και µόνο µε ένα 

κοµµάτι πληροφορίας. 

Οι noise traders ακολουθούν βραχυπρόθεσµες προσδοκίες και βασίζονται στη 

ψυχολογία για να διαµορφώσουν την επενδυτική τους στρατηγική. Έτσι δηµιουργείται 

αυξηµένος κίνδυνος ο οποίος έρχεται να προστεθεί στον κίνδυνο από τις συνεχείς 

εναλλαγές στρατηγικών (Friedman Effect). Όσο αυξάνουν οι λανθασµένες προσδοκίες σε 

µια αγορά, τόσο αυξάνει η αµφιβολία µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνει τους ορθολογικούς 
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επενδυτές από το να κάνουν συναλλαγές. Άρα όσο πιο πολλοί noise traders συµµετέχουν 

αναλογικά σε µια αγορά, τόσο µεγαλύτερες αποδόσεις θα περιµένουµε να δούµε (Lee et 

al., 2002).  

Σε ένα διάστηµα µε τετελεσµένο χρονικό ορίζοντα οι noise traders µπορούν να έχουν 

υψηλά κέρδη και υψηλότερες αποδόσεις από τους ορθολογικούς επενδυτές. Αυτό τους 

καθιστά ικανούς να αντέξουν µακροπρόθεσµα µέσα σε µια ανταγωνιστική αγορά. Η λάθος 

τιµολόγηση που προκαλείται από τη συµµετοχή των noise traders στην αγορά µπορεί να 

επιδεινωθεί βραχυπρόθεσµα εάν δηµιουργηθεί τάση. Έτσι παρατηρείται δυσαρέσκεια στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές σχετικά µε τα παραδοσιακά µοντέλα αποτίµησης χρεογράφων 

και εµφανίζονται φαινόµενα κερδοσκοπίας που επηρεάζουν περεταίρω τις αποδόσεις των 

οικονοµικών προϊόντων. Σύµφωνα µε τους Li και Rosser (2000) η παρατηρούµενη στις 

αγορές κερδοσκοπία, αν και ενισχύει τον όγκο των συναλλαγών, είναι καλό να βρίσκει µια 

θέση όπου ισορροπεί. Αλλιώς παρουσιάζεται το φαινόµενο όπου και οι ίδιοι οι 

κερδοσκόποι µπορεί να χάσουν χρήµατα. Από την άλλη οι κερδοσκόποι noise traders, αν 

και χάνουν χρήµατα από τους αντισταθµιστές σε µια αγορά, είναι δυνατόν να 

δηµιουργήσουν το δικό τους χώρο για συναλλαγές, λόγω της µεγάλης µη-

προβλεψιµότητάς τους. 

Ο Fama (1965) πιστεύει ότι οι µη-ορθολογικοί επενδυτές δεν αποτελούν κίνδυνο και 

δεν µπορούν να επηρεάσουν την αγορά. Με άλλα λόγια είναι µικρής σχετικής σηµασίας 

στη διαµόρφωση της τιµής των χρεογράφων. Στη συνέχεια όµως παρουσιάστηκαν άλλες 

προσεγγίσεις στο θέµα της επιβίωσης των διαφορετικών επενδυτικών οµάδων. Οι Blume 

(1992) και Easley (2006) έδειξαν ότι οι µη ορθολογικοί επενδυτές µπορούν τελικά να 

επιζήσουν σε µια αγορά. Οι Brock (1997), Arthur et. al. (1997) και Farmer (2002), 

διατύπωσαν την άποψη ότι οι αγορές δεν κυριαρχούνται από ορθολογικούς επενδυτές και 

απέδειξαν µε µοντέλα ότι οι απλές στρατηγικές επιζούν και µπορούν να αποδειχθούν 

κερδοφόρες, υπερτερώντας άλλων δηµοφιλών στοχαστικών µοντέλων (EMH, τυχαίος 

περίπατος).  

Σύµφωνα µε τους Arthur et. al. (1997) υπάρχει µια πληθώρα διαφορετικών τύπων 

επενδυτών, οι οποίοι επιλέγουν µεταξύ απλών στρατηγικών. Έτσι κάθε απόφαση για 

συναλλαγή επηρεάζεται από τις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά µε τη µελλοντική 

πορεία των τιµών των χρεογράφων. Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται µια αλυσίδα 

όπου οι προσδοκίες επηρεάζουν τις τιµές που µε τη σειρά τους επηρεάζουν τις προσδοκίες 



23 

 

και ούτω καθεξής. Άρα αυτές οι δύο έννοιες είναι αλληλένδετες και εξελίσσονται µαζί 

µέσα στο χρόνο. Η εξέλιξη έχει να κάνει µε τη συνεχή εισροή νέων πληροφοριών σε ένα 

σύστηµα και τη συνεχή αλλαγή και προσαρµογή στρατηγικών και χαρτοφυλακίων.  

 

1.8.3. ∆υνάµεις και συσχετίσεις µεταξύ των επενδυτικών οµάδων  

 

Στη συνέχεια κρίνεται σκόπιµο να παρατεθούν µερικοί µηχανισµοί αλληλεπίδρασης 

των διαφορετικών τύπων επενδυτών µέσα σε µια οργανωµένη αγορά. Άλλωστε δεν 

υπάρχουν πραγµατικές οικονοµίες στις οποίες να εµφανίζεται αποκλειστικά ένα είδος 

επενδυτών. Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται 

οικονοµούντα άτοµα µε τις ίδιες προβλέψεις και στρατηγικές δεν είναι ρεαλιστικές και δεν 

αντικατοπτρίζουν την πραγµατική εικόνα. 

Σε µια αγορά που ανεβαίνει (bull market) το σχετικό ποσοστό των noise traders 

αυξάνει. Ακολουθούν την ανοδική τάση και πραγµατοποιούν αύξηση των κερδών τους 

πάνω σε χρεόγραφα που αποκλίνουν από τη βασική τους ισορροπία. Παράλληλα µε αυτή 

τη διαδικασία, οι ορθολογικοί επενδυτές αρχίζουν να πουλούν χρεόγραφα, επειδή κατά την 

κρίση τους οι αγορές είναι υπερτιµηµένες. Με αυτό τον τρόπο ασκούν αρνητικές πιέσεις 

στους χρηµατιστηριακούς δείκτες, οι οποίοι βρίσκονται σε αυξητική πορεία, µε 

αποτέλεσµα να ακολουθήσει πτώση. Όταν το σχετικό ποσοστό των noise traders 

ξεπεράσει ένα σηµείο, οι δυνάµεις για αλλαγή ενισχύονται τόσο που η προσδοκία 

αποτυπώνεται στις τιµές. Στη συνέχεια η αγορά συρρικνώνεται (bear market) και έρχεται 

ένα σηµείο στο οποίο οι ορθολογικοί επενδυτές αρχίζουν και πάλι να αγοράζουν 

χρεόγραφα, καθώς έχουν φτάσει στο συµπέρασµα ότι η αγορά είναι υποτιµηµένη. Στην 

περίπτωση αυτή, όπου η πλειοψηφία των επενδυτών έχει τέτοια στάση, η συνολική ζήτηση 

του χρεογράφου θα αυξηθεί, µε αντίκτυπο στην τιµή του. Έτσι η σχετική αναλογία των 

ορθολογικών επενδυτών αυξάνει και µειώνεται εκείνη των noise traders. Ο γενικός 

δείκτης της αγοράς και οι τιµές αυξάνουν µε αποτέλεσµα να αρχίζει να αντιστρέφεται πάλι 

η αναλογία των διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών. Μόλις οι ορθολογικοί προβούν 

σε αλλαγές οι noise traders θα αντιδράσουν πάλι. Έτσι η τροχιά των αποδόσεων των 

χρεογράφων δεν θα είναι ποτέ σταθερή. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι, λόγω περιορισµών 

στις ανοιχτές πωλήσεις, παρουσιάζονται και περιορισµοί στην αντιστάθµιση που µπορεί 

να πραγµατοποιήσει ένας επενδυτής. 
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Έτσι µε την πάροδο του χρόνου ο συνδυασµός των στρατηγικών εναλλάσσεται, 

διαµορφώνοντας µια µέση απόδοση στις τιµές των χρεογράφων. Πιο αναλυτικά, ας 

θεωρήσουµε ότι αρχικά οι περισσότεροι επενδυτές θα προτιµήσουν µια φτηνή και αφελή 

προσέγγιση. Σε µια τέτοια περίπτωση οι τιµές θα αρχίσουν να αποκλίνουν από τη σταθερή 

τους κατάσταση, θα παρατηρηθούν µεγάλες διακυµάνσεις και τα πραγµατοποιηµένα 

κέρδη θα αρχίσουν και αυτά να απέχουν πολύ από τις προβλέψεις. Έτσι σε κάποια στιγµή 

το να αναλάβει κάποιος το κόστος ορθολογικών προβλέψεων θα είναι πιο επικερδής 

προσέγγιση. Στη συνέχεια οι τιµές θα αρχίσουν να οδηγούνται προς τη φυσική τους θέση 

και η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί. Το αποτέλεσµα θα είναι η εµφάνιση επενδυτικών 

στρατηγικών φραγµένου ορθολογισµού µεταξύ φτηνών και ακριβών στρατηγικών. Αυτή η 

διαδικασία µπορεί να οδηγήσει είτε σε χαοτικές καταστάσεις, είτε σε κάποιου είδους 

ισορροπία. Σε γενικές γραµµές οι επενδυτές προσπαθούν να εφαρµόσουν το βέλτιστο, 

κατά την άποψή τους, γραµµικό κανόνα, σε µια όµως µη γραµµική αγορά. Αλλά όπως 

είδαµε, ακόµα και αν είχαν την ίδια πληροφορία, πάλι θα διαφωνούσαν στην ερµηνεία της. 

Όπως αναφέραµε, οι ορθολογικοί επενδυτές λειτουργούν ως δυνάµεις σταθεροποίησης 

στις αγορές και ωθούν τις τιµές προς τις θεµελιώδεις αξίες. Από την άλλη οι noise traders 

αποσταθεροποιούν τις αγορές και ωθούν τις τιµές σε άλλες ισορροπίες. Η συνεχής αυτή 

αλληλεπίδραση των διαφορετικών επενδυτών, η οποία αποτελεί κοµβικό σηµείο στα 

ετερογενή µοντέλα τιµολόγησης χρεογράφων, δηµιουργεί τις διακυµάνσεις των τιµών. Οι 

Chiarella (2006) και He και Li (2007) κατέληξαν ότι οι διακυµάνσεις µπορεί να 

οφείλονται σε fundamental θόρυβο, θόρυβο της ίδιας της αγοράς, και σε ενδογενείς 

µηχανισµούς λόγω της ετερογένειας των επενδυτών.  

