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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µια προσπάθεια σύγκρισης των δύο µεθόδων 

αξιολόγησης των µετοχών, δηλαδή της Θεµελιώδους και της Τεχνικής Ανάλυσης, 

κάνοντας αναφορά στην προσπάθεια των τεχνικών αναλυτών να καταξιώσουν την 

µέθοδο της Τεχνικής Ανάλυσης µέσα στην πάροδο του χρόνου.  

Αρχικά παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, στην οποία αποτυπώνεται η 

δυσπιστία απέναντι στην  Τεχνική Ανάλυση µέχρι την δεκαετία του 1990 και η 

προσπάθεια ορισµένων ακαδηµαϊκών και τεχνικών αναλυτών να δώσουν κύρος και σε 

αυτήν τη µέθοδο ή έστω να πείσουν ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα ή 

συµπληρωµατικά µε τη Θεµελιώδη Ανάλυση για να δώσει ακριβέστερα αποτελέσµατα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των δύο µεθόδων, τα εργαλεία και 

οι τεχνικές που χρησιµοποιεί η κάθε µία. 

Η σύγκριση των δύο µεθόδων γίνεται στην εµπειρική ανάλυση µε την απευθείας 

σύγκριση τεσσάρων δεικτών από την κάθε µέθοδο. Πιο συγκεκριµένα ως δείγµα 

χρησιµοποιούνται οι 30 µετοχές του δείκτη Dow Jones Industrial Average για διάστηµα 

πέντε ετών από 01/2009 έως 01/2014. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν συγκρίναµε 

για την κάθε µετοχή οι θεµελιώδεις δείκτες  Price Earnings Ratio (P/E), Price to Book 

Ratio (P/BV), Return On Assets (ROA) και Return On Common Equity (ROE) και οι 

τεχνικοί δείκτες Simple Moving Average 200 ηµερών (SMAVG 200), Simple Moving 

Average 30 ηµερών (SMAVG 30), Moving Average Convergence / Divergence 

(MACD12,26) και ως Trigger Line ο Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος των 9 ηµερών 

του MACD . 

Τα ευρήµατα της παραπάνω σύγκρισης οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η Θεµελιώδης 

Ανάλυση, µε χρήση δεικτών µόνο µε θεµελιώδη στοιχεία, υστερεί σε σχέση µε την 

Τεχνική Ανάλυση  ως ένα εργαλείο για τη εκτίµηση της µελλοντικής τάσης των τιµών 

των µετοχών µε βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο ορίζοντα επένδυσης και  

προτείνεται για περαιτέρω έρευνα η οικονοµετρική ανάλυση της σχέσης µεταξύ της 

εξέλιξης της τιµής των µετοχών και τόσο των δεικτών της θεµελιώδους ανάλυσης όσο 

και αυτών της τεχνικής ανάλυσης. 
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Εισαγωγή 

Στα χρηµατοοικονοµικά ακολουθούνται δύο ειδών µέθοδοι στην αξιολόγηση µετοχών 

και χρεογράφων, η Θεµελιώδης και η Τεχνική Ανάλυση. Στην παρούσα εργασία θα 

παραθέσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε µιας, τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα τους σε µια προσπάθεια να ερευνήσουµε την «διαµάχη» που υπάρχει 

ανάµεσα στους οπαδούς τους. Ακόµη θα ερευνήσουµε  και την πιθανή ταυτόχρονη 

εφαρµογή τους για την επίτευξη των ιδανικών επενδυτικών αποφάσεων . 

Στο πρώτο µέρος θα αναπτυχθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της Θεµελιώδους και της 

Τεχνικής ανάλυσης, κάνοντας αναφορά στα βασικότερα εργαλεία, στρατηγικές και 

θεµελιώδη µεγέθη που χρησιµοποιεί η κάθε µια, αφού πρώτα θα παρουσιαστεί η  

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Στο δεύτερο µέρος θα παρουσιαστούν τα εµπειρικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από 

τη σύγκριση των δύο µεθοδολογιών στο δείγµα των µετοχών που επιλέχθηκε για την 

έρευνα. Τέλος, θα καταλήξουµε στα συµπεράσµατα και στις προτάσεις που προκύπτουν 

από τα ανωτέρω. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η Θεµελιώδης Ανάλυση είναι η κοινά αποδεκτή από την επιστηµονική κοινότητα 

µέθοδος για την αξιολόγηση των χρεογράφων, είναι η µέθοδος η οποία µελετά τους 

παράγοντες της οικονοµίας, του κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης και της ίδιας 

της επιχείρησης προκειµένου να προσδιορίσει την εσωτερική αξία της επιχείρησης 

(Cutler, Poterba, & Summers, 1989).  Στον αντίποδα η Τεχνική Ανάλυση ενώ κάνει την 

εµφάνιση της στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει να γίνεται αποδεκτή από µία µερίδα 

επιστηµόνων  τη δεκαετία του 1990 και αποδεικνύεται ισχυρή στην αξιολόγηση των 

µετοχών (Chavarnakul & Enke, 2008).  Τα τελευταία χρόνια µάλιστα γίνεται ολοένα 

και πιο αποδεκτή και ισχυρή σε ό, τι αφορά την αξιολόγηση των µετοχών καθώς 

αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο σχετίζει ανθρωπιστικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς 

παράγοντες (Achelist, 1995).  Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και ερευνητές 

που υποστηρίζουν ότι µπορούν οι δύο µέθοδοι να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά 

προτείνοντας ένα µοντέλο αποτίµησης µετοχών το οποίο ενσωµατώνει τόσο θεµελιώδη 

όσο και τεχνικά κριτήρια. Τα αποτελέσµατα των µοντέλων τους απέδειξαν ότι µπορούν 

να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και όχι µόνο η κάθε µία χωριστά προκειµένου να 

αποφέρουν αποτελέσµατα για την αποτίµηση των µετοχών (Jenni L. Bettman, Stephen 

J. Sault, Emma L. Schultz, 2009).  Ένα ακόµα µοντέλο που παρουσιάστηκε και ενισχύει 

την ανωτέρω άποψη είναι το FLANN-RLS, στο οποίο καταλήγουν οι ερευνητές ότι 

όταν µπαίνουν, µε τους κατάλληλους συνδυασµούς, παράµετροι τόσο  θεµελιώδεις όσο 

και τεχνικοί τα αποτελέσµατα είναι ορθότερα (Ritanjali Majhi, G. Panda, G. Sahoo, 

2009). Μάλιστα η Τεχνική Ανάλυση είναι η πιο δηµοφιλής µέθοδος στους διαχειριστές 

κεφαλαίων (fund managers) και αποδεικνύεται η πιο σηµαντική µέθοδος για αποφάσεις 

µε χρονικό ορίζοντα κάποιων εβδοµάδων.  Ο ερευνητής ωστόσο, καταλήγει ότι κατά 

κύριο λόγω χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά µε την θεµελιώδη ανάλυση και ένας από 

τους λόγους είναι όχι µόνο ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης αλλά και το υψηλό κόστος 

πληροφόρησης για τα θεµελιώδη στοιχεία (Lukas Menkhoff, 2010). 

 

 Η Τεχνική Ανάλυση, γνωστή και ως ανάλυση διαγραµµάτων (Lo, Mamaysky,& Wang, 

2000)., θεωρείται από αρκετούς ως η αυθεντική µέθοδος της «επενδυτικής  ανάλυσης» , 

έχοντας τις ρίζες της στο 1800 (Brock, Lakonishok, & Lebaron, 1992). Η Τεχνική 
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Ανάλυση µελετάει τα ιστορικά δεδοµένα, χρησιµοποιώντας διαγράµµατα σαν το 

βασικό της εργαλείο, που αφορούν τις τιµές και τον όγκο των συναλλαγών προκειµένου 

να προβλέψει τις µελλοντικές τιµές των µετοχών (Murphy, 1999). Ο όγκος των 

συναλλαγών αποτελεί πηγή πληροφόρησης για την µελλοντική  πορεία των τιµών , 

όπως υποστηρίζουν πλέον αρκετοί ακαδηµαϊκοί (Lee & Swaminathan, 2000) έπειτα 

από µελέτες αρκετών επιστηµόνων για τον ρόλο του όγκου συναλλαγών στην αγορά 

των µετοχών (Blumeet al., 1994; Campbell, Grossman, & Wang, 1993; Kaastra & 

Boyd, 1995; Lee & Swaminathan, 2000).  Οι τεχνικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι 

αυξανόµενες τιµές σε συνδυασµό µε τον υψηλό όγκο συναλλαγών σηµατοδοτεί ότι θα 

αυξηθούν οι «αγοραστές» και αυτό θα οδηγήσει σε µία συνεχόµενη κίνηση. Από την 

άλλη πτωτική πορεία των τιµών σε συνδυασµό µε υψηλό όγκο συναλλαγών 

σηµατοδοτεί ότι θα αυξηθούν οι «πωλητές». Αντίθετα η εξέλιξη των τιµών που 

συνοδεύεται από χαµηλό όγκο συναλλαγών χαρακτηρίζεται ύποπτη.( Frankh H. 

Westerhoff, 2005). 

 

Τις δύο προηγούµενες δεκαετίες αρκετοί ερευνητές ανέπτυξαν µοντέλα που βασίζονται 

σε µία σειρά έξυπνης και ήπιας µορφής τεχνολογίας υπολογιστών (Majhi et al., 2009). 

Τα περισσότερα µοντέλα είναι ένας συνδυασµός της ήπιας µορφής τεχνολογίας 

υπολογιστών και της τεχνικής ανάλυσης στην ανάλυση των µετοχών (Chen, Mabu, 

Shimada, & Hirasawa, 2009; Wen et al., 2010).  Αρκετοί επιστήµονες χρησιµοποίησαν 

τα Νευρωνικά  ∆ίκτυα σαν µέθοδο , στα πλαίσια της Τεχνικής Ανάλυσης, για να 

προβλέψουν τιµές στη χρηµατιστηριακή αγορά χάρη στην ικανότητα τους να 

αντιµετωπίζουν αβέβαια, ασαφή και ανεπαρκή δεδοµένα που µεταβάλλονται γρήγορα 

σε τέτοιου είδους αγορές (Schoeneburg, 1990; Vanstone & Tan, 2005). Καθώς επίσης 

και στην ικανότητα τους να αποκωδικοποιούν µη γραµµικά δεδοµένα χρονοσειρών που 

περιγράφουν επαρκώς τα χαρακτηριστικά των χρηµατιστηριακών αγορών (Yao, Tan, & 

Poh, 1999) και µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα σε διάφορες σύνθετες 

χρηµατοπιστωτικές αγορές (Roh, 2007).  Στα πλαίσια µιας απλοποιηµένης διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων, σχετικά µε την πρόβλεψη των τάσεων, δηµιουργήθηκε µια 

πλατφόρµα που δίνει ακριβέστερες προβλέψεις κατά την διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων των χρηµατιστηρίων, η πλατφόρµα αυτή συνδυάζει ένα δέντρο 

αποφάσεων µε την ασαφή (fuzzy) θεωρία και τους γενετικούς αλγόριθµους (Robert K. 

Lai, Chin-Yuan Fan, Wei-Hsiu Huang, Pei-Chann Chang, 2009).  Άλλοι συνδυάζουν τα 

παραπάνω µε νευρωνικά δίκτυα, και παραµέτρους βασισµένες στον όγκο συναλλαγών 
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και στον κινητό µέσο όρο, για να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των αποφάσεων, 

δηµιουργώντας υβριδικά συστήµατα (Thira Chavarnakul , David Enke, 2009).  

 

Ερευνητές  µελέτησαν το ρόλο της Τεχνικής Ανάλυσης στο να σηµατοδοτεί την 

κατάλληλη χρονική στιγµή εισόδου και εξόδου στην χρηµατιστηριακή αγορά µέσω του 

Κινητού Μέσου Όρου, δείκτης που φανερώνει την τάση,  και του Relative Strength 

Index , δείκτης που δείχνει τις υπερπωληµένες και που υπεραγορασµένες καταστάσεις 

της αγοράς, καθώς και την πιθανή αντιστροφή της τάσης. Χρησιµοποιώντας στοιχεία 

από το χρηµατιστήριο της Σιγκαπούρης, ερευνητές απέδειξαν ότι δείκτες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργηθούν σηµαντικά θετικές αποδόσεις (Wing-Keung 

Wong, Meher Manzur, Boon-Kiat Chew, 2003).  Ακόµη, άλλοι ερευνητές διενήργησαν 

εµπειρικές µελέτες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του απλού Κινητού Μέσου 

Όρου, του Momentum και του όγκου των συναλλαγών στον δείκτη NYSE, η 

µεθοδολογία τους βασιζόταν σε t-test, τυχαίο περίπατο,  GARCH-M  κ.α.  και 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι τεχνικοί κανόνες συναλλαγών προσθέτουν αξία στην 

διαδικασία  δηµιουργίας θετικών αποδόσεων έναντι την πρακτικής “Buy-Hold” (Ki-

Yeol Kwon and Richard J. Kish, 2002).  Άλλη έρευνα αφορούσε το Γενικό ∆είκτη του 

χρηµατιστηρίου Αθηνών και την αποτελεσµατικότητα των τεχνικών κανόνων του 

Κινητού Μέσου Όρου και του MACD σχετικά µε την πρόβλεψη των µελλοντικών 

τιµών στο χρηµατιστήριο της Αθήνας. Η µεθοδολογία περιελάµβανε την χρήση 

τυποποιηµένων δοκιµών (standard tests) και bootstrap και αφορούσε το διάστηµα από 

την 01/01/1990-31/12/2004. Τα αποτελέσµατα παράσχουν ισχυρή υποστήριξη στους 

ανωτέρω τεχνικούς κανόνες, καθώς φάνηκαν ικανοί να προβλέψουν τις µελλοντικές 

τιµές και να έρθουν σε αντίθεση µε την θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών 

(Dimitrios Vasiliou  , Nikolaos Eriotis  and Spyros Papathanasiou, 2006). Άλλα 

µοντέλα και εµπειρικά τεστ εξετάζουν την αντίδραση των αγορών µετά από σηµαντικές 

πληροφορίες και φτάνουν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει αρνητική εβδοµαδιαία 

αυτοσυσχέτιση µετά από την επέλευση ακραίων πληροφοριών.  Ωστόσο, αποφαίνονται 

ότι τα ορµητικά κέρδη παραµένουν για αρκετές εβδοµάδες µετά την επέλευση της 

πληροφορίας και επιµένουν µέχρι και για ένα έτος.  Τέλος, βρήκαν ότι οι αγορές 

αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο τόσο σε δηµόσιες, όσο και σε ιδιωτικές πληροφορίες 

(Gutierrez and Kelley, 2008) ; Geoffrey C. Friesen, Paul A. Weller, Lee M. Dunham, 

2009). Άλλοι µελέτησαν την θεωρία του Τυχαίου Περιπάτου µε τη χρήση νευρωνικών 

δικτύων και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η τεχνική ανάλυση, στο βαθµό που η 

συνολική απόδοση της στρατηγικής της τεχνικής διαπραγµάτευσης µπορεί να θεωρηθεί 
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ως ένα µέτρο προβλεψιµότητας, µπορεί να λειτουργήσει σαν ένας έλεγχος  των 

ανεξάρτητων αυξήσεων σε κάποιες εκδοχές του τυχαίου περιπάτου ( Zapranis 

Achilleas, 2006). Σε µία προσπάθεια να βελτιώσουν τον υπολογισµό του RSI Ισπανοί 

ερευνητές δηµιούργησαν τον δείκτη CAST, o οποίος θεωρείται ένα σύνολο λύσεων για 

τον υπολογισµό του RSI µε τη χρήση τεχνικών τεχνητής νοηµοσύνης, δηλαδή 

νευρωνικών δικτύων (Rodriguez-Gonzαlez A., Garcia-Crespo A., Colomo-Palacios R.,  

Guldris Iglesias F., Gomez-Berbis J., 2011).  
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ- ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

2.1 Έννοια της Θεµελιώδους Ανάλυσης 

Η Θεµελιώδης Ανάλυση ή Θεµελιακή Ανάλυση ( Fundamental Analysis ) εξετάζει τους 

παράγοντες που προσδιορίζουν την εσωτερική αξία ( intrinsic)  ή την πραγµατική ( true 

) αξία των χρεογράφων και της αγοράς. 