Ένας πλήρης κύκλος γύρω από τις ορθολογικές προσδοκίες τιµών ολοκληρώνεται 

όταν: 

- Οι ορθολογικοί επενδυτές είναι ασθενώς σταθεροποιητικοί και οι τιµές κινούνται 

προς την κατεύθυνση των fundamental τιµών (προς τα κάτω). 

- Το ποσοστό των κερδοσκόπων αυξάνεται και ενισχύεται η προς τα κάτω τάση των 

τιµών. 

- Οι τιµές στη συνέχεια θα πέσουν κάτω από τη fundamental τιµή ισορροπίας τους.  



25 

 

- Λόγω της προσαρµογής των στρατηγικών των ανορθολογικών επενδυτών, βάσει 

της απόκλισης της τιµής από τη θέση ισορροπίας της, η µειωτική τάση των 

αποδόσεων θα αλλάξει προς µια αυξητική τάση. 

- Το ποσοστό των κερδοσκόπων θα αυξηθεί πάλι, ενισχύοντας αυτή τη φορά την 

προς τα πάνω τάση τιµών. 

- Οι τιµές θα περάσουν τη σταθερή τους θέση, όπως αυτή ορίζεται από τις 

ορθολογικές προσδοκίες.  

Ο µηχανισµός αυτός δείχνει ότι, η αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφορετικών 

επενδυτικών στρατηγικών οδηγεί σε µια εξελικτική εναλλαγή µεταξύ των ποσοστών τους. 

Έτσι η δοµή της αγοράς χαρακτηρίζεται από µια σταθερή κατάσταση που παρουσιάζει 

τοπικού χαρακτήρα αποσταθεροποιητικές δυναµικές ενδογενούς µορφής. 

Σε αυτό το σηµείο εγείρεται ένα δίληµµα για τον ενηµερωµένο επενδυτή: όταν 

συνυπάρχουν ετερογενείς προσδοκίες και ασύµµετρη πληροφόρηση, προκειµένου να 

κερδίσει αυτός από µια πληροφορία, πρέπει να κάνει µη επιθετικές επενδύσεις; Από την 

άλλη πλευρά για να εκµεταλλευτεί τις διαφορές στις προσδοκίες πρέπει να επενδύσει 

επιθετικά για να εξαφανιστεί η ασυµµετρία της πληροφόρησης; Σε καταστάσεις 

ισορροπίας το πρόβληµα αυτό βρίσκει απάντηση στην επένδυση βάσει της πληροφορίας 

αρχικά και βάσει των ετερογενών προσδοκιών στη συνέχεια, Wang (1998).  

Ανακεφαλαιώνοντας, το πρώτο κεφάλαιο πραγµατεύτηκε τις οικονοµικές θεωρίες 

πάνω στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκε το 

φαινόµενο της ετερογένειας και οι µηχανισµοί ανάδρασης που παρατηρούνται στην πράξη. 

Εν συνεχεία, παρατέθηκαν τα κυριότερα είδη επενδυτικών προσεγγίσεων που αφορούν 

στις οικονοµικές στρατηγικές. Συνεπώς, θεµελιώθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο 

θα εφαρµοστούν οι µέθοδοι, οι έλεγχοι και οι συγκρίσεις στο επόµενο κεφάλαιο και 

αφορούν στην ανάλυση µη-γραµικών συµπεριφορών στο ετερογενές µοντέλο των 

Gaunersdorfer και Hommes (2000), και σε χρηµατιστηριακούς δείκτες.  
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Κεφάλαιο 2. Εµπειρική Εφαρµογή 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρατέθηκε µια ανάλυση των ετερογενών αγορών. 

Παρουσιάστηκαν δύο µεγάλες επενδυτικές οµάδες και ο τρόπος που ερµηνεύεται και 

ενσωµατώνεται η πληροφορία στις τιµές. ∆ιαπιστώθηκε ότι γραµµικά µοντέλα δεν 

µπορούν να αποτυπώσουν την πραγµατική εικόνα της αγοράς καθώς και ότι οµοιογενείς 

προσδοκίες δεν αιτιολογούν τις έντονες διακυµάνσεις των αποδόσεων των χρεογράφων. 

Το µοντέλο των Gaunersdorfer και Hommes που αναλύεται σε αυτό το κεφάλαιο 

στηρίζεται σε µη-γραµµικές δοµές. Μετά την ανάπτυξη της δοµής του και των 

χαρακτηριστικών µορφών ετερογένειας που παρουσιάζει υπόκειται σε µια σειρά 

οικονοµετρικών ελέγχων. Στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα αυτά αντιπαραβάλλονται µε 

αντίστοιχα πραγµατικών αγορών. Τα κοινά χαρακτηριστικά που εµφανίζουν αποδεικνύουν 

πέρα οιοσδήποτε αµφιβολίας ότι αναπτυγµένες αγορές παρουσιάζουν έντονα φαινόµενα 

ετερογένειας και µη-γραµµικότητας κατά τη δοµή και λειτουργία τους.   

 

2.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Το ετερογενές µοντέλο των Gaunersdorfer και Hommes (2000) που ακολουθεί 

αποτελεί ένα εργαλείο ανάλυσης µη-γραµµικοτήτων. Αφορά στην εξέταση δυναµικών 

συστηµάτων καθώς παράγει χρονικές σειρές που εµφανίζουν φραγµένο ορθολογισµό, 

ανάδραση και αυτοσυσχετίσεις κατά την εξέλιξή τους. Πρόκειται να αναλυθούν τα 

αποτελέσµατα του µοντέλου και να συγκριθούν µε πραγµατικά δεδοµένα. Για να 

προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα απαιτείται µεγάλος αριθµός παρατηρήσεων, κάτι που 

πρακτικά σηµαίνει χρονολογικά µεγάλο δείγµα.  

Σε µια προσπάθεια ανάλυσης της παρατηρούµενης ενδογενούς οµαδοποιηµένης 

µεταβλητότητας σε µοντέλα πολλών επενδυτών, θα αναφερθούµε σε δύο έννοιες των µη 

γραµµικών δυναµικών. Η µία είναι η έννοια του intermittency όπως περιγράφεται από τους 

Pomeau και Mannville (1980) και λαµβάνει χώρα όταν ένας σταθερός κύκλος 

εξαφανίζεται και το σύστηµα αποκτά χαοτικούς ελκυστές. Η άλλη είναι η «συνύπαρξη 

διαφορετικών ελκυστών» (coexistence of attractors), η οποία είναι ένα σταθερό φαινόµενο 

και συµβαίνει για ένα ανοιχτό σύνολο δεδοµένων.  
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Το intermittency αναφέρεται στις χαοτικές µεταβολές τιµών των χρεογράφων που 

χαρακτηρίζονται από φάσεις περιοδικών διακυµάνσεων και διακόπτονται από απότοµες 

αλλαγές. Στη δική µας περίπτωση η θεµελιώδης κατάσταση κατά την οποία οι τιµές 

µεταβάλλονται λίγο και υπερισχύουν οι fundamentalists διακόπτεται από απότοµες 

παρεκκλίσεις, κατά τις οποίες οι τιµές µεταβάλλονται έντονα και αυξάνονται τα ποσοστά 

των επενδυτών που βασίζονται στο «θόρυβο». Όσον αφορά στη δεύτερη έννοια, κατά την 

είσοδο «θορύβου» παρατηρείται ακανόνιστη εναλλαγή µεταξύ σταθερών διακυµάνσεων 

κοντά στα fundamentals και περιοδικών διακυµάνσεων µε µεγάλες αλλαγές στις 

αποδόσεις. Όταν το εξεταζόµενο µοντέλο εµπλουτιστεί µε «θόρυβο» (όπως θα συνέβαινε 

σε µια πραγµατική αγορά), εµφανίζονται φάσεις µε µικρές διακυµάνσεις κοντά στις 

ορθολογικές προσδοκίες και φάσεις µε ένα µεγάλο εύρος διακυµάνσεων. Στην πρώτη 

περίπτωση η αγορά κυριαρχείται από ορθολογικούς επενδυτές και στη δεύτερη περίπτωση 

υπερισχύουν ποσοτικά οι στρατηγικές των κερδοσκόπων.  

Το µη γραµµικό αυτό µοντέλο είναι ουσιαστικά ένα µοντέλο προεξόφλησης 

χρεογράφων που παραµετροποιεί την οµαδοποιηµένη µεταβλητότητα και έχει δύο τύπους 

επενδυτών: τους ορθολογικούς και τους noise traders. Τα ποσοστά των διαφορετικών 

αυτών τύπων εξελίσσονται µέσα στο χρόνο ανάλογα µε τη χρησιµότητά τους όπως αυτή 

αποτυπώνεται σε πραγµατοποιηµένα κέρδη στο πρόσφατο παρελθόν. Όταν η τάση που 

παρατηρείται στην αγορά είναι ασθενής, τότε υπάρχει τοπική σταθερότητα. Οι 

ακολουθητές της τάσης της αγοράς δεν δηµιουργούν αρκετά δυνατές αποκλίσεις στις τιµές 

και έτσι αυτές επιστρέφουν στην αρχική ορθολογική τους κατάσταση. Πάραυτα, ακόµα 

και όταν η τάση είναι ασθενής, µια αύξηση στις αποδόσεις ενισχύεται προκαλώντας 

παρεκκλίσεις από την ορθολογική τους θέση. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές τάσεις 

οδηγούν σε αποσταθεροποίηση της κατάστασης, επειδή οι κερδοσκόποι ενσωµατώνουν 

αποκλίσεις από τη fundamental θέση. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αυξητικές ή µειωτικές 

τάσεις στις τιµές.  

Για την καλύτερη κατανόηση του, το µοντέλου θα προσεγγιστεί σε δύο τµήµατα. 

Στο πρώτο παρατίθεται µια εξίσωση ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης σε µια ετερογενή 

αγορά, και στο δεύτερο θα περιγραφεί η δυναµική των ποσοστών των διαφορετικών 

επενδυτικών τύπων, καθώς και οι αποκλίσεις των κερδοσκόπων από τις ορθολογικές τιµές 

ισορροπίας.  
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2.2. Το ετερογενές µοντέλο αποτίµησης χρεογράφων: Gaunersdorfer και Hommes 

 

2.2.1. Ανάλυση του µοντέλου 

 

Το µοντέλο είναι µια εξίσωση προσφοράς και ζήτησης σε έναν ετερογενή κόσµο µε 

fundamentalists και noise traders, µε κοινές προσδοκίες πάνω στα µερίσµατα. Οι 

επενδυτές µπορούν να επιλέξουν µεταξύ ενός ακίνδυνου χρεογράφου, που έχει σταθερή 

απόδοση r, και ενός χρεογράφου µε κίνδυνο. Η τιµή στην οποία διαπραγµατεύεται το 

χρεόγραφο αυτό είναι η Pt, στο χρόνο t, και τα στοχαστικά µερίσµατα είναι Yt.  