Σύµφωνα µε την Θεµελιώδη Ανάλυση, οι παράγοντες αυτοί οµαδοποιούνται σε τρεις 

κατηγορίες. Αρχικά ερευνώνται οι παράγοντες επηρεασµού της οικονοµίας ως σύνολο 

και της αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, στην συνέχεια ο κλάδος 

στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και τέλος η  ίδια η επιχείρηση και οι δυνατότητες και 

τα χαρακτηριστικά της που καθορίζουν την αναµενόµενη κερδοφορία και ανάπτυξη της 

(Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος ∆., 2006). 

Οι θεµελιώδεις αυτοί προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας ενός χρεογράφου 

καθορίζουν την εσωτερική αξίας και η εκτιµηθείσα αυτή αξία συγκρίνεται µε την 

τρέχουσα τιµή αγοράς του χρεογράφου προκειµένου να φανεί εάν το χρεόγραφο είναι 

υποτιµηµένο ή υπερτιµηµένο. 

Η τρέχουσα τιµή της αγοράς υποδηλώνει την εκτίµηση από πλευράς των επενδυτών της 

εσωτερικής της αξίας δηλαδή της αναµενόµενης απόδοσης και του κινδύνου. Η 

θεµελιώδης ανάλυση σε αυτό το σηµείο βοηθάει τον επενδυτή να καθορίσει µε στοιχεία 

την εσωτερική αξία και συγκρίνοντας την µε την τρέχουσα τιµή να είναι σε θέση να 

αποκοµίσει πρώτος οφέλη εάν παρατηρήσει διαφορά ανάµεσα τους πριν το σύνολο των 

επενδυτών, προτού δηλαδή η τιµή του χρεογράφου να αντικατοπτρίσει την σωστή 

πληροφόρηση (Υπόθεση Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς).  

• Εσωτερική αξία > Τιµή αγοράς , τότε είναι υποτιµηµένη και αξίζει ο επενδυτής 

να προχωρήσει στην απόκτηση της. 

• Εσωτερική αξία < Τιµή αγοράς, τότε είναι υπερτιµηµένη και δεν θα πρέπει ο 

επενδυτής να προβεί σε απόκτηση του συγκεκριµένου χρεογράφου.  

• Εσωτερική αξία = Τιµή αγοράς , τότε µιλάµε για µία οριακή περίπτωση. 

 

2.2  Μέθοδοι Αποτίµησης της Αξίας µιας Επιχείρησης 

Οι κυριότερες µέθοδοι αποτίµησης της αξίας µίας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες :  
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• Η µέθοδος των Προεξοφληµένων Ελεύθερων Ταµιακών Ροών 

• Η µέθοδος των Πολλαπλασιαστών 

• Η µέθοδος του Οικονοµικού Κέρδους 

• Η µέθοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

• Η µέθοδος των Κεφαλαιοποιηµένων Οργανικών Κερδών 

• Η µέθοδος της Υπερπροσόδου 

• Η µέθοδος Real Option Analysis (ROA) 

Από τις ανωτέρω µεθόδους αυτή που χρησιµοποιείται ευρύτερα από τους επενδυτές 

είναι η Μέθοδος των Πολλαπλασιαστών, δηλαδή οι Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες που 

υπολογίζονται µέσω της Μεθόδου των Πολλαπλασιαστών. 

2.2.1 Μέθοδος των Πολλαπλασιαστών 

Η µέθοδος αυτή ποσοτικοποιεί τη σχέση των θεµελιωδών µεγεθών της επιχείρησης µε 

την οικονοµική της αξία, είτε συγκρινόµενη µε ιστορικά θεµελιώδη µεγέθη της 

επιχείρησης, είτε συγκρίνοντας την µε οµοειδής επιχειρήσεις και οδηγεί σε 

ασφαλέστερα αποτελέσµατα όταν προϋποθέτει την αποτελεσµατικότητα των αγορών  

και  όταν η σύγκριση αφορά επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. 

Αφού έχει επιλεγεί το δείγµα των εταιρειών υπολογίζονται οι Χρηµατοοικονοµικοί 

∆είκτες, οι πιο ευρέως χρησιµοποιούµενοι ∆είκτες είναι οι εξής: 

• Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής προς τα κέρδη ανά µετοχή (Ρ/Ε) 

• Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής προς εσωτερική αξία µετοχής (P/BV) 

• Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής προς πωλήσεις ανά µετοχή (Ρ/S) 

• Χρηµατιστηριακή αξία προς Ίδια Κεφάλαια 

• Χρηµατιστηριακή αξία προς Καθαρά Κέρδη χρήσεως µετά Φόρων 

• Αξία επιχείρησης προς Σύνολο Ενεργητικού 

• Αξία επιχείρησης προς Πωλήσεις (VE/S) 

• Αξία επιχείρησης προς Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (ΕΒΙΤ) 

• Αξία επιχείρησης προς Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Aποσβέσεων (EBITDA)  

 

Εκ των οποίων αναλύονται οι παρακάτω : 
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2.2.1.1 Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής προς τα κέρδη ανά µετοχή (Ρ/Ε) 

O δείκτης P/E δείχνει το ποσό που είναι διατεθειµένος να πληρώσει ο επενδυτής για 

κάθε µονάδα κέρδους της εταιρείας ή τον αριθµό των ετών που θα χρειαστούν ώστε τα 

κέρδη της εταιρείας να αποπληρώσουν το κόστος της αγοράς της. 

Παίρνει µεγαλύτερες τιµές για τις επιχειρήσεις µε προσδοκίες υψηλής ανάπτυξης και 

χαµηλότερες για επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για τη 

πραγµατοποίηση των προσδοκώµενων αποδόσεων και όσο µεγαλύτερη τιµή 

παρουσιάζει από το µέσο του κλάδου τόσο µεγαλύτερο το ενδιαφέρον των επενδυτών 

για αυτές τις µετοχές. Τέλος πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν και οι συνθήκες της 

αγοράς. 

Ωστόσο µετοχές µε χαµηλό P/E , χαµηλή τιµή της µετοχής και υψηλά µεγάλα κέρδη 

αποτελεί ένδειξη ότι η µετοχή είναι υποτιµηµένη. 

 

2.2.1.2 Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής προς εσωτερική αξία µετοχής (P/BV) 

Ο δείκτης P/BV παρέχει ένδειξη για το αν η µετοχή είναι υπερτιµηµένη ή υποτιµηµένη 

σε σχέση µε την εσωτερική της αξία. Ο δείκτης αυτός σε αντίθεση µε τον P/E 

υπολογίζεται και όταν η επιχείρηση παρουσιάζει ζηµίες. 

Για επιχειρήσεις υπηρεσιών  ή γενικά για αυτές που δραστηριοποιούνται σε κλάδο που 

δεν έχουν σηµαντικά κεφάλαια ο εν λόγω δείκτης δεν προσφέρει κάποια ουσιαστική 

πληροφόρηση. 

 

2.2.1.3 Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής προς πωλήσεις ανά µετοχή (Ρ/S) 

Ο δείκτης P/S εκφράζει τον αριθµό των ετών µέσα στα οποία οι πωλήσεις της 

επιχείρησης ή αλλιώς ο κύκλος εργασιών της, γίνονται ίσες µε την αξία της 

επιχείρησης.  

Το γεγονός ότι δεν λαµβάνει υπόψιν του τα κέρδη αποτελεί µειονέκτηµα καθώς µπορεί 

δύο επιχειρήσεις να λειτουργούν µε διαφορετικό περιθώριο κέρδους. Απότοµες 

διακυµάνσεις στον δείκτη είναι ουσιαστικά αποτέλεσµα του χρηµατιστηριακού 

κλίµατος και όχι των πραγµατικών οικονοµικών αποτελεσµάτων. 
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Παρακάτω και προκειµένου να συγκρίνουµε τη Θεµελιώδη µε την Τεχνική ανάλυση θα 

παρουσιάσουµε τους δείκτες αποδοτικότητας Return On Assets και Return On Equity. 

Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή το πόσο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση, 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα καθώς επηρεάζει την ικανότητα της επιχείρησης για 

κάλυψη των χρεών της, την αποτίµηση των κοινών µετοχών της, την επιθυµία της για 

έκδοση κοινών µετοχών αλλά και το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων.  Ωστόσο αξίζει 

να σηµειωθεί ότι παρόλο που οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες µε υψηλό ROA και 

ROE, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς θα πρέπει να συγκρίνουν τους 

δείκτες µεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο και είναι εντάσεως κεφαλαίου ή 

εργασίας. 

 

2.2.1.4 Return On Assets  

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, 

δηλαδή των στοιχείων του Ενεργητικού και έχει τη µορφή: 

Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 

 

2.2.1.5 Return On Equity ή Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων από 

τους µετόχους και από τους νέους επενδυτές, δηλαδή το πόσο αποδοτικά αξιοποιεί το 

επενδυθέν κεφάλαιο και έχει τη µορφή: 

Καθαρά κέρδη / Ίδια κεφάλαια 

 

2.3 Υπόθεση Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς ( Efficient market Hypothesis|) 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφερθήκαµε στην  Υπόθεση Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς 

( Efficient market Hypothesis ) .  Με αυτόν τον ορισµό εννοούµε ότι η τιµή µιας 

µετοχής αντανακλά όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριµένη 

επιχείρηση, τον κλάδο στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται αλλά και το σύνολο της 

χρηµατιστηριακής αγοράς καθώς και το γεγονός ότι η τιµή της µετοχής προσαρµόζεται 

γρήγορα στις νέες πληροφορίες. Η σηµαντικότερη υπόθεση είναι ότι κανένας επενδυτής 

δεν έχει την δυνατότητα πραγµατοποίησης υπερκερδών καθώς όλοι έχουν την ίδια 

πρόσβαση στις διαθέσιµες πληροφορίες. 
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Μορφές αποτελεσµατικών αγορών :  

2.3.1 Αδύναµη Μορφή Αποτελεσµατικότητας ή Χαµηλής Ισχύος ( Weak Form ) 
  

Υποθέτει ότι οι τιµές των µετοχών είναι προσαρµοσµένες σε όλες τις πληροφορίες της 

αγοράς κεφαλαίου συµπεριλαµβανοµένων και των πληροφοριών του παρελθόντος 

(ιστορικές τιµές, όγκος αγορών και πωλήσεων).  

 

Αυτή η µορφή αγοράς λοιπόν υποθέτει ότι είναι αδύνατη η πραγµατοποίηση  

υπερκερδών χρησιµοποιώντας µόνο πληροφορίες του παρελθόντος. Έρχεται δηλαδή σε 

πλήρη αντίθεση µε την Τεχνικά Ανάλυση, την οποία θα αναλύσουµε παρακάτω, καθώς 

η Τεχνική Ανάλυση βασίζεται κυρίως σε ιστορικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση 

υπερκερδών.  

 

2.3.2 Ηµί – Ισχυρή Μορφή Αποτελεσµατικότητας ( Semi Strong )  
 

Οι τιµές των µετοχών προσαρµόζονται γρήγορα σε όλες τις νέες πληροφορίες που 

έρχονται στην αγορά και οι οποίες είναι προσβάσιµες στο ευρύ κοινό ( δηµόσιες 

πληροφορίες).  

 

2.3.3 Ισχυρή Μορφή Αποτελεσµατικότητας (Strong) 
 

Οι τιµές των µετοχών αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις πληροφορίες είτε αυτές είναι 

διαθέσιµες στο ευρύ κοινό είτε όχι. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

3.1 Έννοια της Τεχνικής Ανάλυσης 
 

Η Τεχνική Ανάλυση ή αλλιώς ανάλυση διαγραµµάτων είναι η ανάλυση της αγοράς 

µέσω της χρήσης διαγραµµάτων, που αποτυπώνουν τις παρελθοντικές τιµές των 

χρεογράφων και τον όγκο των συναλλαγών, όπως αυτές διαµορφώνονται από τις 

δυνάµεις της προσφοράς  και της ζήτησης, καθώς και από άλλους οικονοµικούς, 

ψυχολογικούς και πολιτικούς παράγοντες που ενσωµατώνονται σε αυτές. Με βάση τα 

δεδοµένα αυτά  επιχειρεί να εξάγει συµπεράσµατα για την µελλοντική πορεία των 

τιµών, να προβλέψει δηλαδή την τάση. 

 

H τεχνική µέθοδος βασίζεται σε τρεις θεµελιώδεις υποθέσεις: 

• Η αγορά προεξοφλεί τα πάντα τα οποία και ενσωµατώνονται στις τιµές. 

• Οι τιµές κινούνται σε τάσεις οι οποίες διατηρούνται έως ότου εκδηλωθεί κάποια 

αντιστροφή. 

• Η ιστορία – η συµπεριφορά της αγοράς – επαναλαµβάνεται. 

 

Ωστόσο όπως αναφέραµε και παραπάνω εάν οι αγορές είναι αποτελεσµατικές, δηλαδή 

αν στις τιµές των χρεογράφων αποτυπώνονται όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες, τότε η 

µέθοδος της τεχνικής ανάλυσης είναι µάταιη όπως αναφέρουν ακαδηµαϊκοί και 

πρακτικοί επενδυτές (Allen & Karjalainen,1999; Bessembinder & Chan, 1998; 

Jegadeesh, 2000;Ratner & Leal, 1999; Sullivan, Timmermann, & White,1999).  Εάν 

όµως οι τιµές δεν αποτυπώνουν αµέσως τις πληροφορίες τότε τα διαγράµµατα µπορεί 

και να εµπεριέχουν πληροφορίες που δεν έχουν ακόµα ενσωµατωθεί στην τρέχουσα 

τιµή της αγοράς. 

 

3.2 Επικρίσεις της Τεχνικής Ανάλυσης 
 

Οι κυριότερες επικρίσεις  που έχει δεχτεί η Τεχνική Ανάλυση είναι ότι αποτελεί 
αυτοεπαληθευόµενη προφητεία και δεύτερον ότι οι τιµές κινούνται τυχαία σύµφωνα µε 
τη θεωρία της τυχαίας πορείας (random walk theory) και όχι σε τάσεις. 
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3.2.1 Αυτοεπαληθευόµενη Θεωρία (Self-Fulfilling Prophesy) 

Σύµφωνα µε τους επικριτές της τεχνικής ανάλυσης, οι  τεχνικοί αναλυτές είναι εκείνοι 

που επηρεάζουν και διαµορφώνουν τις τιµές καθώς ενεργούν ταυτόχρονα και µαζικά. 

Ωστόσο αυτό δεν µπορεί να ισχύει απόλυτα καθώς κάθε τεχνικός αναλυτής αξιολογεί 

µε τον δικό του υποκειµενικό τρόπο τις ενδείξεις των διαγραµµάτων. 

 

3.2.2 Μοντέλο Τυχαίου Περιπάτου ( Random Walk Model ) 
 

Σε αντίθεση µε την Τεχνική Ανάλυση έρχεται το Μοντέλο του Τυχαίου Περιπάτου το 

οποίο βασίζεται ουσιαστικά στην υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς.  Η θεωρία 

αυτή υποστηρίζει ότι οι µεταβολές που επέρχονται καθηµερινά στις τιµές των µετοχών 

σηµειώνονται χάρη σε τυχαίους παράγοντες και συνεπώς δεν µπορούµε να βασιστούµε 

σε ιστορικά δεδοµένα για να προβλέψουµε την µελλοντική πορεία των τιµών. 

 

Ακόµη πρέπει να αναφερθεί ότι το Μοντέλο του Τυχαίου Περιπάτου βασίζεται 

ουσιαστικά στην υπόθεση της Αποτελεσµατικής Αγοράς, δηλαδή υποστηρίζει ότι ο 

τυχαίος χαρακτήρας των πληροφοριών της αγοράς αντικατοπτρίζεται αυτόµατα στις 

τιµές των µετοχών, συνεπάγοντας και την τυχαία εξέλιξη στις τιµές των µετοχών. 

 

Ακόµη η Τεχνική Ανάλυση κατηγορείται από τους οπαδούς της Θεµελιώδους 

Ανάλυσης για τον υποκειµενικό της χαρακτήρα. Θεωρούν ότι σηµαντικό ρόλο παίζουν 

τόσο oι προσδοκίες των επενδυτών (Steven B. Achelis, 2001) , όσο και η ψυχολογία 

του πλήθους που επηρεάζει τους επενδυτές ( Walter J. Zimmermman Jr, United I-CAP 

). Κάποιοι θεωρητικοί την χαρακτήρισαν ως παράδειγµα “noise trading” όσον αφορά 

την αγορά συναλλάγµατος καθώς οι στρατηγικές της στηρίζονται «στον θόρυβο (όγκο 

συναλλαγών) και σε δηµοφιλή µοντέλα  και όχι στις διαθέσιµες πληροφορίες» ( 

Shleifer and Summers, 1990) 

Τα µειονεκτήµατα όµως που της προσάπτουν οι οπαδοί της Θεµελιώδους Ανάλυσης, 

όσοι ασχολούνται µε την Τεχνική Ανάλυση τα χρησιµοποιούν ως εργαλεία για να 

προβλέψουν τις µελλοντικές τιµές των χρεογράφων και τις τάσεις που θα επικρατήσουν 

στην αγορά. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι η ψυχολογία των επενδυτών επηρεάζει την 

προσφορά και τη ζήτηση και ότι οι αντιδράσεις των επενδυτών παρουσιάζουν 

οµοιότητες διαχρονικά (τάσεις), οπότε η µελέτη της προηγούµενης συµπεριφοράς των 
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επενδυτών µπορεί να οδηγήσει τον τεχνικό αναλυτή στην εξαγωγή  ορθών 

αποτελεσµάτων. 

 

3.3 Θεωρία του Dow 

Προάγγελος της Τεχνικής Ανάλυσης είναι η Θεωρία του Dow, η οποία αναπτύχθηκε 

από τον Charles Dow στις ΗΠΑ. Ο Charles Dow υπήρξε αρχισυντάκτης της Wall Street 

Journal και ήταν ο πρώτος που δηµιούργησε  Γενικούς ∆είκτες τιµών, τους Dow Jones 

Industrial Average και Dow Jones Rail Average. Συγκέντρωσε ένα πλήθος µετοχών, και 

σύµφωνα µε τις τιµές κλεισίµατος τους, παρακολουθούσε την πορεία τους φτάνοντας 

στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των µετοχών κινούνταν παράλληλα µε την τάση που 

υπήρχε στην αγορά.   

Στο συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε ο Dow ήταν ότι οι επενδυτές προσπαθούν να 

προεξοφλήσουν το µέλλον.  Σε αυτό κατέληξε καθώς  παρατήρησε ότι ακόµη και όταν 

η εφηµερίδα του συνέχιζε να δηµοσιεύει θετικά νέα οι δείκτες σταµατούσαν να 

ανεβαίνουν αλλά άρχιζαν να πέφτουν και επίσης σταµατούσαν να πέφτουν και άρχιζαν 

να ανεβαίνουν όταν η εφηµερίδα ακόµα δηµοσίευε αρνητικές ειδήσεις για την 

κερδοφορία των εταιρειών.  Συµπέρανε λοιπόν ότι οι επενδυτές προεξοφλούν το µέλλον 

καθώς πωλούν όταν θεωρούν οι ίδιοι ότι η αγορά έχει φτάσει στο υψηλότερο σηµείο 

της και αγοράζουν όταν και πάλι οι ίδιοι  πιστεύουν ότι έχει φτάσει στο χαµηλότερο 

σηµείο.  ∆ηλαδή δεν εναρµονίζουν την συµπεριφορά τους µε τις πληροφορίες που τους 

δίνονται αλλά βασίζονται στην δική τους πεποίθηση για την πορεία της αγοράς 

βασιζόµενη στην ως εκείνη τη στιγµή πορεία της. 

 

3.4 Είδη ∆ιαγραµµάτων και Εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης  
 

Η Τεχνική Ανάλυση χρησιµοποιεί δύο ειδών µεθόδους.  Η πρώτη µέθοδος που 

χρησιµοποιεί, για να µελετήσει την κίνηση των µετοχών, είναι η χρήση διαγραµµάτων.  

Η άλλη µέθοδος είναι η χρήση δεικτών, συµπεριλαµβάνοντας υπολογισµούς και 

µαθηµατικές εξισώσεις.  

 

3.4.1 Τύποι ∆ιαγραµµάτων 
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Τα διαγράµµατα αποτελούν το βασικό εργαλείο της Τεχνικής Ανάλυσης. Μάλιστα 

έχουν αναπτυχθεί αρκετά µοντέλα γραφικής απεικόνισης σχεδόν όλων όσων 

λαµβάνουν χώρα στην αγορά. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικότερες µεθόδοι 

αναπαράστασης της κίνησης των τιµών σε διαγραµµατική µορφή.   

 

3.4.1.1 ∆ιάγραµµα Γραµµής  

Το διάγραµµα γραµµής αποτελεί την πιο απλή µορφή γραφικής αναπαράστασης των 

τιµών. Σε αυτόν τον τύπο διαγράµµατος απεικονίζεται µόνο η τιµή κλεισίµατος κάθε 

διαδοχικής ηµέρας.  

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.4.1.1 ∆ιάγραµµα Γραµµής (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003) 
 

 

3.4.1.2 ∆ιάγραµµα Ράβδων  

Στο διάγραµµα ράβδων η κάθε ηµέρα διαπραγµάτευσης της µετοχής αναπαριστάται 

από µία κάθετη γραµµή όπου το κάτω άκρο της συµπίπτει µε την κατώτατη ηµερήσια 

τιµή ενώ το άνω άκρο αποτελεί την ανώτατη ηµερήσια τιµή. ∆εξιά και αριστερά της 
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κάθετης αυτής γραµµής υπάρχουν δύο οριζόντιες προεξοχές. Η δεξιά αναπαριστά την 

τιµή κλεισίµατος και η αριστερή την τιµή ανοίγµατος.  

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.4.1.2 ∆ιάγραµµα Ράβδων (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003) 

 

3.4.1.3 Ιαπωνέζικοι Ράβδοι ή Κηροπήγια 

Το διάγραµµα των Ιαπωνέζικων ράβδων ή Κηροπηγίων είναι παρόµοιο µε το 

διάγραµµα ράβδων. Το παραλληλόγραµµο αναπαριστά τη διαφορά µεταξύ της τιµής 

ανοίγµατος και της τιµής κλεισίµατος της συνεδρίασης και ονοµάζεται σώµα. Αυτό 

µπορεί να είναι είτε λευκό είτε µαύρο. Το λευκό σώµα  σηµαίνει ότι η τιµή κλεισίµατος 

είναι υψηλότερη από την τιµή ανοίγµατος. Το µαύρο σώµα σηµαίνει ότι η τιµή 

κλεισίµατος είναι χαµηλότερη από την τιµή ανοίγµατος. 
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∆ιάγραµµα  3.4.1.3 Ιαπωνέζικοι Ράβδοι ή Κηροπήγια (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003) 

 

3.4.2 Όγκος Συναλλαγών 

O όγκος συναλλαγών αναπαριστά τη συνολική συναλλακτική δραστηριότητα µιας 

αγοράς ή µιας µετοχής κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας. ∆ιαγραµµατικά απεικονίζεται µε 

µια κάθετη µπάρα στο κάτω µέρος του διαγράµµατος τιµών, κάτω ακριβώς από την 

ράβδο της τιµής της µετοχής (ή του δείκτη) την αντίστοιχη ηµέρα.  Μία υψηλή ράβδος 

σηµαίνει υψηλός όγκος συναλλαγών ενώ µια χαµηλή ράβδος αντιπροσωπεύει χαµηλό 

όγκο συναλλαγών.  
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∆ιάγραµµα 3.4.2  Όγκου Συναλλαγών (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003) 

 

3.4.3 Εργαλεία Τεχνικής Ανάλυσης 
 

3.4.3.1 Στήριξη και Αντίσταση 
 

Η στήριξη είναι εκείνο το επίπεδο τιµών στο οποίο υπάρχει επαρκής ζήτηση για το 

χρηµατοοικονοµικό προϊόν ικανή να διακόψει την πτωτική κίνηση των τιµών και να 

ωθήσει τις τιµές προς τα πάνω. Συγκεκριµένα, η στήριξη ορίζεται από έναν 

προηγούµενο πυθµένα. Αντίσταση είναι εκείνο το επίπεδο τιµών στο οποίο υπάρχει 

σηµαντική προσφορά του χρηµατοοικονοµικού προϊόντος, η οποία ανατρέπει την 

ανοδική κίνηση των τιµών και τις πιέζει προς τα κάτω. ∆ιαγραµµατικά η αντίσταση 

ορίζεται από µία προηγούµενη κορυφή  

Κάθε φορά που διασπάται ένα επίπεδο στήριξης ή αντίστασης τότε αυτό αντιστρέφει το 

ρόλο του. ∆ηλαδή το επίπεδο αντίστασης µετατρέπεται σε επίπεδο στήριξης και το 

αντίστροφο.  
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3.4.3.2 Ευθεία Τάσης 

 

Η γραµµή ή ευθεία τάσης µας υποδεικνύει την υφιστάµενη τάση των τιµών. Για να 

σχεδιάσουµε µία ανοδική γραµµή τάσης ενώνουµε τουλάχιστον δύο τοπικούς πυθµένες 

µε το δεύτερο να βρίσκεται υψηλότερα από τον πρώτο.  Αντίστοιχα για την πτωτική 

γραµµή τάσης ενώνουµε δύο τοπικές κορυφές µε τη δεύτερη κορυφή να βρίσκεται 

χαµηλότερα από την πρώτη.  

∆ιάσπαση της ευθείας τάσης υποδεικνύει αντιστροφή της υφιστάµενης τάσης. Πολύ 

συχνά η ανοδική γραµµή τάσης µετατρέπεται σε αντίσταση µετά την καθοδική 

διάσπασή της ενώ το αντίστροφο ισχύει για την καθοδική ευθεία τάσης. 

 

3.4.4  ∆ιαγραµµατική Ανάλυση 
 

3.4.4.1 Σχηµατισµοί Αντιστροφής 

 

Τις περισσότερες φορές οι τιµές δηµιουργούν κάποιους γεωµετρικούς σχηµατισµούς. 

Οι τεχνικοί αναλυτές έχουν καταγράψει µία πληθώρα τέτοιων σχηµατισµών. Μερικοί 

από τους σχηµατισµούς αυτούς εµφανίζονται αρκετά συχνά στα διαγράµµατα των 

τιµών, ενώ άλλοι είναι πιο σπάνιοιΟι σχηµατισµοί αντιστροφής διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες µε κριτήριο την υφιστάµενη τάση. Οι δύο αυτές κατηγορίες είναι : 

 

� Σχηµατισµοί Βάσης. Εµφανίζονται στο τέλος µιας καθοδικής τάσης 

υποδεικνύοντας άνοδο των τιµών. 

 

� Σχηµατισµοί Κορυφής. Εµφανίζονται στο τέλος µιας ανοδικής τάσης 

υποδεικνύοντας πτώση των τιµών. 

 

 

3.4.4.2 Κεφάλι και Ώµοι 
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Το ΄κεφάλι και ώµοι’ είναι ένας σχηµατισµός αποτελούµενος από τρία µέρη όπου η 

µεσαία κορυφή βρίσκεται πάνω από τις δύο παρακείµενες κορυφές. Πιο συγκεκριµένα, 

αποτελείται από τον αριστερό ώµο, το κεφάλι και το δεξιό ώµο, όπως ακριβώς φαίνεται 

στο διάγραµµα 1. Ο αριστερός ώµος τυπικά σχηµατίζεται στο τέλος µιας εκτεταµένης 

ανόδου. Εν συνεχεία, οι τιµές κινούνται πτωτικά από την κορυφή του αριστερού ώµου 

για κάποιο χρονικό διάστηµα, πραγµατοποιούν ένα ράλι επιτυγχάνοντας νέο υψηλό και 

έπειτα ‘υποχωρούν’ περίπου µέχρι το χαµηλό του αριστερού ώµου σχηµατίζοντας µε 

τον τρόπο αυτό το ‘κεφάλι’ του εξεταζόµενου σχηµατισµού. Ακολουθεί άλλη µία 

ανοδική κίνηση προς µία κορυφή χαµηλότερη από το ‘κεφάλι’ ακολουθούµενη από µία 

πτώση των τιµών σχηµατίζοντας έτσι και το δεξιό ώµο. Μία γραµµή µπορεί να 

σχεδιαστεί ενώνοντας τα χαµηλά Β και ∆ και η οποία ονοµάζεται γραµµή λαιµού. Όταν 

διασπάται αυτή η γραµµή ολοκληρώνεται ο σχηµατισµός και δίνεται η επιβεβαίωση (η 

αποτυχία του αριστερού ώµου να ξεπεράσει το κεφάλι αποτελεί την πρώτη 

ανησυχητική ένδειξη και έπειτα η διάσπαση της γραµµής τάσης) της αντιστροφής της 

τάσης. Αφού οι τιµές κινηθούν για λίγο πτωτικά πολλές φορές πραγµατοποιούν ένα 

πισωγύρισµα (αναπήδηση) προς τη γραµµή λαιµού προτού συνεχίσουν την καθοδική 

τους πορεία. Ο σχηµατισµός ‘κεφάλι και ώµοι’ δεν θεωρείται ολοκληρωµένος έως ότου 

διασπαστεί η γραµµή λαιµού. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.4.4.2 Κεφάλι και Ώµοι (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003) 
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Στο σχηµατισµό ‘κεφάλι και ώµοι’ ο όγκος συναλλαγών αυξάνεται κατά την ανοδική 

πορεία στον αριστερό ώµο, στο κεφάλι παραµένει σταθερός ή είναι ελαφρά µειωµένος, 

ενώ στον δεξιό ώµο φθίνει για να αυξηθεί και πάλι κατά τη διάσπαση της γραµµής 

λαιµού. 

 

Το ‘ανάποδο κεφάλι και ώµοι’ είναι το ακριβώς αντίστροφο από το ‘κεφάλι και ώµοι’. 

Είναι ένας σχηµατισµός αποτελούµενος από τρία µέρη όπου το µεσαίο χαµηλό 

βρίσκεται κάτω από τα παρακείµενα τοπικά χαµηλά. 