Έστω Εht οι προβλέψεις ενός επενδυτή τύπου h. Έτσι οι θεωρίες για τις µελλοντικές τιµές 

και µερίσµατα είναι της µορφής:  

 

Εht(pt+1 + yt+1) = E(p*t+1) + y* +fh(pt-1, … , pt-L) = Rp*t + fh(pt-1, … , pt-L)            (1) 

 

Όπου fh είναι µια συνάρτηση παλαιών τιµών που περιγράφει τις προσδοκίες σχετικά µε τις 

αποκλίσεις από την τιµή ισορροπίας ενός επενδυτή τύπου h.  

Όσον αφορά στους όρους διακύµανσης των αποδόσεων, αυτοί είναι της µορφής: 

 

VhtRt+1 = VtRt+1 =Vt[pt+1 + yt+1 – (1+r)pt] ≡ σ
2
            (2) 

 

∆ηλαδή οι προσδοκίες για τις διακυµάνσεις των τιµών είναι ίδιες για όλους τους τύπους 

επενδυτών.  

Η ζήτηση Ζht του επενδυτή τύπου h για το χρεόγραφο µε κίνδυνο προκύπτει από 

την υπόθεση ότι οι επενδυτές, αποβλέπουν στη µεγιστοποίηση της απόδοσης, όπως 

περιγράφεται παρακάτω. 

 

max{EhtWh,t+1 – (α/2)VhtWt+1}             
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Έστω ότι Z
s
 είναι η εξωτερική προσφορά χρεογράφων ανά επενδυτή και έστω ότι είναι 

σταθερή. Το ποσοστό του επενδυτή τύπου h τη χρονική στιγµή t είναι nht. Τότε σύµφωνα 

µε την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ισχύει το εξής: 

 

∑ =

++ +−+
=

H

h

ttthts
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prypE
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1 2

11 )1([

σ
=∑

h

htht zn             (4) 

 

Κατά την ειδική περίπτωση όπου δεν υπάρχει εξωτερική προσφορά χρεογράφων µε 

κίνδυνο, δηλαδή Z
s
 = 0, τότε η ισορροπία στην αγορά µπορεί να αποτυπωθεί και ως εξής: 

 

(1+r)Pt =∑ = ++ +
H

h tththt ypEn
1 11 ][  

 

Όπως είναι φυσικό το παραπάνω σύνολο, όταν αναφέρεται σε ένα κόσµο οµοιογενή όπου 

όλες οι προσδοκίες είναι ίδιες και άρα οι επενδυτές ακολουθούν ίδια στρατηγική, 

αποτυπώνεται ως: 

 

  (1+r)Pt = Eht[pt+1 + yt+1]            (5) 

 

Αυτή η εξίσωση ουσιαστικά περιγράφει ότι η σηµερινή τιµή ενός χρεογράφου µε κίνδυνο 

είναι ίση µε το άθροισµα των αναµενόµενων µερισµάτων, προεξοφληµένα µε το ακίνδυνο 

επιτόκιο r . Όπως γνωρίζουµε από τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, όταν 

υπάρχουν µόνο ορθολογικοί επενδυτές και άρα οι προσδοκίες παρουσιάζουν οµοιογένεια, 

η τιµή της ισορροπίας ενός χρεογράφου είναι το προεξοφληµένο σύνολο των 

αναµενόµενων µελλοντικών µερισµάτων. 
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Επίσης, σε έναν οµοιογενή κόσµο, οι προσδοκίες για τα µελλοντικά µερίσµατα είναι οι 

ίδιες για όλους τους τύπους επενδυτών και οι φούσκες στην αγορά δεν µπορούν να 

κρατήσουν για πάντα. 

∆ηλαδή,   Eht(yt+1) = Et(yt+1) = ȳ,         για κάθε τύπο επενδυτή h.   
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Ωστόσο, όπως φάνηκε, σε έναν ετερογενή κόσµο η τιµή Pt ενός χρεογράφου µε 

κίνδυνο ισούται µε την προεξοφληµένη αξία της αναµενόµενης αυριανής τιµής, 

προσθέτοντας επιπλέον τα αναµενόµενα αυριανά µερίσµατα. Σε ένα τέτοιο µοντέλο 

λοιπόν είναι δυνατόν να υπάρξουν προσωρινές φούσκες, µε τιµές να αποκλίνουν από τα 

fundamental πρότυπα, όταν το ποσοστό των επενδυτών nht που πιστεύουν στην εµφάνιση 

µιας φούσκας είναι αρκετά µεγάλο. Σε µία οµοιογενή πραγµατικότητα οι τιµές των 

χρεογράφων καθοδηγούνται από τα fundamentals ενώ σε ένα ετερογενές πρότυπο 

παρατηρείται µεταβλητότητα που αποδίδεται στον εξελικτικό ανταγωνισµό µεταξύ των 

διαφορετικών τύπων επενδυτών.  

 

2.2.2. Βαρύτητα συµµετοχής επενδυτών 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του ετερογενούς µοντέλου τιµολόγησης χρεογράφων 

µε κίνδυνο, θα επικεντρωθούµε σε δύο τύπους επενδυτών: ορθολογικούς και noise traders. 

Οι προσδοκίες σχετικά µε τις µελλοντικές τιµές είναι της µορφής: 

 

E1t[pt+1] ≡ p
e
1,t+1 = p* + u(pt-1 – p*),       0 ≤ u ≤ 1     και            (7) 

E2t[pt+1] ≡ p
e
2,t+1 = pt-1 + g(pt-1 – pt-2),     g ≥ 0                              (8) 

 

Ο arbitrageur
 
(επενδυτής 1) στο χρόνο t πιστεύει ότι οι αυριανές τιµές της αγοράς θα 

κινηθούν προς την κατεύθυνση της fundamental τιµής p* κατά έναν παράγοντα u. Ο noise 

trader (επενδυτής 2) στο χρόνο t είναι ένας απλός ακολουθητής της τάσης της αγοράς, 

σύµφωνα πάντα µε την πρόσφατη ιστορία των τιµών.  

Έτσι καταλήγουµε στο πρώτο τµήµα του µοντέλου, που αναφέρεται στην προσφορά και τη 

ζήτηση. Η εξίσωση ισορροπίας σε ετερογενές περιβάλλον, το οποίο έχει δύο τύπους 

επενδυτών, διαµορφώνεται ως εξής: 

 

(1 + r)pt = n1t(p* + u(pt-1 – p*)) + n2t(pt-1 + g(pt-1 – pt-2)) + ȳ            (9) 

 

Για να γίνει πιο ρεαλιστικό το υπό ανάλυση µοντέλο πρέπει να εισάγουµε και θόρυβο στο 

σύστηµα. Αυτός ο θόρυβος µπορεί να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα της ύπαρξης 

κερδοσκοπίας στην αγορά ή ως προσεγγιστικό σφάλµα του µοντέλου µας. Έτσι έχουµε 

τελικά: 
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(1 + r)pt = n1t(p* + u(pt-1 – p*)) + n2t(pt-1 + g(pt-1 – pt-2)) + ȳ + εt            (10) 

 

Η παράµετρος n1 αναφέρεται στο ποσοστό του επενδυτή 1, και η παράµετρος n2 

αναφέρεται στο ποσοστό του επενδυτή 2
 
 στο χρόνο t. 

Εδώ αποτυπώνεται η δυναµική εναλλαγή των ποσοστών των διαφορετικών τύπων 

επενδυτών µέσα στο χρόνο. Οι αναλογίες των επενδυτικών στρατηγικών µέσα σε µια 

αγορά λειτουργούν µε γνώµονα τις παλιές επιδόσεις και βασίζονται, όπως προαναφέρθηκε, 

στις αποκλίσεις των πραγµατικών τιµών από την τιµή ισορροπίας τους. Στις αγορές οι 

επενδυτές συνήθως δεν είναι τελείως ανορθολογικοί, αλλά λειτουργούν µε φραγµένο 

ορθολογισµό, υπό την έννοια ότι οι περισσότεροι επιλέγουν τη µέθοδο εκείνη που 

απέδωσε καλύτερα στο πρόσφατο παρελθόν. Αρχικά τα εξελικτικά ποσοστά είναι 

διακριτές πιθανότητες επιλογής επενδυτικής προσέγγισης. 

 

ñht = exp[βUh,t-1]/Zt,         h = 1,2            (11) 

                        

όπου   ∑ =
=

2

1 1-th, ]Uexp[
htZ β         

είναι ένας παράγοντας κανονικοποίησης, ώστε τα ποσοστά να έχουν άθροισµα τη µονάδα. 
 

Το Uh είναι ένα µέτρο επίδοσης της καταλληλότητας των προγνωστικών, όπως 

αυτά προκύπτουν από παλαιές πραγµατοποιηµένες αποδόσεις. Η παράµετρος β 

αναφέρεται στην ένταση της επιλογής. ∆ηλαδή µετράει το πόσο ευαίσθητοι είναι οι 

επενδυτές σε πιθανή αλλαγή της στρατηγικής τους. Για τις ακραίες τιµές όπου β=0, τα 

ποσοστά των δύο διαφορετικών επενδυτών θα είναι ίσα µε ½. Εάν β=∞, τότε όλοι οι 

επενδυτές επιλέγουν την ίδια βέλτιστη στρατηγική, αυτή δηλαδή µε την καλύτερη 

πρόγνωση στο πρόσφατο παρελθόν.  

Ο χρόνος που απαιτείται για να ισορροπήσουν οι εξισώσεις (10) και (11) είναι 

σηµαντικός. Είναι σαφές ότι η τιµή pt είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα ποσοστά nht. Τα 

ποσοστά αυτά εξαρτώνται από παλιές επιδόσεις Uh,t-1, το οποίο µε τη σειρά του εξαρτάται 

από τις παλιές τιµές pt-1 και τα παλιά µερίσµατα yt-1. Όταν επιτευχθεί ισορροπία στην 

αγορά, θα καθοριστούν και τα νέα ποσοστά των διαφορετικών τύπων επενδυτών nh,t+1, τα 

οποία µε τη σειρά τους θα καθορίσουν τις νέες τιµές των χρεογράφων pt+1. Αυτή είναι µια 

δυναµική διαδικασία που µεταβάλλεται συνεχώς στο χρόνο.  
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Η επίδοση θα µετρηθεί µέσω των προσαρµοσµένων στον κίνδυνο παλαιών κερδών 

ή µέσω της χρησιµότητας που πηγάζει από πραγµατοποιηµένα κέρδη. Πρώτα όµως πρέπει 

να υπολογίσουµε τις πραγµατοποιηµένες αποδόσεις για µια περίοδο από t έως t+1.  

 

Rt+1 = pt+1 + yt+1 – (1 + r)pt = pt+1 – p* - (1 + r)(pt – p*) + δt+1            (12) 

 

όπου το δt αναφέρεται στην αβεβαιότητα σχετικά µε τη µελλοντική πορεία της αγοράς. Το 

προσαρµοσµένο στον κίνδυνο κέρδος ή χρησιµότητα δίνεται ως εξής: 

 

πht = Rt+1zht – (α/2)σ
2
z

2
ht             (13) 

 

όπου zht είναι η ζήτηση για το χρεόγραφο µε κίνδυνο, για τον επενδυτή τύπου h. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η µεγιστοποίηση του µέτρου επίδοσης των κερδών ισοδυναµεί µε 

µεγιστοποίηση της απαίτησης του επενδυτή στη συνάρτηση (11).  

Έτσι το µέτρο επίδοσης Uht ορίζεται ως εξής: 

 

Uht = - (1/2ασ
2
)(pt – p

e
ht + δτ+1)

2
 + ηUh,t-1            (14) 

 

όπου το η είναι µια παράµετρος που αντιπροσωπεύει τη δύναµη της µνήµης µε 0 ≤ η ≤ 1. 

Η απόκλιση των noise traders από τα fundamentals αποτυπώνεται ως εξής:   

 

n2t = ñ2texp[-(pt-1 – p*)
2
/α],       α>0            (15) 

n1t = 1 - n2t 

 

Σύµφωνα µε την εξίσωση (15), το ποσοστό των κερδοσκόπων µειώνεται καθώς οι 

τιµές αποκλίνουν από τη θέση ισορροπίας τους p* επειδή αυτή η κατηγορία επενδυτών 

παίρνει αποφάσεις µε βάση την απόκλιση των τιµών από τα fundamentals. Ο όρος «-(pt-1 – 

p*)
2
» είναι µια «ποινή» στη συνάρτηση χρησιµότητας των κερδοσκόπων που σύµφωνα µε 

τον Hommes (2001) εξηγείται ως διασφάλιση ότι σε µια ετερογενή αγορά µε 

κερδοσκοπικές φούσκες η απόκλιση των τιµών από τις θεµελιώδεις αξίες είναι φραγµένη. 

Έτσι οι φούσκες δεν µπορούν να εξελιχθούν στο διηνεκές, αλλά σε ορισµένη χρονική 

στιγµή που οι τιµές είναι µακριά από τα fundamentals, το ποσοστό των ορθολογικών 
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επενδυτών θα αυξηθεί µε αποτέλεσµα να µεταβληθούν οι τιµές προς τη θέση ισορροπίας 

τους.   

Έχοντας αναλύσει το µη-γραµµικό µοντέλο των Gaunersdorfer και Hommes, το 

οποίο παρουσιάζει έντονα στοιχεία ετερογένειας, στη συνέχεια θα προχωρήσουµε σε 

τεκµηρίωση της έλλειψης γραµµικότητας στις σύγχρονες αγορές. Θα χρησιµοποιήσουµε 

χρονολογικές παρατηρήσεις από το µοντέλο αντίστοιχες σε µέγεθος µε τα δεδοµένα 

ηµερήσιων αποδόσεων χρηµατιστηριακών δεικτών για τριάντα έτη. Θα γίνει εφαρµογή 

οικονοµετρικών ελέγχων σχετικά µε την ασυµµετρία, την κύρτωση, την αυτοσυσχέτιση 

και την ένδειξη χαοτικών δοµών στις τιµές τόσο στο θεωρητικό µοντέλο, όσο και σε 

γενικούς χρηµατιστηριακούς δείκτες αναπτυγµένων οικονοµιών. Μετά από µια σύντοµη 

ανάλυση των προαναφερθέντων τεστ θα πραγµατοποιηθεί σύγκριση και αντιπαραβολή 

των αποτελεσµάτων µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων. Θα αποδειχθεί µέσω των 

κοινών χαρακτηριστικών των τιµών των οικονοµετρικών ελέγχων ότι οι σύγχρονες 

αναπτυγµένες οικονοµίες δεν παρουσιάζουν γραµµικές δοµές και οµοιογενή 

χαρακτηριστικά αλλά µη-γραµµικά και ετερογενή γνωρίσµατα.  

 

2.3. Στατιστικοί έλεγχοι  

 

2.3.1. Έλεγχος ασυµµετρίας (skewness) 

 

Στην οικονοµετρία το skewness εκφράζει την ασυµµετρία της κατανοµής 

πιθανοτήτων µιας συνάρτησης και είναι η τρίτη στιγµή γύρω από το µέσο. Όταν η τιµή του 

skewness είναι θετική τότε η δεξιά «ουρά» επεκτείνεται προς τις θετικές τιµές. ∆ηλαδή 

υπάρχουν περισσότερες παρατηρήσεις δεξιά από τη µέση τιµή. Αντίστοιχα, όταν η 

ασυµµετρία µιας συνάρτησης είναι αρνητική, τότε η «ουρά» αυτής επεκτείνεται προς τα 

αριστερά και εµφανίζονται προς την ίδια πλευρά περισσότερες τιµές. Μια κατανοµή που 

είναι συµµετρική έχει skewness ίσο µε το µηδέν. Η ύπαρξη περισσότερων αρνητικών 

τιµών σε µια αγορά και άρα µιας αρνητικής ασυµµετρίας µπορεί να σηµαίνει ότι η αγορά 

βρίσκεται σε πτωτική πορεία (Banks, 2010).  
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Αρνητικό Skewness                                             Θετικό Skewness 

Εικόνα 1: Γραφική απεικόνιση Skewness 

 

Το skewness µιας τυχαίας µεταβλητής Χ δίνεται από τον εξής τύπο: 

 

Skewness = 
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όπου το σ συµβολίζει την τυπική απόκλιση, n τον αριθµό των παρατηρήσεων και µ το 

µέσο του συνόλου των τιµών.  

Η προσοµοιωµένη σειρά των αποδόσεων του µοντέλου των Gaunersdorfer και 

Hommes έχει skewness -0,100263 (παράρτηµα 1, εικόνα 4). Η πληροφορία δεν 

ενσωµατώνεται αυτόµατα στην αγορά και οι ακραίες παρατηρήσεις είναι αρνητικές. Το 

skewness του χρηµατιστηριακού δείκτη Αµερικής είναι και αυτό αρνητικό και ισούται µε -

1,279065 (παράρτηµα 2, εικόνα 10). Εδώ παρατηρείται ισχυρή παρέκκλιση από µια 

οµοιόµορφη κατανοµή. Η συντριπτική πλειοψηφία των τιµών βρίσκεται από τη δεξιά 

πλευρά του µέσου και το κλίµα που δηµιουργείται από την εισροή πληροφορίας στην 

αγορά είναι αρνητικό. Όσο αφορά στο χρηµατιστηριακό δείκτη της Μεγάλης Βρετανίας, 

αυτός έχει skewness -0,256645 (παράρτηµα 3, εικόνα 15). Ισχύουν τα ίδια συµπεράσµατα 

µε προηγουµένως, ωστόσο το µέγεθος του αρνητικού κλίµατος περιορίζεται σε σχέση µε 

αυτό της Αµερικής. Η τιµή πλησιάζει αρκετά το αποτέλεσµα του µοντέλου µας. Σε µια 

άλλη µεγάλη αγορά, αυτή της Γαλλίας τα αποτελέσµατα της χρονοσειράς προσδίδουν στο 

εν λόγω µέτρο ασυµµετρίας τιµή -0,412202 (παράρτηµα 4, εικόνα 20). Είναι ακόµα µία 

αγορά που παρουσιάζει παρόµοια αποτελέσµατα αρνητικού κλίµατος λόγω εισροής νέας  

πληροφορίας όπως το ετερογενές µοντέλο των Gaunersdorfer και Hommes (2000). Στην 

Ιταλία το skewness ανέρχεται στις -0,278952 (παράρτηµα 5, εικόνα 25) µονάδες και της 
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Ιαπωνίας στις -0,339591 (παράρτηµα 6, εικόνα 30). Από τη στιγµή που κάποιοι από τους 

µεγαλύτερους χρηµατιστηριακούς δείκτες παγκοσµίως παρουσιάζουν ίδια αποτελέσµατα 

µε ένα µη-γραµµικό µοντέλο µπορούµε να συµπεράνουµε µε ασφάλεια ότι υπάρχουν 

οµοιότητες µεταξύ τους. ∆ηλαδή τα δεδοµένα πάνω στα οποία βασίζονται (χρονολογικές 

σειρές χρηµατιστηριακών δεικτών) αποτυπώνουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά ίδια µε 

αυτά µη-γραµµικών µοντέλων µε τα χαρακτηριστικά ενός ετερογενούς προσοµοιωµένου 

µοντέλου όπως αυτό των Gaunersdorfer και Hommes (2000).  

 

2.3.2. Έλεγχος κύρτωσης (kurtosis) 

 

Στη θεωρία πιθανοτήτων, µε το kurtosis αποτυπώνεται ο βαθµός στον οποίο η 

διακύµανση µιας κατανοµής επηρεάζεται από ακραίες τιµές και είναι η τέταρτη στιγµή 

γύρω από το µέσο. Με άλλα λόγια µέσω της κύρτωσης µιας συνάρτησης µπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί ο βαθµός «κορύφωσής» της και η βαρύτητα των άκρων της σε σχέση µε 

την κανονική κατανοµή. Πιο αναλυτικά εάν η κατανοµή έχει οµαλή καµπύλη τότε ο 

βαθµός του kurtosis είναι µικρός (πλατυκυρτική). Εάν η κατανοµή έχει έντονη κορυφή 

τότε έχει και υψηλή κύρτωση (λεπτοκυρτική). Εδώ η πιθανότητα εµφάνισης ακραίων 

τιµών είναι αυξηµένη και η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται κοντά στις «ουρές». Στις αγορές 

η λεπτοκυρτική κατανοµή (Κχ > 3) είναι η συνηθέστερη περίπτωση και αποδίδεται στις 

συνεχείς διακυµάνσεις. Η ειδική περίπτωση της κανονικής κατανοµής ονοµάζεται 

µεσοκυρτική και εµφανίζει κύρτωση ίση µε τρία (Lee, 2006) 

 

 

(Α)    (Β)     (Γ) 

Εικόνα 2: Γραφική απεικόνιση μεσοκυρτικής (Α), λεπτοκυρτικής (Β) και πλατυκυρτικής καμπύλης (Γ)  
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Η κύρτωση ορίζεται ως: 

 

Kurtosis = 
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όπου το σ συµβολίζει την τυπική απόκλιση, n τον αριθµό των παρατηρήσεων και µ το 

µέσο του συνόλου των τιµών. 