 

 

3.4.4.3 ∆ιπλή Κορυφή 
 

Ο σχηµατισµός της διπλής κορυφής σχηµατίζεται όταν οι τιµές καθώς κινούνται 

ανοδικά αφού φτάσουν σε ένα ορισµένο επίπεδο, έπειτα υποχωρούν δηµιουργώντας την 

πρώτη κορυφή. Στη συνέχεια κινούνται και πάλι ανοδικά προσεγγίζοντας τα επίπεδα 

της προηγούµενης κορυφής. ∆εν καταφέρνουν όµως να την ξεπεράσουν, επικρατούν οι 

πωλητές και οι τιµές αρχίζουν να πιέζονται προς χαµηλότερα επίπεδα τιµών. 

Ολοκλήρωση και επιβεβαίωση του εν λόγω σχηµατισµού έχουµε µόνο όταν οι τιµές 

βρεθούν κάτω από το χαµηλό του επιπέδου της κοιλότητας που υπάρχει ανάµεσα στις 

δύο κορυφές. Όσον αφορά τον όγκο συναλλαγών είναι ιδιαίτερα αυξηµένος στην πρώτη 

κορυφή και σαφώς χαµηλότερος στη δεύτερη. Η δε διάσπαση της οριζόντιας γραµµής 

για την επιτυχή ολοκλήρωση και εγκυρότητα του σχηµατισµού θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται µε υψηλό όγκο συναλλαγών.  

 

3.4.4.4 ∆ιπλός Πυθµένας 
 

Ο διπλός πυθµένας είναι ακριβώς ο αντίστροφος σχηµατισµός της διπλής κορυφής και 

σχηµατίζεται στο τέλος µιας πτωτικής τάσης υποδεικνύοντας αντιστροφή της σε 

ανοδική τάση. Αποτελείται δηλαδή από δύο διαδοχικούς πυθµένες στο ίδιο επίπεδο 

τιµών, καθώς ο δεύτερος πυθµένας δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον πρώτο. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο όγκος συναλλαγών στη δεύτερη κοιλότητα είναι 

χαµηλότερος από ότι στην πρώτη. Ο σχηµατισµός ολοκληρώνεται όταν οι τιµή 

ξεπεράσει την κορυφή που βρίσκεται µεταξύ των δύο πυθµένων. Όσο πιο υψηλός είναι 

ο όγκος συναλλαγών κατά την ανοδική κίνηση της τιµής από το δεύτερο πυθµένα και 
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κατά τη διάσπαση του προαναφερθέντος επιπέδου τιµών – το οποίο λειτουργεί ως 

αντίσταση – τόσο πιο αξιόπιστος είναι ο σχηµατισµός του διπλού πυθµένα. 

3.4.4.5 Ηµέρα Αναστροφής 

 

Η ηµέρα αναστροφής αποτελεί έναν ηµερήσιο σχηµατισµό τιµών αντιστροφής της 

υπάρχουσας τάσης. Σε µια ανοδική αγορά η ηµέρα αναστροφής είναι το αποτέλεσµα 

µιας έντονα ανοδικής κίνησης των τιµών επιτυγχάνοντας διαρκώς νέα υψηλά. Την 

ηµέρα αναστροφής κορυφής η τιµή της µετοχής σχηµατίζει νέα υψηλότερη ηµερήσια 

ανώτατη τιµή  στο τέλος όµως της συνεδρίασης κλείνει κοντά στην ηµερήσια κατώτατη 

τιµή και µάλιστα κάτω από την τιµή κλεισίµατος της προηγούµενης ηµέρας. Το 

αντίστροφο ισχύει στην περίπτωση της ηµέρας αντιστροφής βάσης.  

 

Τα γενικά χαρακτηριστικά µιας ηµέρας αναστροφής είναι τα ακόλουθα : 

 

� Μεγάλο ηµερήσιο εύρος τιµών 

� Ιδιαίτερα υψηλός όγκος συναλλαγών 

� Υψηλότερο µέγιστο (χαµηλότερο ελάχιστο – ηµέρα αναστροφής βάσης) από 

εκείνο της προηγούµενης συνεδρίασης 

� Χαµηλότερο κλείσιµο (υψηλότερο κλείσιµο – ηµέρα αναστροφής βάσης) από 

εκείνο της προηγούµενης συνεδρίασης 

 

Όσο υψηλότερος είναι ο όγκος συναλλαγών και όσο µεγαλύτερο είναι το ηµερήσιο 

εύρος, τόσο πιο αξιόπιστος είναι ο σχηµατισµός. 

 

3.4.4.6 Σχηµατισµοί Συνέχισης 
 

Ένας σχηµατισµός συνέχισης µπορεί να οριστεί ως η πλευρική κίνηση των τιµών η 

οποία διακόπτει προσωρινά την ανοδική ή πτωτική υφιστάµενη κύρια τάση. 

Συγκεκριµένα, όταν η κύρια τάση είναι πτωτική γίνεται συγκέντρωση των µετοχών, 

καθώς οι τιµές κινούνται προς στιγµήν ανοδικά αλλά µετά πάλι υποχωρούν και τελικά 

πραγµατοποιούνται µαζικές ρευστοποιήσεις µε αποτέλεσµα η διάσπαση του 

σχηµατισµού να γίνεται µε πολύ υψηλούς όγκους συναλλαγών. Από την άλλη πλευρά, 

ο σχηµατισµός συνέχισης που δηµιουργείται σε µια ανοδική τάση υποδεικνύει ότι 

κάποιοι ιδιώτες ή θεσµικοί επενδυτές “µαζεύουν” πακέτα της µετοχής και τελικά 
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επικρατούν οι επενδυτές που έχουν ανοδικές προσδοκίες για τη µελλοντική πορεία της 

αγοράς. Έπειτα από την ολοκλήρωση των σχηµατισµών αυτών θα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται αγορές ή πωλήσεις µόνο προς την κατεύθυνση της κύριας τάσης. 

Αν και υπάρχουν αρκετοί σχηµατισµοί συνέχισης της τάσης εµείς θα αναφερθούµε σε 

ορισµένους µόνο από τους πιο συχνά εµφανιζόµενους και εύκολα αναγνωρίσιµους 

σχηµατισµούς. 

 

3.4.4.7 Συµµετρικό Τρίγωνο 

 

Το συµµετρικό τρίγωνο σχηµατίζεται από διαδοχικά υψηλά και χαµηλά που 

δηµιουργούνται κατά τις ανόδους και καθόδους της τιµής όπως φαίνεται στο σχετικό 

διάγραµµα. Εάν συνδέσουµε αυτές τις κορυφές και τους πυθµένες µε δύο γραµµές θα 

παρατηρήσουµε ότι αυτές οι γραµµές συγκλίνουν προς τα δεξιά σε ένα σηµείο, το οποίο 

ονοµάζουµε κορυφή του σχηµατιζόµενου συµµετρικού τριγώνου. Ως βάση του 

τριγώνου θεωρείται η κατακόρυφη πλευρά του στα αριστερά. Για να σχηµατιστεί ένα 

συµµετρικό τρίγωνο απαιτούνται τουλάχιστον δύο διαδοχικά ράλι τιµών και δύο 

κάθοδοι της αγοράς. Χρειάζεται δηλαδή να σχηµατιστούν τουλάχιστον δύο διαδοχικές 

κορυφές (µε τη δεύτερη κορυφή να βρίσκεται χαµηλότερα από την πρώτη) και δύο 

διαδοχικοί πυθµένες (µε το δεύτερο πυθµένα να βρίσκεται υψηλότερα από τον πρώτο). 

Η ολοκλήρωση του σχηµατισµού πραγµατοποιείται όταν οι τιµές διασπάσουν τη µία εκ 

των δύο πλευρών του τριγώνου προς την κατεύθυνση της κύριας τάσης. Η διάσπαση 

αυτή γίνεται συνήθως αφότου οι τιµές διανύσουν τα ¾  του τριγώνου. Εάν οι τιµές 

µέσα στο περιθώριο αυτό δεν καταφέρουν να διασπάσουν κάποια από τις δύο πλευρές 

του τριγώνου τότε ο σχηµατισµός χάνει την εγκυρότητά του. Ο όγκος συναλλαγών 

κατά τη διάρκεια του σχηµατισµού του τριγώνου φθίνει καθώς η καµπύλη τιµών 

πλησιάζει στην κορυφή του τριγώνου.  

3.4.4.8 Ανοδικό Τρίγωνο 

 

Το ανοδικό τρίγωνο και το καθοδικό τρίγωνο – που θα εξετάσουµε στη συνέχεια – 

αποτελούν παραλλαγές του συµµετρικού τριγώνου αλλά έχουν διαφορετική 

προγνωστική σηµασία. Ενώ το συµµετρικό τρίγωνο είναι ένας ουδέτερος σχηµατισµός, 

το ανοδικό τρίγωνο θεωρείται σχηµατισµός ανοδικών προσδοκιών, ενώ το καθοδικό 

τρίγωνο πτωτικών προσδοκιών. Για αυτό και το ανοδικό τρίγωνο εµφανίζεται σε 
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ανοδικές τάσεις, ενώ το καθοδικό τρίγωνο εµφανίζεται σε πτωτικές τάσεις της αγοράς 

µετοχών ή παραγώγων. Η άνω πλευρά του τριγώνου είναι οριζόντια, ενώ η κάτω 

πλευρά έχει θετική κλίση. Η διάσπαση του ανοδικού τριγώνου γίνεται όταν οι τιµές 

ξεπεράσουν την άνω οριζόντια πλευρά του. Η διάσπαση αυτή θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται µε αυξηµένο όγκο συναλλαγών. Ωστόσο κατά τη διάρκεια 

σχηµατισµού του ο όγκος φθίνει.  

 

3.4.4.9 Καθοδικό Τρίγωνο 

 

Η άνω πλευρά του καθοδικού τριγώνου έχει αρνητική κλίση, ενώ η κάτω πλευρά του 

είναι οριζόντια. Η διάσπαση του καθοδικού τριγώνου γίνεται όταν οι τιµές ξεπεράσουν 

την κάτω οριζόντια πλευρά του. Η διάσπαση αυτή θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε 

αυξηµένο όγκο συναλλαγών. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του σχηµατισµού, ο όγκος 

τείνει να φθίνει.  

 

3.4.5 Τεχνικοί ∆είκτες 
 

3.4.5.1 Κινητοί Μέσοι Όροι (Moving Averages) 

Από τους πιο δηµοφιλείς τεχνικούς δείκτες είναι οι κινητοί µέσοι όροι. Υπάρχουν 

διαφόρων ειδών κινητοί µέσοι – απλοί, εκθετικοί, σταθµισµένοι – οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται προκειµένου να εξοµαλύνουν τις καθηµερινές διακυµάνσεις των 

τιµών δίνοντας µια πιο ξεκάθαρη εικόνα της τάσης που ακολουθούν οι τιµές του 

χρηµατοοικονοµικού προϊόντος.  

Οι Κ.Μ.Ο. δείχνουν ή σηµατοδοτούν ότι µια νέα τάση έχει ξεκινήσει ή ότι η 

προηγούµενη έχει τερµατιστεί ή αντιστραφεί. Αποτελούν την οµαλοποιηµένη τάση της 

µετοχής. 

 

3.4.5.1.1 Απλός Κινητός Μέσος Όρος ( Simple Moving Average ) 

Ο απλός κινητός µέσος όρος είναι ο τύπος που χρησιµοποιείται από τους 

περισσότερους τεχνικούς αναλυτές λόγω του πολύ εύκολου τρόπου µε τον οποίον 

υπολογίζεται αλλά και της ικανοποιητικής αποτελεσµατικότητάς του. Υπολογίζεται 
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προσθέτοντας τις τιµές ( συνήθως τιµές κλεισίµατος ) για έναν αριθµό περιόδων (ώρες, 

ηµέρες, εβδοµάδες, κ.λ.π) και διαιρώντας το άθροισµα αυτό µε τον αριθµό των 

περιόδων. Αυτό µας δίνει τη µέση τιµή της µετοχής για την συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή. 

Ο Κινητός Μέσος Όρος των Ν ηµερών είναι ο αριθµητικός µέσος όρος  των τιµών 

κλεισίµατος των Ν ηµερών που προηγούνται της χ ηµέρας. Για παράδειγµα ο κινητός 

µέσος των 35 ηµερών υπολογίζεται ως εξής : 

 

 

 

όπου C1, C2 κτλ. είναι οι τιµές κλεισίµατος των αντίστοιχων ηµερών. 

Συνήθως για τον υπολογισµό του Κ.Μ.Ο. χρησιµοποιείται η τιµή κλεισίµατος. Ωστόσο 

ο Κ.Μ.Ο. µπορεί να υπολογισθεί και βάσει της τιµής ανοίγµατος, της ανώτατης ή 

κατώτατης ηµερήσιας τιµής ή ακόµη και πάνω στη µέση τιµή του ηµερήσιου εύρους 

τιµών. 

 

Σήµατα αγοραπωλησιών έχουµε στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

• Όταν η καµπύλη τιµών διασπά ανοδικά τον Κ.Μ.Ο. έχουµε ένδειξη έναρξης 

ανοδικής τάσης. 

• Όταν η καµπύλη τιµών διασπά καθοδικά τον Κ.Μ.Ο. έχουµε ένδειξη έναρξης 

πτωτικής τάσης. 

 

Θα πρέπει ακόµη να αναφέρουµε ότι ο Κ.Μ.Ο. κατά τη διάρκεια των διορθωτικών 

κινήσεων σε µία ανοδική τάση λειτουργεί ως στήριξη, ενώ το αντίστροφο ισχύει στην 

περίπτωση της πτωτικής τάσης κατά τη διάρκεια των ανοδικών αντιδράσεων των τιµών. 

Παραδείγµατα εφαρµογής του Κινητού Μέσου Όρου θα δοθούν παρακάτω στην 

εµπειρική ανάλυση. 

 

35

35......321
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3.4.5.1.2 Σταθµικός Kινητός Μέσος Όρος (Weighted Moving Average) 

Επειδή ο απλός κινητός µέσος όρος είναι ένας δείκτης µε µεγάλη χρονική υστέρηση 

στις τιµές του και δίνει σε όλες την ίδια βαρύτητα, κάποιοι αναλυτές προτιµούν να 

χρησιµοποιούν τον σταθµικό κινητό µέσο όρο. Ο σταθµικός κινητός µέσος όρος δίνει 

µεγαλύτερη σηµασία στις πιο πρόσφατες τιµές και λιγότερη στις παλαιότερες. Έτσι, 

αλλάζει κατεύθυνση πιο γρήγορα από τον απλό κινητό µέσο όρο.  

Ο τύπος υπολογισµού ενός σταθµικού κινητού µέσου όρου 5 ηµερών είναι ο ακόλουθος 

: 
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∆ιάγραµµα 3.4.5.1.2 Σύγκριση απλού και σταθµισµένου κινητού µέσου όρου 30 

ηµερών (Λιβάνης & Γεωργιάδης, 2003) 
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3.4.5.1.3 MACD (Moving Average Convergence / Divergence) 

Άλλος ένας τεχνικός δείκτης που χρησιµοποιείται για την απεικόνιση της τάσης των 

τιµών και τον εντοπισµό αντιστροφών της τάσης είναι ο δείκτης MACD (Moving 

Average Convergence/Divergence). Ο MACD12/26 είναι η διαφορά του εκθετικού 

κινητού µέσου 26 ηµερών από τον εκθετικό κινητό µέσο 12 ηµερών. ∆ηλαδή, 

 

όπου Ε.Κ.Μ.Ο.  είναι ο εκθετικός κινητός µέσος όρος. 