Το µοντέλο των Gaunersdorfer και Hommes (2000) δίνει µια χρονική σειρά µε 

kurtosis ίσο µε 9,014420 (παράρτηµα 1, εικόνα 4). Σε µια τέλεια αγορά θα περιµέναµε να 

είναι κοντά στην τιµή 3. Το αποτέλεσµα του µοντέλου είναι αναµενόµενο από τη στιγµή 

που στηρίζεται σε ετερογενείς προσδοκίες. Η ύπαρξη κύρτωσης στην αγορά καταδεικνύει 

ότι η τυπική απόκλιση µιας τιµής δεν είναι σταθερή και άρα υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα. Έτσι εµφανίζονται περίοδοι µε µη προβλέψιµη υψηλή και χαµηλή 

µεταβλητότητα. Αυτές οι συνθήκες οδηγούν στην αύξηση του κινδύνου σε µια αγορά και 

άρα σε κερδοσκοπικές κινήσεις από το επενδυτικό σώµα. Όσο πιο λεπτοκυρτική είναι µια 

κατανοµή, τόσο πιο υψηλή µεταβλητότητα παρατηρείται και άρα τόσο µεγαλύτερη 

κερδοσκοπία εµφανίζεται. Ο χρηµατιστηριακός δείκτης της Αµερικής έχει kurtosis 

32,06180 (παράρτηµα 2, εικόνα 10). Εδώ είναι έντονη η κερδοσκοπία στην αγορά, και η 

κατανοµή είναι λεπτοκυρτική. Παρατηρούνται επίσης πολλές ακραίες τιµές, γεγονός που 

ενδεχοµένως να συνδέεται µε µηχανισµούς ανάδρασης στην αγορά. Στη Μεγάλη Βρετανία 

το kurtosis είναι 11,68078 (παράρτηµα 3, εικόνα 15). Σε αυτή την αγορά η κερδοσκοπία 

δεν είναι τόσο έντονη όσο στην Αµερική. Η κατανοµή απέχει από την κανονική και 

εµφανίζονται και κάποιες ακραίες τιµές. Η αγορά της Γαλλίας εµφανίζεται να παρουσιάζει 

λιγότερη κερδοσκοπία από τις προηγούµενες (kurtosis = 7,983028). Οι ακραίες τιµές 

µπορεί να είναι λιγότερες αλλά ο χρηµατιστηριακός δείκτης της Γαλλίας εµφανίζει και 

αυτός παρόµοια αποτελέσµατα µε το µοντέλο που αναλύθηκε προηγουµένως. Τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα της χρονοσειράς της Ιταλίας καταδεικνύουν ότι οι σύγχρονες 

αγορές δεν είναι αποτελεσµατικές και εµφανίζουν αποτελέσµατα ίδια µε αυτά ετερογενών 

µοντέλων (kurtosis = 7,608923). Τέλος ο χρηµατιστηριακός δείκτης της Ιαπωνίας έχει 

kurtosis ίσο µε 16,94917 (παράρτηµα 6, εικόνα 30). Εµφανίζει έντονη λεπτοκυρτικότητα 

στην κατανοµή και άρα πιθανώς στην αγορά να υπάρχουν µηχανισµοί ανάδρασης και 
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έντονη κερδοσκοπία. Κανένας από τις υπό εξέταση δείκτες δεν είναι κοντά στην ιδανική 

τιµή 3.  

 

2.3.3. Έλεγχος Jarque-Bera 

 

Πέρα από τους προηγούµενους δύο ελέγχους θα γίνει εφαρµογή του ελέγχου 

Jarque-Bera για να µπορέσουµε να εξάγουµε πιο ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε την 

κατανοµή των παρατηρήσεων. Το τεστ αυτό είναι µια συνάρτηση που παίρνει υπόψη 

συντελεστές τόσο του skewness όσο και του kurtosis ενός δείγµατος τιµών. Το κενό που 

αφήνουν προς αµφισβήτηση οι δύο αυτοί έλεγχοι έχει να κάνει µε τη µεγάλη ευαισθησία 

που παρουσιάζουν αναφορικά µε τις ακραίες τιµές ενός δείγµατος. Ακόµα και µία τέτοια 

τιµή είναι ικανή να επηρεάσει τα αποτελέσµατα. Ένα ακόµα µειονέκτηµα των δύο 

προηγούµενων τεστ είναι ότι εφαρµόζονται µόνο σε κατανοµές µε τετελεσµένο αριθµό 

τιµών (Brys et al., 2004)  

Η µαθηµατική έκφραση του ελέγχου έχει ως εξής: 

 

JB = ( ) 






 −+ 22 3
4

1

6
KS

n
 

 

όπου n είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων, S είναι το skewness και Κ το kurtosis. 

Το ετερογενές µοντέλο των Gaunersdorfer και Hommes (2000) έχει Jarque-Bera 

ίσο µε 7478,079 (παράρτηµα 1, εικόνα 4). Σε µια αποτελεσµατική αγορά ο δείκτης αυτός 

αναµένεται να είναι µικρότερος του 5,99. Όσον αφορά στο χρηµατιστηριακό δείκτη της 

Αµερικής, ο Jarque-Bera ισούται µε 274277,4 (παράρτηµα 2, εικόνα 10). Άλλωστε µετά 

τους δύο προηγούµενους ελέγχους είναι αναµενόµενο να µην υπάρχει 

αποτελεσµατικότητα στην αγορά. Στη Μεγάλη Βρετανία το αντίστοιχο νούµερο είναι 

24368,36 (παράρτηµα 3, εικόνα 15). Είναι εµφανές ότι το δείγµα δεν εναρµονίζεται σε 

καµία περίπτωση µε αυτό µιας κανονικής κατανοµής. Σε µια αγορά µε τόσο υψηλές τιµές 

για το δείκτη Jarque-Bera υπάρχει υπόνοια για έλλειψη αποτελεσµατικότητας. Συνέπεια 

αυτών είναι να εµφανίζονται τάσεις ανορθολογικής συµπεριφοράς επενδυτών και 

ετερογενούς περιβάλλοντος συναλλαγών. Ένα τέτοιο οικονοµικό κλίµα παρουσιάζει 

συνήθως κακής ποιότητας πληροφόρηση που θα µπορούσε να φέρει και γνωρίσµατα 
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ασυµµετρίας. Στην αγορά της Γαλλίας ο δείκτης Jarque-Bera έχει την τιµή 8220,667 

(παράρτηµα 4, εικόνα 20). Η τιµή αυτή είναι καταδεικνύει κακής ποιότητας πληροφορία 

και δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο δείκτης έχει µικρότερη τιµή από τις 

προηγούµενες αγορές, µιας και το skewness και το kurtosis του χρηµατιστηριακού αυτού 

δείκτη είναι µικρότερα. Στην Ιταλία ο Jarque-Bera είναι 6945,593 (παράρτηµα 5, εικόνα 

25). Η ετερογένεια και σε αυτή την αγορά είναι εµφανής, µιας και η τιµή του δείκτη είναι 

πολύ κοντά στο µη-γραµµικό µοντέλο µας. Τέλος η χρονοσειρά της Ιαπωνίας δεν αποτελεί 

εξαίρεση και παρουσιάζει παρόµοια αποτελέσµατα µε τα προαναφερθέντα (Jarque-Bera = 

62851,84). 

 

2.3.4. Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 

 

Με την αυτοσυσχέτιση περιγράφεται η εξάρτηση µιας µεταβλητής από τον εαυτό 

της σε διαδοχικές χρονικές στιγµές ή αποτυπώνεται η σύνδεση των λαθών µιας 

παλινδρόµησης. Μετράει τη σχέση µεταξύ µιας τιµής µε τις προηγούµενες και τις 

επόµενες σε µια χρονολογική σειρά. Με άλλα λόγια ελέγχει το βαθµό στον οποίο τα 

δεδοµένα είναι τυχαία. Εάν οι παρατηρήσεις είναι όντως τυχαίες, τότε οι αυτοσυσχετίσεις 

πρέπει να είναι µηδέν. Μια θετική τιµή παραπέµπει σε παρεκκλίσεις από τη θέση 

ισορροπίας µέσα στο χρόνο, ενώ µια αρνητική αυτοσυσχέτιση σηµαίνει ότι οι 

παρεκκλίσεις είναι αντίστροφες (Moles, 1997).    

Στην ανάλυση δεδοµένων το κορελόγραµµα είναι µια απεικόνιση της στατιστικής 

συσχέτισης. Σε µια χρονολογική σειρά το κορελόγραµµα είναι µια προβολή των 

αυτοσυσχετίσεων rh έναντι των χρονικών υστερήσεων h.  

Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης για χρονική υστέρηση h δίνεται ως εξής:    rh=ch/co 

 

ch= ( )( )∑ −

= + −−
hN

t htt YYYY
N 1

1
              co= ( )∑ =

−
N

t t YY
N 1

21
 

 

όπου: ch η συνάρτηση συνδιακύµανσης και co η συνάρτηση διακύµανσης  

Τις µεγαλύτερες τιµές για τη συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης τις παρουσιάζει το 

θεωρητικό µοντέλο. Αυτό είναι αναµενόµενο µιας και οι υποθέσεις του είναι βασισµένες 

σε ετερογενή κριτήρια και µη-γραµµικές παραµέτρους που εµείς ορίσαµε. Οι 
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χρηµατιστηριακοί δείκτες παρουσιάζουν αυτοσυσχετίσεις για όλες τις χρονικές υστερήσεις 

αφού το prob είναι ίσο µε µηδέν (παράρτηµα, εικόνα 5, 11, 16, 21, 26, 31). Αν p>5% τότε 

η τιµή του τεστ δεν είναι στατιστικά σηµαντική και αντίστροφα. Με άλλα λόγια παλιές 

τιµές επηρεάζουν µελλοντικές αποδόσεις και άρα οι επενδυτές αντλούν πληροφορία από 

παλιά γεγονότα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό µη αποτελεσµατικής αγοράς και συνάδει µε 

τα αποτελέσµατα του µη-ορθολογικού κατασκευασµένου µοντέλου των Gaunersdorfer και 

Hommes (2000).  

 

2.3.5. Έλεγχος BDS  

 

Αρχικά ο έλεγχος BDS σχεδιάστηκε για να ανιχνεύει εάν τα δεδοµένα µιας 

χρονολογικής σειράς είναι απόρροια µη γραµµικών δυναµικών και χαοτικών συστηµάτων 

µε «θόρυβο». Με άλλα λόγια εξετάζεται η ανεξαρτησία των στοιχείων µιας σειράς τιµών. 

Ελέγχει πιθανές σειριακές εξαρτήσεις ή αλλιώς εάν η σειρά των δεδοµένων είναι τυχαία 

(Independently and Identically Distributed, IID). Αυτό συνιστά και τη µηδενική υπόθεση 

του ελέγχου αυτού, δηλαδή ότι τα στοιχεία είναι απόρροια µιας στοχαστικής διαδικασίας 

λευκού θορύβου. Πέρα από αυτό λειτουργεί και ως ένα διαγνωστικό εργαλείο καταλοίπων 

και έτσι επαληθεύει την καταλληλότητα (goodness of fit) ενός µοντέλου. Πιο 

συγκεκριµένα χρησιµοποιείται ευρέως για τον έλεγχο ανεξαρτησίας των καταλοίπων 

µοντέλων τύπου GARCH. (Brock et al., 1996) 

Ο συλλογισµός πίσω από τον έλεγχο BDS ξεκινάει από τους Grassberger και 

Procaccia (1983) που στη προσπάθειά τους να µετρήσουν τη συχνότητα επανάληψης 

µοτίβων µέσα σε σειρές τιµών εισάγουν την έννοια του correlation integral(Cm). Έστω µια 

χρονολογική σειρά ut µε έκταση m. m

tu = (ut, ut+1,…,ut+m-1). Τότε το Cm ισούται µε: 

 

Cm,n(ε) = ( )m

t

m

s

nta

uux
n

−









∑∑

≤<≤1

2

1
ε    ,           όπου Cm(ε) = 

∞→n
lim Cm,n(ε) 

 

Η σχέση correlation integral είναι ένα γενικευµένο U-statistic µε συµµετρία χε ( )m

t

m

s uu − . 

Επίσης έστω: Κ(ε) = ∫ −+ )(ε)]-F(u)([ 2 udFuF ε  και ότι ut είναι IID.  
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Εάν Κ(ε)>C(ε)
2
  τότε 
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−
 συγκλίνει σε κατανοµή Ν(0,1) όπου: 
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Εκτός από την ειδική περίπτωση κατά την οποία m=1, εάν 2≥m  τότε 
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συγκλίνει σε κατανοµή Ν(0,1) όπου η διακύµανση δίνεται ως εξής: 
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Έτσι η µαθηµατική έκφραση του BDS τεστ είναι: 
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Θα εξετάσουµε το µη-γραµµικό µοντέλο και τους χρηµατιστηριακούς δείκτες για 0,5σ, 1σ, 

1,5σ και 2σ όπου σ η τυπική απόκλιση. Τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας 1: Έλεγχος BDS για 0,5σ 

 Μοντέλο Αµερική Βρετανία Γαλλία Ιταλία Ιαπωνία 

m=2 45,63 

(0,000) 

8,34 

(0,000) 

17,35 

(0,000) 

14,32 

(0,000) 

14,88 

(0,000) 

19,66 

(0,000) 

m=3 51,22 

(0,000) 

11,48 

(0,000) 

22,46 

(0,000) 

18,47 

(0,000) 

19,91 

(0,000) 

27,83 

(0,000) 

m=4 55,28 

(0,000) 

14,11 

(0,000) 

26,92 

(0,000) 

21,65 

(0,000) 

24,08 

(0,000) 

35,88 

(0,000) 

m=5 59,66 

(0,000) 

17,00 

(0,000) 

31,98 

(0,000) 

24,94 

(0,000) 

28,09 

(0,000) 

46,23 

(0,000) 

* Μέσα σε παρένθεση δίνεται η πιθανότητα. Αν p>5% τότε η τιµή του τεστ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική και αντίστροφα.  
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Πίνακας 2: Έλεγχος BDS για 1σ 

 Μοντέλο Αµερική Βρετανία Γαλλία Ιταλία Ιαπωνία 

m=2 45,41 

(0,000) 

11,30 

(0,000) 

19,47 

(0,000) 

15,97 

(0,000) 

18,00 

(0,000) 

21,34 

(0,000) 

m=3 45,58 

(0,000) 

15,35 

(0,000) 

24,74 

(0,000) 

20,11 

(0,000) 

23,23 

(0,000) 

28,71 

(0,000) 

m=4 44,66 

(0,000) 

18,14 

(0,000) 

28,61 

(0,000) 

23,25 

(0,000) 

26,95 

(0,000) 

34,68 

(0,000) 

m=5 44,12 

(0,000) 

20,86 

(0,000) 

32,27 

(0,000) 

25,84 

(0,000) 

30,01 

(0,000) 

40,30 

(0,000) 

* Μέσα σε παρένθεση δίνεται η πιθανότητα. Αν p>5% τότε η τιµή του τεστ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική και αντίστροφα.  
  

 

Πίνακας 3: Έλεγχος BDS για 1,5σ 

 Μοντέλο Αµερική Βρετανία Γαλλία Ιταλία Ιαπωνία 

m=2 47,40 

(0,000) 

14,06 

(0,000) 

22,29 

(0,000) 

17,43 

(0,000) 

20,05 

(0,000) 

20,55 

(0,000) 

m=3 44,21 

(0,000) 

18,57 

(0,000) 

27,59 

(0,000) 

21,93 

(0,000) 

24,92 

(0,000) 

26,90 

(0,000) 

m=4 41,49 

(0,000) 

21,22 

(0,000) 

30,86 

(0,000) 

25,17 

(0,000) 

20,00 

(0,000) 

31,46 

(0,000) 

m=5 39,49 

(0,000) 

23,62 

(0,000) 

33,36 

(0,000) 

27,43 

(0,000) 

30,08 

(0,000) 

34,80 

(0,000) 

* Μέσα σε παρένθεση δίνεται η πιθανότητα. Αν p>5% τότε η τιµή του τεστ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική και αντίστροφα.  
  

 

Πίνακας 4: Έλεγχος BDS για 2σ 

 Μοντέλο Αµερική Βρετανία Γαλλία Ιταλία Ιαπωνία 

m=2 51,60 

(0,000) 

15,85 

(0,000) 

24,75 

(0,000) 

17,23 

(0,000) 

20,60 

(0,000) 

18,37 

(0,000) 

m=3 47,40 

(0,000) 

20,27 

(0,000) 

30,00 

(0,000) 

22,60 

(0,000) 

25,29 

(0,000) 

24,01 

(0,000) 

m=4 43,91 

(0,000) 

22,71 

(0,000) 

33,12 

(0,000) 

26,05 

(0,000) 

27,91 

(0,000) 

27,69 

(0,000) 

m=5 41,30 

(0,000) 

24,92 

(0,000) 

34,98 

(0,000) 

28,24 

(0,000) 

29,39 

(0,000) 

30,00 

(0,000) 

* Μέσα σε παρένθεση δίνεται η πιθανότητα. Αν p>5% τότε η τιµή του τεστ δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική και αντίστροφα.  
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Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες η στατιστική BDS σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι στατιστικά σηµαντική. ∆ιαφαίνεται ότι οι τιµές των χρονικών σειρών 

δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και η µηδενική υπόθεση ύπαρξης IID δεν γίνεται δεκτή. 

Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι οι χρηµατιστηριακές αγορές που εξετάζουµε έχουν 

ίδια συµπεριφορά µε ένα µοντέλο στο οποίο αλληλεπιδρούν διαφορετικοί τύποι επενδυτών 

και υπάρχουν αυτοσυσχετίσεις στις τιµές. Οι αποδόσεις των χρηµατιστηριακών δεικτών 

κατανέµονται ανοµοιόµορφα και εµφανίζονται µη-γραµµικές εξαρτήσεις µεταξύ τους.  

 

2.3.6. Μοντέλο ARCH  

 

Το µοντέλο ARCH γενικεύει οικονοµετρικά µοντέλα που βασίζονται σε µια 

περίοδο και είναι µια στοχαστική διαδικασία που ονοµάζεται autoregressive conditional 

heteroscedasticity. Μπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας
9
 

καθώς την αντιµετωπίζει σαν µια διακύµανση. Βρίσκει εφαρµογή στη µοντελοποίηση 

χρονολογικών σειρών και ειδικότερα σε δεδοµένα που παρουσιάζουν µεταβαλλόµενη 

οµαδοποιηµένη µεταβλητότητα (περίοδοι διακυµάνσεων που ακολουθούνται από 

περιόδους σχετικής ηρεµίας). Με άλλα λόγια είναι µη-γραµµικά συνδεδεµένες διαδικασίες 

χωρίς σταθερές διακυµάνσεις κατά τις οποίες το πρόσφατο παρελθόν δίνει πληροφορία 

στην επόµενη περίοδο και η διακύµανση των καταλοίπων είναι µια συνάρτηση των λαθών 

των προηγούµενων περιόδων. 

Έστω µια τυχαία µεταβλητή yt µιας συνάρτησης )( 1−tt yyf . Η πρόβλεψη της 

σηµερινής τιµής βάση παρελθοντικής πληροφορίας είναι )( 1−tt yyE  και εξαρτάται από την 

µεταβλητή 1−ty . Επίσης η διακύµανση δίνεται ως εξής: )( 1−tt yyV  (Engle, 1982). Η απλή 

παλινδρόµηση της εν λόγω µεταβλητής εκφράζεται στην παρακάτω εξίσωση: 

 

yt = γyt-1 + εt ,  εt~Ν(0,ht) 

 

Όσον αφορά στη διακύµανση των καταλοίπων, αυτή εκφράζεται ως µια εξίσωση 

τετραγώνων παλαιών λαθών. Εάν αυτή εξαρτάται από το χρόνο τότε εµφανίζεται 

                                                           
9
 Μια σειρά δεδομένων παρουσιάζει ετεροσκεδαστικότητα όταν εμφανίζονται ενδογενείς στα στοιχεία 

διακυμάνσεις διαφορετικής φύσης. Αυτό δημιουργεί έντονο πρόβλημα στις παλινδρομήσεις καθώς τα 

λάθη δεν είναι τυχαία ούτε κανονικά κατανεμημένα. 
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ετεροσκεδαστικότητα. Σε αυτή τη περίπτωση η πιο συνηθισµένη πρακτική είναι η 

εισαγωγή µιας νέας µεταβλητής η οποία αναφέρεται στη διακύµανση. Ένας τρόπος για να 

αποφύγουµε το πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας είναι ο ορισµός της υπό συνθήκη 

διακύµανσης των καταλοίπων ht.  