Για τον προσδιορισµό σηµάτων αγοραπωλησίας χρησιµοποιούµε τον εκθετικό κινητό 

µέσο όρο των 9 ηµερών του MACD ως trigger line. Κατά αυτόν τον τρόπο, όταν ο 

Macd διασπά ανοδικά την trigger line έχουµε σήµα αγοράς, ενώ όταν τη διασπά 

πτωτικά έχουµε σήµα πώλησης. Επιπλέον ο Macd επιτρέπει τον εντοπισµό 

υπεραγορασµένων (όταν η καµπύλη του Macd βρίσκεται αρκετά πάνω από το οριζόντιο 

επίπεδο µηδέν) και υπερπωληµένων (όταν η καµπύλη του Macd βρίσκεται αρκετά κάτω 

από το οριζόντιο επίπεδο µηδέν) καταστάσεων της αγοράς.  

Παραδείγµατα του δείκτη MACD θα παρουσιαστούν στο δεύτερο µέρος της εργασίας, 

στη εµπειρική έρευνα. 

Οι δύο γραµµές του MACD µπορούν να παρουσιαστούν διαγραµµατικά και µε τη 

µορφή ιστογράµµατος. Το ιστόγραµµα αποτελείται από κάθετες ράβδους οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν την διαφορά των δύο αυτών γραµµών. Όταν η γραµµή του MACD 

βρίσκεται πάνω από την trigger line τότε το ιστόγραµµα είναι πάνω από τη γραµµή 

µηδέν ( το ιστόγραµµα έχει δική του οριζόντια γραµµή µηδέν). Οι εναλλαγές του 

ιστογράµµατος πάνω και κάτω από την οριζόντια γραµµή µηδέν συµπίπτουν µε τα 

σήµατα αγοραπωλησιών που δίνονται από την ανοδική ή καθοδική διάσπαση της 

trigger line. 

 

3.4.5.2  Ταλαντωτής Τιµών (Price Oscillator) 

Ο ταλαντωτής τιµών είναι παρόµοιος µε τον MACD. Αποτελείται από την ποσοστιαία 

διαφορά ενός απλού βραχυχρόνιου κινητού µέσου και ενός απλού µεσοπρόθεσµου 

κινητού µέσου. Οι περισσότεροι τεχνικοί αναλυτές χρησιµοποιούν τον απλό κινητό 

µέσο όρο των 5 ηµερών ως βραχυχρόνιο, και των απλό κινητό µέσο όρο των 60 ηµερών 

για µεσοπρόθεσµο. Ο τύπος υπολογισµού του είναι ο ακόλουθος : 

261226/12 ........ OMKEOMKEMACD −=
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Σήµατα αγοραπωλησίας δίνονται όταν ο PrOsc5-60/45 διασπά ανοδικά τον κινητό µέσο 

όρο των 45 ηµερών του εαυτού του στην υπερπωληµένη περιοχή του. Αντίστροφα, 

σήµα πώλησης έχουµε σε καθοδική διάσπαση του κινητού µέσου όρου των 45 ηµερών 

στην υπεραγορασµένη περιοχή. 

 

3.4.5.3 Λωρίδες Bollinger (Bollinger Bands) 

Οι λωρίδες Bollinger (Bollinger Bands) αναπτύχθηκαν από τον John Bollinger. 

Αποτελούνται από έναν κινητό µέσο όρο (προτιµάται ο Κ.Μ.Ο. των 20 ηµερών) ο 

οποίος περιβάλλεται από δύο λωρίδες. Ο Bollinger δηµιούργησε τις λωρίδες Bollinger 

χρησιµοποιώντας την τυπική απόκλιση η οποία αποτελεί µία µέθοδο υπολογισµού της 

µεταβλητότητας των χρονοσειρών όπως είναι για παράδειγµα οι τιµές µιας µετοχής. 

Οι λωρίδες Bollinger υπολογίζονται ως εξής: 

Άνω λωρίδα Bollinger   = 20SMA  + (2 x Τυπική απόκλιση) 

Κάτω λωρίδα Bollinger = 20SMA  - (2 x Τυπική απόκλιση) 

όπου : 20SMA   είναι ο απλός κινητός µέσος όρος των 20 ηµερών. 

Ενδείξεις για την µελλοντική κίνηση των τιµών χρησιµοποιώντας τις λωρίδες του 

Bollinger  δίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εάν η καµπύλη τιµών αποτύχει να διασπάσει καθοδικά την κάτω λωρίδα του 

Bollinger αποτελεί ένδειξη πιθανής ανοδικής κίνησης των τιµών 

τουλάχιστον µέχρι την άνω λωρίδα του Bollinger. Το ενδεχόµενο αυτό 

ισχυροποιείται µε την ανοδική διάσπαση του κινητού µέσου όρου των 20 

ηµερών από την καµπύλη τιµών. 

• Εάν η καµπύλη τιµών αποτύχει να διασπάσει ανοδικά την άνω λωρίδα του 

Bollinger αποτελεί ένδειξη πιθανής πτωτικής κίνησης των τιµών 

τουλάχιστον µέχρι την κάτω λωρίδα του Bollinger. Το ενδεχόµενο αυτό 

ισχυροποιείται µε την καθοδική διάσπαση του κινητού µέσου όρου των 20 

ηµερών από την καµπύλη τιµών. 
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• Ανοδική διάσπαση της άνω λωρίδας του Bollinger υποδεικνύει ισχυρή 

ανοδική τάση. 

• Καθοδική διάσπαση της κάτω λωρίδας του Bollinger υποδεικνύει ισχυρή 

καθοδική τάση. 

 

3.4.5.4 Ταλαντωτές (Oscillators) 

Όταν οι τιµές κινούνται πλευρικά χρησιµοποιούνται κυρίως οι ταλαντωτές. Όπως και το 

όνοµά τους υπονοεί, πρόκειται για στατιστικούς δείκτες οι οποίοι ταλαντώνονται εντός 

µίας ζώνης τιµών γύρω από µία οριζόντια γραµµή ισορροπίας η οποία για ορισµένους 

ταλαντωτές είναι το µηδέν και για άλλους το 100.  Μάλιστα σε περιόδους τάσης των 

τιµών οι ταλαντωτές χρησιµεύουν προσδιορίζοντας υπερπωληµένες – υπεραγορασµένες 

καταστάσεις, υποδεικνύοντας επικείµενη ανατροπή της τάσης.  

 

3.4.5.4.1 Momentum (Ορµή) 

Ο πιο συνηθισµένος ταλαντωτής και αρκετά απλός στον τρόπο υπολογισµού του είναι ο 

ταλαντωτής Momentum. Ο Momentum µετράει το ρυθµό µεταβολής της τιµής ενός 

χρηµατοοικονοµικού προϊόντος σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. ∆ηλαδή 

προσδιορίζει την ορµή µε την οποία οι τιµές επιταχύνουν ή επιβραδύνουν. Συνήθως 

χρησιµοποιείται ο Momentum 14 ή 7 ηµερών.  Ο τύπος υπολογισµού του Momentum 

14 ηµερών είναι ο ακόλουθος : 

 

όπου : 

 C :  η σηµερινή τιµή κλεισίµατος 

14C  : η τιµή κλεισίµατος πριν από 14 ηµέρες 

 

3.4.5.4.2 Relative Strength Index 

Ο δείκτης σχετικής ισχύος RSI αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder. Αφότου 

παρουσιάστηκε το 1978 στο βιβλίο του W. Wilder “New Concepts in Technical 

100
14

14 x
C

C
Momentum =
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Trading Systems”  άρχισε πολύ γρήγορα να χρησιµοποιείται ευρέως από τους τεχνικούς 

αναλυτές.  

Ο RSI υπολογίζεται µε τον παρακάτω τύπο : 

 

 

όπου : 

 

RS =   σύνολο µονάδων που κερδήθηκαν στις ανοδικές ηµέρες της περιόδου χ 

           σύνολο µονάδων που χάθηκαν στις καθοδικές ηµέρες της περιόδου χ 

 

Συνήθως χρησιµοποιείται ο RSI 14 ηµερών. 

 

Ο RSI ταλαντώνεται σε µία ζώνη τιµών µεταξύ του 100 και του µηδενός. Ο δείκτης 

θεωρείται υπεραγορασµένος στην περιοχή 70 έως 100 και υπερπωληµένος στην 

περιοχή 0 έως 30. Επίσης η καθοδική διάσπαση της γραµµής 70 από τον RSI 

σηµατοδοτεί πώληση του χρηµατοοικονοµικού προϊόντος, ενώ η ανοδική διάσπαση της 

γραµµής 30 προτρέπει για αγορά.  

 

 

 

 

 

 

RS
RSI

+

−=

1

100
100
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τις δύο µεθόδους 

χρησιµοποιώντας ως δείγµα τις 30 µετοχές του δείκτη Dow Jones Industrial Average 

για διάστηµα πέντε ετών από 01/2009 έως 01/2014. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν 

συγκρίναµε για την κάθε µετοχή δείκτες τόσο της Θεµελιώδους όσο και της Τεχνικής 

Ανάλυσης.  Συγκεκριµένα παρουσιάζονται οι δείκτες : 

Όσον αφορά Θεµελιώδεις ∆είκτες : 

• Price Earnings Ratio (P/E) 

• Price to Book Ratio (P/BV) 

• Return On Assets (ROA) 

• Return On Common Equity (ROE) 

Και όσον αφορά Τεχνικούς ∆είκτες :  

• Simple Moving Average 200 ηµερών (SMAVG 200) 

• Simple Moving Average 30 ηµερών (SMAVG 30) 

• Moving Average Convergence / Divergence (MACD12,26) 

• Και ως Trigger Line τον Εκθετικό Κινητό Μέσο Όρο των 9 ηµερών του MACD   

Θα προχωρήσουµε στην ανάλυση των διαγραµµάτων για την κάθε µια χωριστά. 

 

4.2.1 Εταιρία American Express Co  
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∆ιάγραµµα 4.2.1 Εταιρία American Express Co : 

Τεχνικοί ∆είκτες: 

 Παρακολουθώντας τους Κινητούς Μέσους Όρους παρατηρούµε ότι στην αρχή του 

τρίτου τριµήνου του 2012 η καµπύλη τιµών διασπά ανοδικά τόσο τον SMAVG (200), 

όσο και τον SMAVG (30) δίνοντας ένδειξη έναρξης ανοδικής τάσης και αγοράς της 

µετοχής. Γεγονός που επαληθεύει η πορεία της µετοχής µέχρι και σήµερα καθώς δεν 

υπάρχει από τότε καµία ένδειξη για αντιστροφή της τάσης αλλά ταυτόχρονα ούτε και 

πτωτική πορεία στην καµπύλη τιµής της µετοχής.  Ο δείκτης MACD(12,26) είχε δώσει 

την ένδειξη για αγορά λίγο νωρίτερα, προµηνύοντας την ανοδική τάση από τον πέµπτο 

του 2012 καθώς τότε διέσπασε ανοδικά την trigger line δίνοντας στους επενδυτές την 

ευκαιρία να αγοράσουν σε ακόµα χαµηλότερη τιµή. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες 

Στο µεγαλύτερο µέρος της εξεταζόµενης περιόδου οι δείκτες ROE και ROA κινούνται 

αντίθετα ή µε καθυστέρηση σε σχέση µε την εξέλιξη της τιµής της µετοχής. Στην αρχή 

της περιόδου η καµπύλη τιµής της µετοχής προσπαθεί να ακολουθήσει τον δείκτη Ρ/E 

αλλά δεν φτάνει τα υψηλά επίπεδα του δείκτη, το πρώτο τρίµηνο του 2010 

εναρµονίζονται και στην συνέχεια εξελίσσονται θετικά χωρίς ωστόσο να φτάνουν στα 
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ίδια επίπεδα. Όσον αφορά τον δείκτη P/BV στο µεγαλύτερο διάστηµα κινούνται 

παράλληλα αλλά σε διαφορετικά επίπεδα.  

4.2.2 Boeing Co 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.2 Boeing Co 

 

Είναι ευδιάκριτη η διαφορά του διαγράµµατος της εταιρίας Boeing Co σε σχέση µε τα 

διαγράµµατα των υπολοίπων εταιριών και αυτό όπως φαίνεται οφείλεται στον πολύ 

υψηλό δείκτη P/BV.  Προκειµένου να µην υπάρχει ανοµοιογένεια ως προς την 

εξεταζόµενη χρονική περίοδο, το µόνο συµπέρασµα που µπορεί να προκύψει είναι ότι ο 

θεµελιώδης αυτός δείκτης απέχει πολύ από τις πραγµατοποιηθείσες τιµές της µετοχής 

δίνοντας λάθος προβλέψεις για την εξέλιξη των τιµών. Η κατάσταση δείχνει να 

εξοµαλύνεται από το τέλος του 2011 όπου αρχίζουν να γίνονται ορατές και οι καµπύλες 

τόσο των υπόλοιπων δεικτών, όσο και η καµπύλη των τιµών της µετοχής. 

4.2.3 Εταιρεία Caterpillar Inc  
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∆ιάγραµµα 4.2.3 Εταιρεία Caterpillar Inc : 

Τεχνικοί ∆είκτες: 

Παρατηρούµε την ανοµοιογένεια των τιµών ανάµεσα στους SMAVG (200) και 

SMAVG (30) λόγω της πιθανής µεγάλης µεταβλητότητας των τιµών της µετοχής.  Από 

τον Φεβρουάριο του 2011 ο δείκτης MACD(12,26) δείχνει ότι η µετοχή είναι 

υπερπωληµένη καθώς ο δείκτης είναι αρκετά κάτω από την οριζόντια γραµµή µηδέν 

και τον Απρίλιο του 2011 δίνει σήµα αγοράς καθώς διασπά ανοδικά την trigger line και 

προµηνύει την επικείµενη άνοδο των τιµών. Μέσα στον ίδιο µήνα το ίδιο σήµα δίνει 

και ο SMAVG (30) ο οποίος διασπάται ανοδικά από την καµπύλη των τιµών. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Και στην συγκεκριµένη µετοχή στο µεγαλύτερο µέρος της εξεταζόµενης περιόδου οι 

δείκτες ROE και ROA κινούνται αντίθετα ή µε καθυστέρηση σε σχέση µε την εξέλιξη 

της τιµής της µετοχής. Ο δείκτης P/E στην αρχή της περιόδου κινείται σε ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα που η καµπύλη τιµής της µετοχής αδυνατεί να φτάσει, στην µέση 

εναρµονίζονται για λίγο και έπειτα  ενώ και πάλι κινούνται παράλληλα αυτή τη φορά η 

καµπύλη της τιµής σηµειώνει υψηλότερες τιµές.  Ο δείκτης P/BV ενώ κινείται 

παράλληλα µε την εξέλιξη της τιµής της µετοχής  σε αρκετά σηµεία αποκλίνουν 

αρκετά. 
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4.2.4 Εταιρεία Cisco Systems Inc 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.4 Εταιρεία Cisco Systems Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες: 

Στο τέλος του Οκτωβρίου µε αρχές Νοεµβρίου του 2009 
ο δείκτης MACD(12,26) είναι 

αρκετά πάνω από την οριζόντια γραµµή µηδέν, δηλαδή στην υπεραγορασµένη περιοχή, 

αλλά παρατηρούµε αρνητική απόκλιση σε σχέση µε την καµπύλη τιµών - αρνητική 

απόκλιση έχουµε στην περίπτωση όπου η καµπύλη τιµών επιτυγχάνει νέα κορυφή, ενώ 

η καµπύλη του MACD(12,26) αδυνατεί να πραγµατοποιήσει νέο υψηλό - δείγµα ότι 

είναι αρκετά πιθανό η υφιστάµενη ανοδική τάση να αντιστραφεί.  Και όντως η τάση 

αντιστρέφεται και η τιµή της µετοχής αρχίζει να έχει πτωτική πορεία, κάτι που είχε 

φανεί από τα τέλη του Σεπτεµβρίου όταν ο MACD(12,26) είχε διασπάσει καθοδικά την 

trigger line. Ωστόσο την ένδειξη αυτήν αργεί να τη δώσει τόσο  ο SMAVG(30) όσο και 

ο SMAVG(200) που δίνει την ένδειξη ακόµη πιο µετά.  

Θεµελιώδεις ∆είκτες:  
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Και στην συγκεκριµένη µετοχή ο δείκτης P/E στην αρχή της περιόδου βρίσκεται σε 

µεγάλη απόσταση από την καµπύλη τιµής της µετοχής, ωστόσο κινούνται παράλληλα, 

ενώ στην συνέχεια σε αρκετά διαστήµατα εναρµονίζονται µε µικρές αποκλίσεις µεταξύ 

τους. Ο δείκτης P/BV κινείται παράλληλα µε την καµπύλη τιµής της µετοχής και είναι 

σε  µικρή απόσταση µεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες ROE και ROA και σε 

αυτήν την εταιρεία στο µεγαλύτερο µέρος της εξεταζόµενης περιόδου κινούνται 

αντίθετα ή µε καθυστέρηση σε σχέση µε την εξέλιξη της τιµής της µετοχής. 

 

4.2.5 Εταιρεία Chevron Corp 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.5 Εταιρεία Chevron Corp 

Τεχνικοί ∆είκτες: 

Στην συγκεκριµένη εταιρεία παρατηρούµε ότι τον Ιανουάριο του 2010 ο δείκτης της 

Θεµελιώδους ανάλυσης Ρ/Ε κάνει µία κατακόρυφη πτώση, θα παρατηρήσουµε τις 

ενδείξεις που δίνουν οι Τεχνικοί δείκτες για εκείνη τη στιγµή. Στο τέλος Οκτωβρίου 

2009 ο MACD(12,26) διασπάει πτωτικά την trigger line δίνοντας σήµα πώλησης και 

ενώ βρίσκεται πάνω στην υπεραγορασµένη περιοχή πάνω από την οριζόντια γραµµή 
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µηδέν προµηνύοντας την πτώση της µετοχής, την ίδια ένδειξη έχει δώσει και ο 

SMAVG(30) καθώς η καµπύλη τιµών της µετοχής των διασπάει καθοδικά. Ωστόσο 

δίνει την ευκαιρία στους επενδυτές να αγοράσουν σε ιδιαίτερα χαµηλή τιµή στο τέλος 

∆εκεµβρίου του 2009 όταν διασπάει ανοδικά την trigger line λίγο πριν την ανάκαµψη 

της τιµής της µετοχής. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Σε ακόµη µία µετοχή παρατηρούµε ότι ο δείκτης P/Ε µέχρι το 2010 σηµειώνει ιδιαίτερα 

υψηλές τιµές. Από το 2011 αρχίζει να ακολουθεί σχετικά παράλληλη πορεία µε την 

καµπύλη τιµών της µετοχής, σηµειώνοντας ωστόσο χαµηλότερες τιµές πλέον.  Μια 

ακόµη οµοιότητα µε τις υπόλοιπες εταιρείες αποτελεί η αντίθετη κατά διαστήµατα, 

αλλά και µε χρονική καθυστέρηση σε άλλα πορεία των δεικτών ROE και ROA σε 

σχέση µε την καµπύλη τιµών της µετοχής. Ο δείκτης P/BV ενώ αρχικά εναρµονίζεται 

πλήρως µε την εξέλιξη των τιµών, στην συνέχεια ακολουθεί µια σταθερή πορεία και όχι 

την ανοδική τάση των τιµών. 

 

4.2.6 Εταιρεία EI du Pont de Nemours & Co 
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∆ιάγραµµα 4.2.6 Εταιρεία EI du Pont de Nemours & Co 

Τεχνικοί ∆είκτες: 

Τον Ιανουάριο του 2011 ο MACD(12,26) βρίσκεται αρκετά πάνω από την οριζόντια 

γραµµή µηδέν αλλά παρατηρείται αρνητική απόκλιση σε σχέση µε την καµπύλη τιµών 

δίνοντας ένδειξη ότι είναι αρκετά πιθανό η υφιστάµενη ανοδική τάση να αντιστραφεί, 

γεγονός που επαληθεύει η πτωτική πορεία της µετοχής αλλά και η πτωτική διάσπαση 

της trigger line.  Την ένδειξη για πώληση δίνει και ο SMAVG (30) και SMAVG (200) ο 

οποίς διασπάται πτωτικά από την καµπύλη τιµών, ωστόσο ένα µήνα αργότερα αλλά και 

πάλι οι επενδυτές είναι σε θέση να προλάβουν την περαιτέρω πτώση των τιµών που 

παρατηρούµε στο διάγραµµα το διάστηµα που ακολουθεί. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Χαρακτηριστική είναι η έντονη αντίθεση των δεικτών ROE και ROA µε την καµπύλη 

τιµών της µετοχής.  Ακόµη, αξιοσηµείωτη είναι και πάλι η υψηλή πορεία του δείκτη 

Ρ/Ε στο πρώτο διάστηµα, η απότοµη πτώση του στο τέλος του 2009 και η παράλληλη 

πορεία του µε µικρή σχετικά απόσταση από την εξέλιξη της τιµής της µετοχής στην 

πορεία. Ο δείκτης P/BV ενώ αρχικά εναρµονίζεται στην συνέχεια υπάρχουν 

διαστήµατα που συγκλίνει  αρκετά, αλλά και διαστήµατα που αποκλίνει. 

4.2.7 Εταιρεία Walt Disney Co 
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∆ιάγραµµα 4.2.7 Εταιρεία Walt Disney Co 

Τεχνικοί ∆είκτες : 

Το πρώτο τρίµηνο του 2012 παρατηρούµε µια πολύ µεγάλη πτώση στην τιµή της 

µετοχής µε το ελάχιστο να σηµειώνεται στις αρχές Απριλίου. Θα εξετάσουµε εάν οι 

τεχνικοί δείκτες ήταν σε θέση να προβλέψουν την επερχόµενη ανοδική τάση.  

Παρατηρούµε ότι ο MACD (12,26) είχε δώσει ένδειξη αγοράς από τα τέλη Μαρτίου 

όταν και διέσπασε ανοδικά την trigger line, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να 

καρπωθούν όλα τα κέρδη από την ανοδική τάση που ακολούθησε αγοράζοντας σε πολύ 

χαµηλή τιµή.  Την ίδια ένδειξη έδωσε και ό SMAVG(30) o οποίος διασπάστηκε 

ανοδικά από την καµπύλη τιµών της µετοχής στις αρχές Απριλίου. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Οι δείκτες Ρ/Ε και P/BV για ένα αρκετά µεγάλο διάστηµα εναρµονίζονται πλήρως µε 

την καµπύλη τιµής της µετοχής, έπειτα συνεχίζουν να ακολουθούν παράλληλη πορεία 

ωστόσο σε χαµηλότερα επίπεδα τιµών από την εξέλιξη των τιµών και προς το τέλος της 

εξεταζόµενης περιόδου αυξάνεται η απόκλιση τους από αυτήν.  Οι δείκτες ROE και 

ROA αρχικά κινούνται αντίθετα από την καµπύλη τιµών της µετοχής ενώ από τα µέσα 

του 2009 παρουσιάζουν µια ανοδική τάση, η οποία για το µεγαλύτερο διάστηµα 

ακολουθούν µε καθυστέρηση την εξέλιξη των τιµών της µετοχής. 
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4.2.8 Εταιρεία General Electric Co 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.8 Εταιρεία General Electric Co 

Τεχνικοί ∆είκτες: 

Τον Νοέµβριο του 2009 η καµπύλη τιµών διασπά πτωτικά τον SMAVG (30) δίνοντας 

σήµα πώλησης, µάλιστα ο δείκτης MACD (12,26) έχει δώσει το ίδιο σήµα ήδη από τον 

Οκτώβριο διασπώντας πτωτικά την trigger line, δίνοντας την δυνατότητα στους 

επενδυτές να πουλήσουν σε µεγαλύτερη τιµή. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Ο δείκτης P/BV για µεγάλα διαστήµατα εναρµονίζεται πλήρως µε την εξέλιξη των 

τιµών και σε κάποια διαστήµατα µόνο αποκλίνει ελάχιστα, ακολουθώντας ωστόσο και 

τότε παράλληλη πορεία. Ο δείκτης Ρ/Ε ακολουθώντας και αυτός παράλληλη πορεία, 

κινείται σε πολύ υψηλότερα από την καµπύλη τιµών της µετοχής.  Οι δείκτες ROE και 

ROA στο µεγαλύτερο διάστηµα ακολουθούν έντονα αντίθετη πορεία σε σχέση µε την 

καµπύλη των τιµών. 
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4.2.9 Εταιρεία Goldman Sachs Group Inc 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.9 Εταιρεία Goldman Sachs Group Inc 

Τεχνικοί δείκτες: 

Στη συγκεκριµένη µετοχή παρατηρούµε µια οµοιογένεια στην καµπύλη τιµής και στον 

SMAVG(30).  Τον Οκτώβριο του 2009 η καµπύλη της τιµής διασπά καθοδικά τον 

SMAVG(30) έχουµε δηλαδή ένδειξη έναρξης πτωτικής τάσης και σήµα πώλησης. Την 

ίδια στιγµή O MACD βρίσκεται αρκετά πάνω από την οριζόντια γραµµή µηδέν και 

παρατηρούµε αρνητική απόκλιση σε σχέση µε την καµπύλη τιµών, δηλαδή η καµπύλη 

τιµών επιτυγχάνει νέα κορυφή, ενώ η καµπύλη του MACD (12,26)  αδυνατεί να 

πραγµατοποιήσει νέο υψηλό είναι ένδειξη ότι η υφιστάµενη ανοδική τάση θα 

αντιστραφεί. Γεγονός που επαληθεύεται καθώς η τιµή ακολουθεί πτωτική πορεία. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες:  
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Στη συγκεκριµένη εταιρεία εντύπωση προκαλεί η πορεία στην καµπύλη των δεικτών 

ROE και ROA, αρχικά αποκλίνουν αρκετά από την καµπύλη τιµών της µετοχής, 

ωστόσο έχουν µεταξύ τους σχετικά θετική κατεύθυνση.   Ο ROE µάλιστα για ένα 

αρκετά µεγάλο διάστηµα συγκλίνει µε την εξέλιξη της τιµής, προαναγγέλλοντας κιόλας 

την πορεία της.  Ο δείκτης Ρ/Ε είναι σε όλο το διάστηµα σε χαµηλότερες τιµές από την 

τιµή της µετοχής και χωρίς να εναρµονίζονται. Τέλος, ο δείκτης P/BV κινείται 

παράλληλα µε την εξέλιξη των τιµών σε λίγο χαµηλότερα επίπεδα. 

 

4.2.10 Εταιρεία Home Depot Inc  

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.10 Εταιρεία Home Depot Inc  

Τεχνικοί ∆είκτες: 

Και σε αυτήν τη εταιρεία παρατηρούµε οµοιογένεια στην πορεία των καµπυλών της 

τιµής και του δείκτη SMAVG (30).  Τον Φεβρουάριο του 2011 η καµπύλη τιµής διασπά 

ανοδικά τον SMAVG (30) ενώ πλησιάζει αρκετά και τον SMAVG (200) 

προδιαγράφοντας την ανοδική πορεία των τιµών, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ο 

MACD(12,26) δίνει το ίδιο σήµα καθώς διασπά ανοδικά την trigger line. 
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Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Ο δείκτης Ρ/BV εναρµονίζεται πλήρως µε την εξέλιξη τον τιµών.  Ο Ρ/Ε µέχρι το 

πρώτο τρίµηνο του 2012 βαδίζει παράλληλα µε την καµπύλη των τιµών άλλοτε σε 

υψηλότερες και άλλοτε σε χαµηλότερες τιµές, ενώ από εκείνο το χρονικό διάστηµα και 

έπειτα δείχνει να µην ακολουθεί παράλληλη πορεία και αποκλίνει σε αρκετά 

χαµηλότερες τιµές. Οι δείκτες ROE και ROA ακολουθούν και αυτοί ανοδική τάση αλλά 

χωρίς να βαδίζουν παράλληλα µε την καµπύλη των τιµών. 

  

4.2.11 Εταιρεία International Business Machines Co  

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.11 Εταιρεία International Business Machines Co  

Τεχνικοί ∆είκτες: 

Παρατηρούµε ότι η µετοχή το µεγαλύτερο διάστηµα εµφανίζεται ως υπεραγορασµένη, 

καθώς ο MACD (12,26) είναι πάνω από την οριζόντια γραµµή µηδέν για το 

περισσότερο διάστηµα µέσα στην πενταετία. Ακόµη παρατηρούµε ότι ο MACD (12,26) 

είναι σχεδόν πάντα πάνω από την trigger line και σε όλα τα διαστήµατα που η τιµή της 
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µετοχής παρουσιάζει κάµψη έχει προβλεφθεί από τον MACD(12,26) καθώς λίγο πριν 

ήταν οι ελάχιστες φορές που διέσπασε καθοδικά την trigger line. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Αξιοσηµείωτη στην καµπύλη της IBM  είναι η ικανότητα των τεχνικών δεικτών να 

προβλέψουν και να εναρµονιστούν µε την εξέλιξη των τιµών και η σηµαντική απόκλιση 

των θεµελιωδών δεικτών.  Μέχρι τν αρχή του 2010 βρίσκονται σε σχετικά κοντινά 

επίπεδα, ωστόσο από εκεί και πέρα είναι αδύνατο να προβλέψουν και να συµβαδίσουν 

µε την εξέλιξη των τιµών. 

 

4.2.12 Εταιρεία Intel Corp 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.12 Εταιρεία Intel Corp 

Τεχνικοί ∆είκτες:  

Το διάστηµα που το Ρ/Ε είναι πάρα πολύ υψηλό παρατηρούµε ότι η καµπύλη τιµής της 

µετοχής εναρµονίζεται µε το Ρ/ΒV, το ίδιο διάστηµα εναρµονίζεται µε την καµπύλη 

τιµής της µετοχής και ο SMAVG (30).  Από τα τέλη ∆εκεµβρίου του 2009 όπου και 
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παρατηρούµε ότι ο Ρ/Ε κινείται έντονα πτωτικά αρχίζει και η αποµάκρυνση των 

καµπυλών του P/BV και της καµπύλης τιµής της µετοχής.  Το Νοέµβριου του 2011 

όταν η καµπύλη τιµής σηµειώνει το υψηλότερο της σηµείο ο δείκτης MACD(12,26) 

βρίσκεται οριακά πάνω από την οριζόντια γραµµή µηδέν και έχει αρνητική απόκλιση 

γεγονός που υποδηλώνει την αντιστροφή της τάσης που επήλθε αµέσως µετά. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Παρακολουθούµε µία ακόµα εταιρεία που ο δείκτης Ρ/Ε έχει πολύ υψηλές τιµές πριν 

από το 2010.  Στην συνέχεια κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα και σε παράλληλη πορεία 

µε την καµπύλη τιµών της µετοχής. Ο δείκτης P/BV φαίνεται να είναι πιο κοντά στην 

εξέλιξη των τιµών ωστόσο και αυτός σε χαµηλότερα επίπεδα.  Ενώ οι δείκτες ROE και 

ROA στο µεγαλύτερο µέρος της εξεταζόµενης περιόδου κινούνται αντίθετα και σε 

κάποια άλλα προβλέπουν την εξέλιξη της τιµής της µετοχής αλλά για πολύ µικρό 

διάστηµα. 