 

th = a0 + ∑
=

−

P

i

ta
1

2

11ε  

 

Στη συνέχεια ο Bollerslev (1986) πρότεινε µια επέκταση του µοντέλου για να µπορέσει να 

έχει µεγαλύτερης διάρκειας µνήµη και να συµπεριλάβει ένα µεγαλύτερο αριθµό 

υστερήσεων. Η γενικευµένη αυτή παλινδρόµηση ονοµάζεται generalized autoregressive 

conditional heteroscedasticity και εκφράζεται µαθηµατικά ως εξής: 

 

ht = a0 + a1
2

1−tε + β1 1−th  

 

Για τη διασφάλισή µας όσον αφορά στο δείγµα που χρησιµοποιούµε και για την εξαγωγή 

πιο αντικειµενικών συµπερασµάτων θα προσοµοιώσουµε χρονολογικές σειρές µε περίπου 

7.500 στοιχεία.  

 

Πίνακας 5: Εκτίµηση ARCH(1) (µοντέλο Gaunersdorfer και Hommes)
10

   

Variable Coefficient z-statistic 

α0 9,22e-05 27,91064* 

α1 0,371031 11,45910* 

*Στατιστικά σηµαντικό για 5% 
 

Πίνακας 6: Εκτίµηση GARCH(1,1) (χρηµατιστηριακός δείκτης Αµερικής)
11

   

Variable Coefficient z-statistic 

α0 1,01e-06 4,822175* 

α1 0,065135 3,414961* 

β1 0,926175 53,28191* 

*Στατιστικά σηµαντικό για 5% 

                                                           
10

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παλινδρόμηση του μοντέλου των Gaunersdorfer και Hommes 

υπάρχουν στο παράρτημα 1, εικόνα 8 

11
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παλινδρόμηση του χρηµατιστηριακού δείκτη Αµερικής 

υπάρχουν στο παράρτημα 2, εικόνα 13 
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Πίνακας 7: Εκτίµηση GARCH(1,1) (χρηµατιστηριακός δείκτης Μεγάλης Βρετανίας)
12

   

Variable Coefficient z-statistic 

α0 1,88e-06 5,188351* 

α1 0,092154 8,459833* 

β1 0,890654 75,40194* 

*Στατιστικά σηµαντικό για 5% 

 

Πίνακας 8: Εκτίµηση GARCH(1,1) (χρηµατιστηριακός δείκτης Γαλλίας)
13

   

Variable Coefficient z-statistic 

α0 4,52e-06 4,245848* 

α1 0,101843 8,236492* 

β1 0,862018 53,63451* 

*Στατιστικά σηµαντικό για 5% 

 

Πίνακας 9: Εκτίµηση GARCH(1,1) (χρηµατιστηριακός δείκτης Ιταλίας)
14

   

Variable Coefficient z-statistic 

α0 6,18e-06 5,291402* 

α1 0,086629 7,651478* 

β1 0,877926 70,57549* 

*Στατιστικά σηµαντικό για 5% 

 

Πίνακας 10: Εκτίµηση GARCH(1,1) (χρηµατιστηριακός δείκτης Ιαπωνίας)
15

   

Variable Coefficient z-statistic 

α0 7,63e-07 8,574325* 

α1 0,111317 7,249947* 

β1 0,892017 92,57403* 

*Στατιστικά σηµαντικό για 5% 

 

 

                                                           
12

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παλινδρόμηση του χρηματιστηριακού δείκτη Μεγάλης 

Βρετανίας υπάρχουν στο παράρτημα 3, εικόνα 18 

13
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παλινδρόμηση του χρηματιστηριακού δείκτη Γαλλίας 

υπάρχουν στο παράρτημα 4, εικόνα 23 

14
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παλινδρόμηση του χρηματιστηριακού δείκτη Ιταλίας 

υπάρχουν στο παράρτημα 5, εικόνα 28 

15
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παλινδρόμηση του χρηματιστηριακού δείκτη Ιαπωνίας 

υπάρχουν στο παράρτημα 5, εικόνα 28 



45 

 

Όταν εξετάσουµε για εξάρτηση των τιµών µε το παρελθόν η παλινδρόµηση δείχνει ότι τα 

αποτελέσµατα µοιάζουν πολύ µε αυτά του µη-γραµµικού µοντέλου των Gaunersdorfer και 

Hommes. Ο coefficient a1 επιβεβαιώνει την ύπαρξη µεταβλητότητας και ο coefficient a2 

την επιµονή της στο χρόνο. Η κατανοµή των αποδόσεων µεταξύ του ετερογενούς 

θεωρητικού µας µοντέλου και της πραγµατικότητας που συναντάµε στις αγορές είναι 

παραπλήσια. Έτσι είναι πλέον σαφές ότι οι λεπτοκυρτικές καµπάνες που εµφανίστηκαν 

στους προηγούµενους ελέγχους είναι γνώρισµα και χαρακτηριστικό της λειτουργίας των 

σύγχρονων αγορών.  

 

2.4. Συµπεράσµατα 

 

Πίνακας 11: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα οικονοµετρικών ελέγχων 

 Μοντέλο 

Gaunersdorfer 

και Hommes  

Χρηµατι-

στηριακός 

∆είκτης 

Αµερικής 

Χρηµατι-

στηριακός 

∆είκτης 

Μεγάλης 

Βρετανίας 

Χρηµατι-

στηριακός 

∆είκτης 

Γαλλίας 

Χρηµατι-

στηριακός 

∆είκτης 

Ιταλίας 

Χρηµατι-

στηριακός 

∆είκτης 

Ιαπωνίας 

Min -0,091680 -0,207081 -0,130072 -0,098948 -0,098432 -0,157394 
Max 0,092571 0,083483 0,091178 0,079666 0,091849 0,093935 
Mean -2,49e-06 0,000273 0,000326 0,000349 0,000381 0,000140 
Standard 

Deviation 
0,013471 0,009912 0,010386 0,011278 0,013536 0,010124 

Skewness -0,100263 -1,279065 -0,256645 -0,412202 -0,278952 -0,339591 
Kurtosis 9,014420 32,06180 11,68078 7,983028 7,608923 16,94917 
J-B 7478,079 274277,4 24368,36 8220,667 6945,593 62851,84 

 

Οι χρονικές σειρές του µοντέλου των Gaunersdorfer και Hommes και των 

πραγµατικών αγορών είναι παρόµοιες και εποµένως τα είδη επενδυτών και οι προσεγγίσεις 

του µοντέλου συναντώνται και στην πράξη. Από τα κορελογράµµατα διαφαίνεται ότι η 

πληροφορία δεν µεταδίδεται αυτόµατα, εµφανίζονται αυτοσυσχετίσεις, ενώ η πληροφορία 

δηµιουργεί ασυµµετρία στην αγορά κατά την είσοδό της. Το skewness που παρατηρείται 

τόσο στο θεωρητικό µοντέλο µας, όσο και στις πραγµατικές αγορές απέχει από την τιµή 0 

της αποτελεσµατικής αγοράς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι έχει αρνητική τιµή και άρα η 

πληροφορία δηµιουργεί αρνητικό κλίµα. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι το ερευνητικό 

µοντέλο έχει µικρότερες τιµές skewness από τις πραγµατικές αγορές. Όσον αφορά στην 

κερδοσκοπία, που µετράται µε το kurtosis, συνεπάγεται ότι και πάλι οι αγορές είναι πολύ 

κοντά στο µελετώµενο µοντέλο, το οποίο βασίζεται σε µια µη-αποτελεσµατική αγορά µε 

κερδοσκοπία. Οι τιµές είναι πολύ πάνω από το 3 και εµφανίζονται λεπτοκυρτικές 
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κατανοµές. Από τους ελέγχους διαφαίνεται πλέον µε σαφήνεια ότι όλες οι χρονολογικές 

σειρές εµφανίζουν αρνητική ασυµµετρία και υπερβολική κύρτωση, πράγµα που 

υποδηλώνει ότι οι αποδόσεις δεν είναι κανονικά κατανεµηµένες. Ο στατιστικός έλεγχος 

Jarque-Bera είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για όλες τις αποδόσεις και επιβεβαιώνει ότι κάθε 

ισχυρισµός για κανονικότητα είναι µη ρεαλιστικός. Σε όλες τις αγορές, αλλά και στο 

µοντέλο υπάρχουν ακραίες τιµές και εµφανίζονται feedback και κερδοσκοπία που οδηγούν 

σε φούσκες και κρίσεις. Έτσι αποδεικνύεται µέσω των ίδιων αποτελεσµάτων στις 

πραγµατικές αγορές και στο µοντέλο µας, ότι υπάρχει ασυµµετρία στην πληροφόρηση, η 

ενηµέρωση είναι κακής ποιότητας και οι επενδυτές είναι ετερογενείς και ανορθολογικοί. 

Σύµφωνα µε τον McSweeney (2009) η πρόσφατη οικονοµική κρίση µπορεί να 

αποδοθεί στην αβεβαιότητα, την υπερβολική εξάρτηση από το παρελθόν και στην έλλειψη 

ορθολογικότητας στις επενδυτικές στρατηγικές. Αυτοί όµως είναι και οι εγγενείς 

παράγοντες του ετερογενούς µοντέλου των Gaunersdorfer και Hommes (2000), το οποίο 

δίνει όµοια αποτελέσµατα µε τις πραγµατικές αγορές όσο αφορά στους στατιστικούς 

ελέγχους στους οποίους υποβλήθηκε. Ο παράγοντας της αβεβαιότητας δεν είναι δυνατόν 

ποτέ να εξαλειφτεί πλήρως από τη στιγµή που οι επενδυτικές αποφάσεις λαµβάνονται σε 

πραγµατικό χρόνο και η πληροφόρηση δεν µπορεί ποτέ να είναι ασφαλής και πλήρης. Από 

τη στιγµή που η τιµολόγηση βασίζεται σε µελλοντικές προσδοκίες και απρόβλεπτα 

γεγονότα µπορούν πάντα να λάβουν χώρα, η έλλειψη ασφάλειας θα είναι πάντα ένα 

γνώρισµα των αγορών. Τα οικονοµετρικά τεστ του κεφαλαίου 2 απέδειξαν την ύπαρξη 

συσχετίσεων µε παλαιές διακυµάνσεις και αποδόσεις. Στις αγορές κατά την περίοδο της 

κρίσης παρατηρήθηκε υπεραισιοδοξία που βασιζόταν σε παλαιές εµπειρίες των αναλυτών. 