4.2.13 Εταιρεία Johnson and Johnson   

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.13 Εταιρεία Johnson and Johnson   

Τεχνικοί ∆είκτες 
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Τον Ιούλιο του 2012 η κλίση της καµπύλης του SMAVG (200) γίνεται έντονα ανοδική 

σηµατοδοτώντας την ανοδική πορεία που θα ακολουθήσει η τιµή της µετοχής και δίνει 

σήµα αγοράς. Το ίδιο συµβαίνει κα µε την καµπύλη του SMAVG (30), ακόµα σηµάδια 

αγοράς είναι και η ανοδική της διάσπαση από την καµπύλη τιµής, αλλά και η ανοδική 

διάσπαση της trigger line από τον MACD (12,26). 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Οι δείκτες ROE και ROA στο µεγαλύτερο µέρος της εξεταζόµενης περιόδου κινούνται 

αντίθετα ή µε καθυστέρηση σε σχέση µε την εξέλιξη της τιµής της µετοχής.  O δείκτης 

Ρ/Ε δείχνει να εναρµονίζεται πλήρως µε την καµπύλη τιµών της µετοχής, ενώ ο P/BV 

κινείται παράλληλα αλλά σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα. 

 

4.2.14 Εταιρεία JP Morgan Chase and Co 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.14 Εταιρεία JP Morgan Chase and Co 

Τεχνικοί ∆είκτες 
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Τον Νοέµβριο του 2010 η καµπύλη τιµής διασπά καθοδικά τον SMAVG (30) δίνοντας  

ένδειξη έναρξης πτωτικής τάσης και πώλησης της µετοχής.  Την ίδια στιγµή ο 

MACD(12,26) διασπά και αυτός την trigger line δίνοντας το ίδιο σήµα. Οι επενδυτές 

έτσι προλαβαίνουν να πουλήσουν τις µετοχές τους όσο ακόµα η τιµή είναι σε υψηλά 

επίπεδα.  

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Οι δείκτες ROE και ROA και σε αυτήν τη µετοχή στο µεγαλύτερο µέρος της 

εξεταζόµενης περιόδου κινούνται αντίθετα ή µε καθυστέρηση σε σχέση µε την εξέλιξη 

της τιµής της µετοχής, ωστόσο εδώ στο µεγαλύτερο διάστηµα φτάνουν σε τιµές 

µεγαλύτερες σε σχέση µε αυτήν της µετοχής. Ο δείκτης P/BV συµβαδίζει µε την 

εξέλιξη των τιµών της µετοχής, αντίθετα ο Ρ/Ε ακολουθεί µια σταθερή πορεία µη 

προβλέποντας την εξέλιξη στην τιµή της µετοχής. 

 

4.2.15 Εταιρεία Coca Cola Co 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.15 Εταιρεία Coca Cola Co 

Τεχνικοί ∆είκτες 
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Θα αναλύσουµε το χρονικό διάστηµα στο οποίο οι δείκτες ROE και ROA εµφανίζουν 

έντονα πτωτική κλίση.  Παρατηρούµε ότι σε εκείνο το σηµείο οι δείκτες SMAVG (30)  

και SMAVG (200) εναρµονίζονται και η καµπύλη τιµής της µετοχής παρουσιάζει µια 

σχετικά σταθερή πορεία µέχρι τη στιγµή που σταθεροποιείται και η κλίση των ROE και 

ROA.  Τον Ιούνιο του 2011 σήµα αγοράς δίνει και η ανοδική διάσπαση των 

SMAVG(30) και SMAVG (200)  από την καµπύλη τιµής, όσο και η διάσπαση της 

trigger line από τον MACD (12,26). 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Ο δείκτης Ρ/Ε βαδίζει παράλληλα µε την καµπύλη τιµών της µετοχής, αλλά από ένα 

χρονικό διάστηµα και έπειτα δείχνει να αποκλίνει σηµειώνοντας χαµηλότερες τιµές. Ο 

δείκτης P/BV ακολουθεί παράλληλη πορεία και αυτός αλλά σε σηµαντικά χαµηλότερα 

επίπεδα τιµών και για ένα µικρό διάστηµα σηµειώνει αντίθετη πορεία από την εξέλιξη 

των τιµών της µετοχής.  Οι δείκτες ROE και ROA στο µεγαλύτερο µέρος της 

εξεταζόµενης περιόδου κινούνται αντίθετα ή µε καθυστέρηση σε σχέση µε την εξέλιξη 

της τιµής της µετοχής, συγκλίνοντας µε την καµπύλη των τιµών για ελάχιστο χρονικό 

διάστηµα. 

 

4.2.16 Εταιρεία McDonald’s Corp 
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∆ιάγραµµα 4.2.16 Εταιρεία McDonald’s Corp 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Τον Μάιο του 2012 ενώ ο δείκτης MACD (12,26) δίνει σήµα αγοράς όταν διασπά 

ανοδικά την trigger line, οι δείκτες SMAVG (30) και SMAVG (200) αργούν να δώσουν 

το ίδιο σήµα, ο SMAVG (30) το δίνει τον Ιούνιο ενώ ο SMAVG (200) τον Ιούλιο. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες:  

Ο δείκτης Ρ/Ε σηµειώνει σηµαντικά χαµηλότερες τιµές από το επίπεδο τιµών της 

µετοχής, παρόλο που ακολουθεί παράλληλη πορεία, ο δείκτης P/BV ακολουθώντας και 

αυτός παράλληλη πορεία αδυνατεί να προβλέψει και αυτός το επίπεδο των 

καταγραφώµενων τιµών.  Οι δείκτες ROE και ROA είναι από τις ελάχιστες φορές που 

προαναγγέλλουν την πορεία των τιµών της µετοχής, όχι όµως και του ύψους του 

επιπέδου των τιµών. 

 

4.2.17 Εταιρεία 3Μ Co 
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∆ιάγραµµα 4.2.17 Εταιρεία 3Μ Co 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Τον Ιανουάριο του 2011 παρατηρούµε µία έντονη αντιστροφή της τάση. Η τάση από 

ανοδική γίνεται πτωτική, θα ελέγξουµε λοιπόν ποιοι δείκτες έδειξαν αυτήν την ένδειξη.  

Τόσο ο SMAVG (30) όσο και ο SMAVG (200) υποδήλωσαν αυτήν την τάση καθώς 

είχαν διασπασθεί καθοδικά από την καµπύλη τιµής της µετοχής.  Την ίδια ένδειξη και 

κατόπιν σήµα πώλησης έδωσε και ο MACD(12,26) o οποίος διέσπασε καθοδικά την 

trigger line. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Οι δείκτες ROE και ROA ακολουθούν µε καθυστέρηση την εξέλιξη των τιµών µε 

ελάχιστες µεταβολές για τον ROE και τον ROA να σηµειώνει µία πιο σταθερή πορεία.  

Ο δείκτης Ρ/Ε συµβαδίζει µε την καµπύλη τιµών της µετοχής αλλά σε άλλοτε λίγο 

υψηλότερες τιµές και άλλοτε λίγο χαµηλότερες.  Ο P/BV ακολουθεί τις ίδιες τάσεις 

αλλά σε χαµηλότερα επίπεδα τιµών. 

 

4.2.18 Εταιρεία Merck and Co Inc 
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∆ιάγραµµα 4.2.18 Εταιρεία Merck and Co Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάιο του 2011 η καµπύλη τιµής της µετοχής έχει 

µικρές διακυµάνσεις και τον Μάιο διασπάει οριστικά αυτήν τη φορά ανοδικά τον 

SMAVG (30) δίνοντας ένδειξη αντιστροφής της τάσης και σήµα αγοράς. Οι επενδυτές 

αν αγοράσουν εκείνη την στιγµή βλέπουµε ότι καρπώνονται το ράλι τιµών που 

ακολουθεί στην τιµή της µετοχής.  Τέλος, παρατηρούµε ότι την ίδια ένδειξη δίνει και ο 

MACD (12,26) o οποίος διασπά και αυτός ανοδικά την trigger line. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Ο δείκτης Ρ/Ε στο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της υπό εξέτασης περιόδου 

συµβαδίζει πλήρως µε την καµπύλη τιµών της µετοχής, σε αντίθεση µε τον δείκτη 

P/BV που ενώ κινείται παράλληλα απέχει πολύ στο διάστηµα των εκτιµώµενων τιµών.  

Από την άλλη οι δείκτες ROE και ROA σε µια ακόµα εταιρεία αδυνατούν να 

προβλέψουν τόσο την τάση των τιµών της µετοχής, όσο και το επίπεδο τους. 

 

4.2.19 Εταιρεία Microsoft Corp 
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∆ιάγραµµα 4.2.19 Εταιρεία Microsoft Corp 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Παρατηρούµε ότι µοναδικό σηµείο ταύτισης του Ρ/Ε µε την καµπύλη τιµής της µετοχής 

είναι από Ιούλιο του 2009 µέχρι και αρχές Ιανουαρίου του 2010.  Στα τέλη Οκτωβρίου 

του 2009 παρατηρούµε ότι η καµπύλη τιµών διασπά καθοδικά τον SMAVG (30) 

δίνοντας σήµα αντιστροφής της τάσης και πώλησης, ενώ µε καθυστέρηση το δίνει ο 

SMAVG (200).  Το ίδιο σήµα δίνει ταυτόχρονα µε τον SMAVG(30) και ο δείκτης 

MACD(12,26), ο οποίος διασπά καθοδικά την trigger line, γεγονός που υποδηλώνετε 

και από την αρνητική απόκλιση σε σχέση µε την καµπύλη τιµών.  

Θεµελιώδεις ∆είκτες:  

Οι δείκτες P/Ε και P/BV κινούνται παράλληλα µε την καµπύλη τιµών της µετοχής, 

αλλά σε µεγάλη απόκλιση όσον αφορά το επίπεδο των τιµών, µε τον δείκτη Ρ/Ε να 

σηµειώνει ελάχιστα καλύτερη πρόβλεψη.  Οι δείκτες ROE και ROA προβλέπουν και 

αυτοί χαµηλότερο επίπεδο τιµών από αυτό που τελικά σηµειώνει η τιµή της µετοχής και 

στο µεγαλύτερο διάστηµα κινούνται αντίθετα από την επικρατούσα τάση. 
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4.2.20 Εταιρεία Nike Inc 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.20 Εταιρεία Nike Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Τον Νοέµβριο του 2011 ο δείκτης MACD (12,26) διασπά καθοδικά την trigger line, 

σηµατοδοτώντας την επερχόµενη αντιστροφή της τάσης και δίνοντας σήµα πώλησης, 

την ίδια ακριβώς στιγµή η καµπύλη τιµής της µετοχής διασπά και αυτή καθοδικά τον 

δείκτη SMAVG(30) δίνοντας τις ίδιες ενδείξεις. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Οι δείκτες ROE και ROA προβλέπουν µία σταθερή τάση και µάλιστα σε χαµηλά 

επίπεδα τιµών, την οποία δεν υιοθετεί η εξέλιξη της τιµής της µετοχής.  Οι δείκτες Ρ/Ε 

και P/BV σηµειώνουν καλύτερες προβλέψεις ως προς την τάση, έχοντας σχετικά µικρή 

απόκλιση από το επίπεδο των τιµών ως τα µέσα του 2012, από εκεί και έπειτα όµως 

κινούνται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα από την καµπύλη τιµών της µετοχής. 
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4.2.21 Εταιρεία Pfizer Inc 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.21 Εταιρεία Pfizer Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Η µετοχή από τον Απρίλιο του 2011 διατηρεί µία σταθερά ανοδική πορεία µέχρι και 

τον Οκτώβριο του 2012 οπότε και σηµειώνει ένα νέο υψηλό σηµείο, το οποίο και θα 

µελετήσουµε.  Παρατηρώντας τον δείκτη MACD (12,26) παρατηρούµε ότι και εκείνος 

την ίδια χρονική στιγµή παρουσιάζει νέο υψηλό ρεκόρ, δηλαδή έχει θετική κλίση µε 

την καµπύλη τιµών µη σηµατοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο πιθανή αντιστροφή τάσης, 

ωστόσο διασπά καθοδικά την trigger line γεγονός που αποτελεί ένδειξη αντιστροφής 

της τάσης και σήµα πώλησης.  Παρατηρούµε ακόµα, ότι το σήµα αργούν να το δώσουν 

και ο SMAVG(30) και ο SMAVG (200) . 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Ο δείκτης Ρ/Ε έχει την ίδια πορεία µε την καµπύλη τιµών της µετοχής και µάλιστα 

προβλέπει λίγο καλύτερες τιµές από τις πραγµατοποιηθείσες, ενώ ο δείκτης P/BV 

παρόλο που ακολουθεί και αυτός την ίδια πορεία, κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα 
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τιµών.   Οι δείκτες ROE και ROA στο µεγαλύτερο διάστηµα κινούνται αντίθετα σε 

σχέση µε την εξέλιξη της τιµής της µετοχής. 

 

4.2.22 Εταιρεία Procter & Gamble Co  

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.22 Εταιρεία Procter & Gamble Co  

Τεχνικοί ∆είκτες 

Στην συγκεκριµένη εταιρεία παρατηρούµε έντονες διακυµάνσεις στον δείκτη P/BV.  

Τον Ιανουάριο του 2012 η καµπύλη τιµών των µετοχών διασπά ανοδικά τον SMAVG 

(30) και τον SMAVG (200) και δίνει ένδειξη πιθανής αντιστροφής της τάσης και σήµα 

αγοράς, το οποίο επιβεβαιώνει η πορεία της µετοχής.  Την ίδια χρονική στιγµή, η ίδια 

ένδειξη υποδηλώνεται και από τον MACD (12,26) o οποίος διασπά ανοδικά την trigger 

line. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Στη συγκεκριµένη µετοχή αξιοσηµείωτη είναι η έντονη διακύµανση στην καµπύλη του 

δείκτη P/BV από τον Οκτώβριο του 2010 µέχρι τον Οκτώβριο του 2011, χωρίς να 
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πετυχαίνει αντίστοιχες αυξοµειώσεις και η τιµή της µετοχής.  Κανένας από τους δείκτες 

της θεµελιώδους ανάλυσης δεν µπορεί να προβλέψει την εξέλιξη των τιµών της µετοχής 

µε τόση επιτυχία όπως οι τεχνικοί δείκτες σε αυτήν την µετοχή, µε ιδιαίτερη απόκλιση 

από την καµπύλη τιµών της µετοχής να σηµειώνουν, και προς το ύψος των τιµών αλλά 

και προς την τάση, οι δείκτες ROE και ROA. 

 

4.2.23 Εταιρεία AT&T Inc 

 

∆ιάγραµµα 4.2.23 Εταιρεία AT&T Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Η µετοχή από τον Ιανουάριο του 2010 µέχρι και τον Απρίλιο του 2012 έχει ανοδική 

τάση, θα µελετήσουµε εάν υπήρχαν ενδείξεις για αντιστροφή της τάσης που µπορούσαν 

να προειδοποιήσουν τους επενδυτές.  Η ένδειξη για την πιθανή αντιστροφή της τάσης 

και σήµα πώλησης είχε δοθεί από τον Φεβρουάριο του 2012 όταν ο δείκτης MACD 

(12,26) είχε διασπάσει καθοδικά την trigger line. Επίσης τον Απρίλιο, λίγο πριν αρχίσει 

η έντονα καθοδική πορεία στην τιµή της  µετοχής, και ο δείκτης SMAVG (30) διασπάτε 

καθοδικά από την καµπύλη τιµής της µετοχής δίνοντας και αυτός έγκαιρα σήµα 

πώλησης. 
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Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Σε αυτήν την εταιρεία εντύπωση προκαλεί η έντονη διακύµανση στις καµπύλες των 

δεικτών ROE και ROA.  Οι δείκτες P/E και P/BV κινούνται στην ίδια κατεύθυνση µε 

την εξέλιξη των τιµών της µετοχής, άλλοτε συγκλίνοντας αρκετά και άλλοτε 

αποκλίνοντας. 

 

4.2.24 Εταιρεία Travelers Cos Inc 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.24 Εταιρεία Travelers Cos Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Από το τέλος Οκτωβρίου του 2010 έως και τον Απρίλιο του 2011 υπάρχει πτωτική 

τάση στην τιµή της µετοχής.  Ωστόσο, από τον Φεβρουάριο ο δείκτης MACD (12,26) 

είχε δώσει σήµα για πιθανή αντιστροφή της τάσης και αγορά της µετοχής καθώς είχε 

διασπάσει ανοδικά την trigger line.  Το ίδιο σήµα δίνει και ο SMAVG (30) τον Απρίλιο 

όταν διασπάται ανοδικά την καµπύλη τιµής της µετοχής, ενώ ενισχύεται η ένδειξη και 

σηµατοδοτεί και την περαιτέρω άνοδο όταν η καµπύλη τιµής διασπά τον Μάιο και τον 

SMAVG (200). 
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Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Ο δείκτης Ρ/Ε ακολουθεί µία έντονη σε διακυµάνσεις πορεία, η καµπύλη τιµών 

ακολουθεί την τάση του δείκτη, χωρίς ωστόσο να σηµειώνει και η ίδια τις τόσο έντονες 

διακυµάνσεις. Ο δείκτης P/BV δείχνει να συµπίπτει περισσότερο µαζί της αλλά σε 

χαµηλότερα επίπεδα τιµών.  Όσον αφορά τους δείκτες ROE και ROA, υπάρχουν 

διαστήµατα που προβλέπουν την εξέλιξη των τιµών της µετοχής, σε άλλα κινούνται 

αντίθετα από αυτήν. 

 

4.2.25 Εταιρεία UnitedHealth Group Inc 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.25 Εταιρεία UnitedHealth Group Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Για ένα συνεχόµενο έτος, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2010 µέχρι και τον Ιανουάριο 

του 2011, η τιµή της µετοχής παρουσιάζει ανοδική τάση.  Η ένδειξη για αντιστροφή της 

ανοδικής τάσης και σήµα πώλησης έρχεται στις αρχές Ιανουαρίου από τον δείκτη 

MACD (12,26) που βρίσκεται αρκετά πάνω από την οριζόντια γραµµή µηδέν και έχει 

αρνητική απόκλιση σε σχέση µε την καµπύλη τιµών, όπως και από το γεγονός ότι ο 
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δείκτης διασπά καθοδικά την trigger line.  Ακόµη, στο τέλος Ιανουαρίου του 2011 η 

αντιστροφή της ανοδικής τάσης σηµατοδοτείται και από την καθοδική διάσπαση του 

δείκτη SMAVG (30) από την καµπύλη τιµής της µετοχής. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Είναι η µοναδική εταιρεία που οι καµπύλες και των τεσσάρων θεµελιωδών δεικτών 

εναρµονίζονται και κινούνται στο ίδιο επίπεδο τιµών, το οποίο ωστόσο απέχει πολύ από 

αυτό της καµπύλης τιµών της µετοχής. Μόνο οι P/E και P/BV προβλέπουν την εξέλιξη 

των τιµών, αλλά αποκλίνουν πολύ από το επίπεδο τους. Τα παραπάνω έρχονται να 

δώσουν βαρύτητα στους τεχνικούς δείκτες οι οποίοι προέβλεψαν µε επιτυχία την τάση 

και το εύρος των τιµών της µετοχής. 

4.2.26 Εταιρεία United Technologies Corp 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.26 Εταιρεία United Technologies Corp 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Τον Φεβρουάριο του 2011 όταν η τιµή της µετοχής έχει έντονα πτωτική πορεία ο 

δείκτης MACD(12,26) δείχνει ότι όντως η µετοχή είναι υπερπωληµένη καθώς 

βρίσκεται πολύ πιο κάτω από την οριζόντια γραµµή µηδέν.  Η αγορά θα αντιδράσει σε 



59 
 

αυτήν την ανισορροπία και η τιµή της µετοχής θα αρχίσει να ανακάµπτει, κάτι που 

υποδηλώνεται και από την διάσπαση της trigger line από τον δείκτη MACD912,26), 

καθώς και από την διάσπαση του δείκτη SMAVG (30) από την καµπύλη τιµών της 

µετοχής. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Ο δείκτης Ρ/Ε εναρµονίζεται σχεδόν πλήρως µε την καµπύλη τιµών της µετοχής, ενώ ο 

δείκτης P/BV προβλέπει την τάση, αλλά όχι το επίπεδο των τιµών. Οι δείκτες ROE και 

ROA σε µία ακόµα µετοχή δείχνουν να κινούνται αντίθετα ή µε καθυστέρηση σε σχέση 

µε την εξέλιξη των τιµών της µετοχής. 

 

4.2.27 Εταιρεία Visa Inc 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.27 Εταιρεία Visa Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες 

Στην συγκεκριµένη µετοχή είναι αξιοσηµείωτη η συνεχόµενα ανοδική τάση της 

µετοχής, µε µόνη εξαίρεση το διάστηµα µεταξύ του Νοεµβρίου του 2009 µε Ιούλιο του 
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2010.  Οι ενδείξεις της πιθανής αντιστροφής της καθοδικής τάσης είναι η διάσπαση του 

δείκτη SMAVG (30) από την καµπύλη τιµών της µετοχής και η διάσπαση της trigger 

line από τον δείκτη MACD (12,26). 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Είναι από τις λίγες µετοχές που ο δείκτης P/E αποκλίνει τόσο από την καµπύλη τιµών 

της µετοχής και µάλιστα σε όλο το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα βρίσκεται κάτω από 

τις καµπύλες των δεικτών ROE και ROA.   Οι οποίοι µε τη σειρά τους ενώ µέχρι το 

τέλος του 2011 έδειχναν να προβλέπουν την τάση των τιµών της µετοχής, από εκεί και 

έπειτα παρουσιάζουν έντονες διακυµάνσεις, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στην εξέλιξη 

των τιµών της µετοχής. Όσον αφορά τον δείκτη P/BV συµβαδίζει µε την εξέλιξη των 

τιµών ως προς την τάση, αλλά προβλέπει χαµηλότερα επίπεδα τιµών από τα 

πραγµατικά. 

 

4.2.28 Εταιρεία Verizon Communications Inc 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.28 Εταιρεία Verizon Communications Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες 
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Τον ∆εκέµβριο του 2013 αντιστρέφεται η ανοδική τάση της καµπύλης τιµών της 

µετοχής, τα σηµάδια της αντιστροφής είχαν δοθεί τόσο από την διάσπαση του δείκτη 

SMAVG (30) εκείνη τη περίοδο από την καµπύλη τιµών της µετοχής, όσο και από τη 

διάσπαση της trigger line από τον δείκτη MACD(12,26) ήδη από τις αρχές Νοεµβρίου. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Οι δείκτες ROE και ROA για µία ακόµα φορά κινούνται αντίθετα σε σχέση µε την 

εξέλιξη των τιµών ή για πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα κινούνται µε καθυστέρηση.  

Οι δείκτες Ρ/Ε και P/BV ενώ προβλέπουν την τάση των τιµών της µετοχής, δεν 

καταφέρνουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα να εναρµονιστούν και µε το επίπεδο 

τους. 

 

4.2.29 Εταιρεία Wal-Mart Stores Inc 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.29 Εταιρεία Wal-Mart Stores Inc 

Τεχνικοί ∆είκτες 



62 
 

Τον Απρίλιο του 2012 όταν η καµπύλη τιµών της µετοχής σηµειώνει νέα υψηλή 

κορυφή , ο δείκτης MACD (12,26) αδυνατεί να πραγµατοποιήσει νέο υψηλό ρεκόρ, 

έχουµε δηλαδή αρνητική απόκλιση σε σχέση µε την καµπύλη τιµών.  Αυτό το γεγονός 

σηµατοδοτεί την πιθανή αντιστροφή της ανοδικής τάσης και είναι σήµα πώλησης. Με 

µικρή χρονική καθυστέρηση ο δείκτης SMAVG (30) δίνει και αυτός την ένδειξη για 

σήµα πώλησης καθώς διασπάται καθοδικά από την καµπύλη τιµών της µετοχής. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Οι δείκτες Ρ/Ε και P/BV δείχνουν να κινούνται παράλληλα µε την καµπύλη τιµών της 

µετοχής , ωστόσο η δεύτερη κινείται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα προς το τέλος της 

εξεταζόµενης περιόδου.  Οι δείκτες ROE και ROA µέχρι και το πρώτο τρίµηνο του 

2011 κινούνται στα ίδια επίπεδα τιµών µε την καµπύλη της µετοχής, από εκείνο το 

χρονικό σηµείο και έπειτα όµως η εξέλιξη των τιµών ακολουθεί και αντίθετη πορεία 

αλλά σηµειώνει και αρκετά υψηλότερες τιµές. 

 

4.2.30 Εταιρεία Exxon Mobil Corp 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2.30 Εταιρεία Exxon Mobil Corp 
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Τεχνικοί ∆είκτες 

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2014 η εταιρία πραγµατοποίησε την πιο ψηλή της κορυφή 

στην καµπύλη τιµών της µετοχής, ωστόσο όπως φαίνεται από το διάγραµµα µέσα στο 

µήνα διέσπασε καθοδικά το δείκτη SMAVG (30), δίνοντας ένδειξη για πιθανή 

αντιστροφή της τάσης και σήµα πώλησης. Η ανωτέρω ένδειξη υποστηρίζεται και από 

την καθοδική διάσπαση της trigger line από το δείκτη MACD (12,26), o οποίος ωστόσο 

δεν έχει αρνητική απόκλιση σε σχέση µε την καµπύλη τιµών για να ενδυναµώσει 

περαιτέρω την πρόβλεψη µας. Τα ανωτέρω µπορούν να επαληθευτούν µόνο αν δούµε 

την πορεία που είχε τελικά η µετοχή µετά την έρευνα µας. 

Θεµελιώδεις ∆είκτες: 

Ο δείκτης Ρ/Ε µέχρι το 2011 κινείται σε πού υψηλότερα επίπεδα από την καµπύλη 

τιµών της µετοχής, από εκείνο το χρονικό σηµείο όµως και µέχρι το τέλος της 

εξεταζόµενης περιόδου εναρµονίζονται σχεδόν πλήρως.  Ο δείκτης P/BV κινείται και 

αυτός παράλληλα ως προς την τάση, αλλά σε χαµηλότερα επίπεδα τιµών.  Οι δείκτες 

ROE και ROA σε όλο σχεδόν το διάστηµα κινούνται αντίθετα ή µε καθυστέρηση σε 

σχέση µε την εξέλιξη των τιµών της µετοχής. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στην  παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια προσπάθεια σύγκρισης των δύο µεθόδων 

αξιολόγησης των µετοχών, δηλαδή της Θεµελιώδους και της Τεχνικής Ανάλυσης. 

Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης παρουσιάστηκε η προσπάθεια ορισµένων 

ακαδηµαϊκών και τεχνικών αναλυτών να καταξιώσουν την µέθοδο της Τεχνικής 

Ανάλυσης µέσα στην πάροδο του χρόνου, ως ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται είτε 

µόνο του, είτε παράλληλα, είτε συµπληρωµατικά µε τη Θεµελιώδη Ανάλυση για να 

δώσει ακριβέστερα αποτελέσµατα.  Ακόµη, παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο 

των δύο µεθόδων, τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιµοποιεί η κάθε µία. 

 

Η σύγκριση των δύο µεθόδων γίνεται στην εµπειρική ανάλυση µε την απευθείας 

σύγκριση τεσσάρων δεικτών από την κάθε µέθοδο. Πιο συγκεκριµένα ως δείγµα 

χρησιµοποιούνται οι 30 µετοχές του δείκτη Dow Jones Industrial Average για διάστηµα 

πέντε ετών από 01/2009 έως 01/2014. Συγκεκριµένα για κάθε µετοχή η σύγκριση 

αφορούσε τους θεµελιώδεις δείκτες  Price Earnings Ratio (P/E), Price to Book Ratio 

(P/BV), Return On Assets (ROA) και Return On Common Equity (ROE) και τους 

τεχνικοί δείκτες Simple Moving Average 200 ηµερών (SMAVG 200), Simple Moving 

Average 30 ηµερών (SMAVG 30), Moving Average Convergence / Divergence 

(MACD12,26) και ως Trigger Line ο Εκθετικός Κινητός Μέσος Όρος των 9 ηµερών 

του MACD . 

Τα ευρήµατα της παραπάνω σύγκρισης οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η Θεµελιώδης 

Ανάλυση, µε χρήση δεικτών µόνο µε θεµελιώδη στοιχεία, υστερεί σε σχέση µε την 

Τεχνική Ανάλυση  ως ένα εργαλείο για τη εκτίµηση της µελλοντικής τάσης των τιµών 

των µετοχών µε βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο ορίζοντα επένδυσης και  

προτείνεται για περαιτέρω έρευνα η οικονοµετρική ανάλυση της σχέσης µεταξύ της 

εξέλιξης της τιµής των µετοχών και τόσο των δεικτών της θεµελιώδους ανάλυσης όσο 

και αυτών της τεχνικής ανάλυσης. 

Στο σύνολο σχεδόν των εξεταζόµενων µετοχών, στο µεγαλύτερο µέρος της 

εξεταζόµενης περιόδου οι δείκτες ROE και RΟΑ  κινούνται αντίθετα ή µε 

καθυστέρηση σε σχέση µε την εξέλιξη της τιµής της µετοχής. Αυτό δεν ισχύει πάντοτε 
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µε τους δείκτες P/E και P/BV οι οποίοι συνδυάζουν τόσο τρέχοντα χρηµατιστηριακά 

δεδοµένα όσο και θεµελιώδη. 

 

Από την άλλη οι δείκτες της τεχνικής ανάλυσης που εξετάζουµε φαίνεται ότι τις 

περισσότερες φορές δίνουν ικανοποιητικά σήµατα αγοραπωλησιών υποδεικνύοντας 

προς τη σωστή κατεύθυνση τη µελλοντική εξέλιξη της τιµής της µετοχής.  

 

Με την απλοϊκή αυτή ανάλυσή µας προκύπτει ότι η θεµελιώδης ανάλυση µε χρήση 

δεικτών µόνο µε θεµελιώδη στοιχεία υστερεί, σε σχέση µε την τεχνική ανάλυση, ως ένα 

εργαλείο για τη εκτίµηση της µελλοντικής τάσης των τιµών των µετοχών µε 

βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο ορίζοντα επένδυσης.  

Ωστόσο, προτείνεται για περαιτέρω έρευνα η οικονοµετρική ανάλυση της σχέσης 

µεταξύ της εξέλιξης της τιµής των µετοχών και τόσο των δεικτών της θεµελιώδους 

ανάλυσης όσο και αυτών της τεχνικής ανάλυσης. 
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