Το γεγονός ότι η κρίση του dot-com ξεπεράστηκε σχετικά εύκολα χωρίς να αφήσει έντονα 

προβλήµατα στις αγορές είχε δηµιουργήσει την άποψη ότι αυτές είναι πλέον τόσο 

προηγµένες που διορθώνουν εύκολα τυχόν λάθη στις τιµολογήσεις. Τέλος η έλλειψη 

γραµµικότητας και ορθολογικότητας στη δοµή των χρονολογικών σειρών των πέντε 

χρηµατιστηριακών δεικτών που µελετήθηκαν, αλλά και στην αρχιτεκτονική του 

θεωρητικού µοντέλου των Gaunersdorfer και Hommes (2000), δηµιουργεί υπόνοιες για 

την εµφάνιση της παρούσας κρίσης στις αγορές. Η χρηµατοοικονοµική αστάθεια λόγω της 

έλλειψης ορθολογικών επενδυτικών κριτηρίων µπορεί να αποδοθεί σε ψυχολογικούς 

παράγοντες και σε συµπεριφορές που έχουν χαρακτηριστικά αγέλης. Αυτά σε συνδυασµό 

µε έντονα ηµερολογιακά φαινόµενα και υπερβολικές αντιδράσεις τόσο στη πληροφορία 
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όσο και στη µεταβλητότητα οδήγησε την παγκόσµια οικονοµία σε βαθιά ύφεση από την 

οποία ακόµα δεν έχει απαλλαγεί. 

 Ακόµα και εάν υποτεθεί ότι οι επενδυτές έχουν σταθερές επενδυτικές απόψεις οι 

οποίες δεν επηρεάζονται από το οικονοµικό περιβάλλον, τα συµφέροντά τους, η 

αποστροφή τους στον κίνδυνο και οι απαιτήσεις τους για ρευστότητα διαφέρουν. Έτσι το 

άθροισµα των ετερογενών προσδοκιών στην αγορά δεν µπορεί να εκπροσωπηθεί και να 

µοντελοποιηθεί µέσω ενός αντιπροσωπευτικού επενδυτή.  
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Επίλογος  

 

Η νέα οικονοµική πραγµατικότητα έχει πολύπλοκες δυναµικές, δεν χαρακτηρίζεται 

από γραµµικότητα, παρουσιάζει φαινόµενα θετικής ανάδρασης και µπορεί να εµφανίσει 

από τοπική ευστάθεια µέχρι και απόλυτο χάος. Η µη-γραµµικότητα µπορεί να βελτιώσει 

την κατανόηση των οικονοµολόγων σχετικά µε το πώς λειτουργούν οι αγορές και ποιες 

είναι εκείνες οι διεργασίες που διαµορφώνουν τελικά τις τιµές. Το χάος, καθώς 

υποδηλώνει πολύπλοκες δοµές και συσχετισµούς, µπορεί να εξηγήσει πολλές από τις 

παρατηρούµενες κινήσεις στα χρηµατιστήρια.  

Οι επενδυτές µέσω της συνεχούς τριβής και αλληλεπίδρασης έχουν δηµιουργήσει 

µια νέα συµπεριφορική διάσταση, κατά την οποία οι αγορές είναι πλέον πολυσύνθετα 

συστήµατα που προσαρµόζονται συνεχώς σε νέες ισορροπίες. Αποτελούνται από 

ετερογενείς επενδυτές µε φραγµένο ορθολογισµό. Συνεπώς η αγορά χαρακτηρίζεται από 

απότοµες αυξοµειώσεις στις αποδόσεις και φαινόµενα µακροχρόνιας µνήµης. Τα 

αλληλεπιδρόµενα επενδυτικά συστήµατα προσαρµόζονται συνεχώς στην είσοδο νέας 

πληροφορίας και µπορούν να οδηγήσουν σε οικονοµική αστάθεια και περίπλοκες 

δυναµικές.  

Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε αλλαγή από την προσέγγιση του αντιπροσωπευτικού 

ορθολογικού επενδυτή προς ένα νέο πρότυπο ετερογενών προσδοκιών, το οποίο 

λειτουργεί βάσει εµπειρικών κανόνων. Έτσι, διαφαίνονται πολλές νέες τάσεις και 

σχεδιάζονται νέα ετερογενή µοντέλα. Τέτοια µοντέλα ορίζουν τις δυναµικές των τιµών 

των χρεογράφων ως αποτέλεσµα διαφορετικών στάσεων στον κίνδυνο και διαφορετικών 

προσδοκιών σχετικά µε τις µελλοντικές αποδόσεις της αγοράς.  

Το µοντέλο που αναλύθηκε, των Gaunersdorfer και Hommes, είναι µη-γραµµικό 

και εµφανίζει µεταβλητότητα, όπως και οι πραγµατικές αγορές. Η µεταβλητότητα αυτή 

στις τιµές οφείλεται στο είδος της πληροφορίας και στον τρόπο ενσωµάτωσής της στις 

αποδόσεις των χρεογράφων. Το µοντέλο βασίζεται σε δύο είδη επενδυτών, που 

παρατηρούνται και στις σύγχρονες αγορές. Από τη µια πλευρά είναι οι fundamentalists, οι 

οποίοι πιστεύουν ότι οι τιµές έχουν την τάση να επιστρέφουν στις τιµές ισορροπίας. Από 

την άλλη πλευρά είναι οι επενδυτές που συγχέουν τη φήµη µε την πληροφορία και 

βασίζουν τη στρατηγική τους στο “θόρυβο”.  
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Από τα αποτελέσµατα της παρούσας διπλωµατικής προκύπτουν µερικά 

ενδιαφέροντα ερωτήµατα προς µελλοντική διερεύνηση. Από τη διαφορετική στάση των 

επενδυτικών οµάδων παρατηρείται άλλοτε τοπική σταθερότητα και άλλοτε έντονη 

µεταβλητότητα. Προκύπτει λοιπόν το θέµα της βαθύτερης κατανόησης της δυναµικής 

µεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων. Η σχετική αναλογία των επενδυτικών οµάδων 

επηρεάζει αυτή την ισορροπία αλλά εµπειρικές µελέτες παρουσιάζουν φαινόµενα τοπικής 

σταθερότητας ακόµα και όταν οι αγορές κυριαρχούνται από noise traders. 

Επιπλέον, αναφορικά µε το καθαυτό µοντέλο των Gaunersdorfer και Hommes 

(2000) εγείρεται ένα ερώτηµα. Αν και το µοντέλο εκφράζει χαρακτηριστικά κοµµάτια των 

πραγµατικών αγορών, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της δοµής του αναφορικά µε τη 

συµµετρία ή µη µε την τιµή ισορροπίας του χρεογράφου µε κίνδυνο.  

Τέλος, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατασκευή πιο ρεαλιστικών και 

εύχρηστων µοντέλων, που θα αποτυπώνουν καλύτερα τις πραγµατικές οικονοµικές 

απαιτήσεις και θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ορθότερη τιµολόγηση των 

χρεογράφων. Παρουσιάζεται ανάγκη πλέον απεξάρτησης από τη νεοκλασική 

µικροοικονοµία και επαναπροσδιορισµού του οικονοµικού στερεώµατος. Το 

σηµαντικότερο βήµα είναι η απαγκίστρωση από την εµµονή τόσο των θεωρητικών όσο και 

της αγοράς από την έννοια της «ισορροπίας». Είναι µια ψευδαίσθηση ότι κάθε επενδυτική 

διαδικασία της σύγχρονης οικονοµικής πραγµατικότητας πρέπει να βασίζεται σε δυνάµεις 

που θέλουν να ισορροπήσουν (Keen, 2009).         
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Παράρτηµα 

 

 

1. Μοντέλο Προσοµοίωσης: 

 

 

Εικόνα 3: Χρονική σειρά των αποδόσεων του υπό εξέταση µοντέλου 

 

 

Εικόνα 4: Ιστόγραµµα του υπό εξέταση µοντέλου 
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Εικόνα 5: Κορελόγραµµα του υπό εξέταση µοντέλου 
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Εικόνα 6: Αποτελέσµατα BDS Test του υπό εξέταση µοντέλου 
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Εικόνα 7: Αποτελέσµατα παλινδρόµησης GARCH(1) του υπό εξέταση µοντέλου 

 

 

Εικόνα 8: Αποτελέσµατα παλινδρόµησης ARCH(1) του υπό εξέταση µοντέλου 
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2. Χρηµατιστηριακός ∆είκτης Αµερικής: 

 

 

Εικόνα 9: Χρονική Σειρά των αποδόσεων του χρηµατιστηριακού δείκτη Αµερικής 

 

 

Εικόνα 10: Ιστόγραµµα του χρηµατιστηριακού δείκτη Αµερικής 
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Εικόνα 11: Κορελόγραµµα του χρηµατιστηριακού δείκτη Αµερικής 
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Εικόνα 12: Αποτελέσµατα BDS Test του χρηµατιστηριακού δείκτη Αµερικής 
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Εικόνα 13: Αποτελέσµατα παλινδρόµησης του χρηµατιστηριακού δείκτη Αµερικής 
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3. Χρηµατιστηριακός ∆είκτης Μεγάλης Βρετανίας: 

 

 

Εικόνα 14: Χρονική Σειρά των αποδόσεων του χρηµατιστηριακού δείκτη Μεγάλης Βρετανίας 

 

 

Εικόνα 15: Ιστόγραµµα του χρηµατιστηριακού δείκτη Μεγάλης Βρετανίας 
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Εικόνα 16: Κορελόγραµµα του χρηµατιστηριακού δείκτη Μεγάλης Βρετανίας 
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Εικόνα 17: Αποτελέσµατα BDS Test του χρηµατιστηριακού δείκτη Μεγάλης Βρετανίας 
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Εικόνα 18: Αποτελέσµατα παλινδρόµησης του χρηµατιστηριακού δείκτη Μεγάλης Βρετανίας 
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4. Χρηµατιστηριακός ∆είκτης Γαλλίας: 

 

 

Εικόνα 19: Χρονική Σειρά των αποδόσεων του χρηµατιστηριακού δείκτη Γαλλίας 

 

 

Εικόνα 20: Ιστόγραµµα του χρηµατιστηριακού δείκτη Γαλλίας 
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Εικόνα 21: Κορελόγραµµα του χρηµατιστηριακού δείκτη Γαλλίας 
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Εικόνα 22: Αποτελέσµατα BDS Test του χρηµατιστηριακού δείκτη Γαλλίας 
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Εικόνα 23: Αποτελέσµατα παλινδρόµησης του χρηµατιστηριακού δείκτη Γαλλίας 
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5. Χρηµατιστηριακός ∆είκτης Ιταλίας: 

 

 

Εικόνα 24: Χρονική Σειρά των αποδόσεων του χρηµατιστηριακού δείκτη Ιταλίας 

 

 

Εικόνα 25: Ιστόγραµµα του χρηµατιστηριακού δείκτη Ιταλίας 
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Εικόνα 26: Κορελόγραµµα του χρηµατιστηριακού δείκτη Ιταλίας 
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Εικόνα 27: Αποτελέσµατα BDS Test του χρηµατιστηριακού δείκτη Ιταλίας 
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Εικόνα 32: Αποτελέσµατα BDS Test του χρηµατιστηριακού δείκτη Ιαπωνίας 
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