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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε θιαζζηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία έρεη 

ακθηζβεηεζεί έληνλα. Η ππφζεζε φηη φινη νη επελδπηέο είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη 

θαη φηη ε πεγή πιεξνθφξεζεο είλαη δεκφζηα κνηάδεη νπηνπηθή.  

 

ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαηαγξάθνληαη απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ απφ ηε 

ζεκειηψδε αμία ηνπο, αλσκαιίεο, κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ, ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία θάζε άιιν παξά ζπλάδνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Παξάιιεια, ε ιεηηνπξγία 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ εμαξηάηαη θαη απφ ην είδνο ησλ επελδπηψλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο, αλφκνην  κνξθσηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηνλ εμσηεξηθφ θίλδπλν.  

Παξαηεξείηαη επίζεο, φηη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, νξηζκέλνη δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο. Αιιά αθφκε θαη εάλ νη επελδπηέο 

είραλ πξφζβαζε ζην ίδην κήλπκα, ηείλνπλ λα ην εξκελεχζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπο.  

 

 Έηζη ινηπφλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία παξαηεξνχληαη αζπκκεηξίεο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε δνκή ησλ αγνξψλ θαη απμάλνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπο. Πιήζνο εξεπλεηψλ, θάλνληαο ρξήζε κε-γξακκηθψλ κνληέισλ, 

κειεηνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αζπκκεηξία νδεγεί ζηελ εκθάληζε αλσκαιηψλ 

ζηηο νηθνλνκίεο.  

 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε 

ζεκαζία ηεο αζπκκεηξίαο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη πψο απηή επεξεάδεη ηελ εκθάληζε 

εκεξνινγηαθψλ θαηλνκέλσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην 

θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο, ην νπνίν απνηειεί ην πην γλσζηφ παξάδεηγκα αλψκαιεο 

ζπκπεξηθνξάο. Η αγνξά πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε ειιεληθή θαη ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν.  

 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο έρεη βηψζεη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο. Σφζν εμσηεξηθνί φζν θαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο έρνπλ επεξεάζεη ηε δνκή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ωζηφζν, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απνκέλεη λα 
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εμεηάζνπκε  θαηά πφζν ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη είλαη 

αλζεθηηθφο ζηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ εηδήζεσλ. 

 

Η δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηα εμήο κέξε: ην πξψην θεθάιαην 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαθνξά ζηε Θεσξία  ηεο Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη θαηεγνξίεο αλσκαιηψλ ησλ αγνξψλ θαη ηα είδε ησλ 

εκεξνινγηαθψλ θαηλνκέλσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά. Αθνινχζσο, επηρεηξείηαη 

ε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκθάληζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Γεπηέξαο. Δπίζεο, ζα κειεηεζεί ε χπαξμε ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Παξαηίζεληαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επίδξαζε ηεο αζπκκεηξίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ επελδπηψλ. Δίλαη ινγηθφ 

επίζεο, ε άληζε απηή ελεκέξσζε λα επηδξά ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ κεηνρψλ. 

Κιείλνληαο ην πξψην θεθάιαην,  ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ππνδείγκαηα ηα νπνία 

εθηηκνχλ ηελ αζπκκεηξία θαη ηε κεηαβιεηηθφηεηα, εζηηάδνληαο ζηα θαηλφκελα 

leverage effect θαη volatility feedback effect.  

 

ην δεχηεξν θεθάιαην κειεηάηαη εκπεηξηθά κέζσ νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ ε 

χπαξμε ή κε ηεο αζπκκεηξίαο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Γεπηέξαο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Πξνεγείηαη κηα αλάιπζε κέζσ ζηαηηζηηθψλ 

ειέγρσλ φπσο skewness θαη kurtosis. Αθνινπζεί ν ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ε ζχγθξηζε ηνπο κε άιιεο έξεπλεο ζηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Η 

παξνχζα εξγαζία θιείλεη κε ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεωρία 

 

1.1. Θεσξία Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο (Efficient Market Hypothesis, EMH) 

 

χκθσλα κε ηε Θεσξία Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο νη παξνχζεο ηηκέο 

ελζσκαηψλνπλ πιήξσο θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία (Fama, 1970). Σα επίπεδα ηηκψλ 

θαζνξίδνληαη απφ ηε ζεκειηψδε αμία (fundamental value) ησλ ρξενγξάθσλ θαη 

κεηαβάιινληαη κε ηπραίν ηξφπν κέζα ζην ρξφλν (random walk hypothesis).  Δπίζεο, 

ην παξειζφλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κειινληηθή πξφβιεςε θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ. ε κηα ηέηνηα αγνξά 

νη επελδπηέο είλαη παλνκνηφηππνη θαη νκνηνγελείο αθνχ ε ελεκέξσζε είλαη θνηλή γηα 

φινπο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ ξίζθν ζεσξνχληαη νξζνινγηθά 

(rational traders) δηφηη επεμεξγάδνληαη πιήξσο νπνηαδήπνηε είδεζε ζρεηηθά κε ηηο 

ηηκέο θαη ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη πάληα ζην 

ζεκείν ηζνξξνπίαο κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Πξνυπφζεζε 

βέβαηα απνηειεί λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο επελδπηψλ κε άξηζηε θαηάξηηζε. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαινί αλαιπηέο ηεο αγνξάο ρξενγξάθσλ θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ αλαπξνζαξκφδνληαο αλάινγα ηηο 

απνθάζεηο ηνπο.  

 

1.1.1. Μνξθέο Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο 

 Αλάινγα κε ηελ έληαζε ηζρχνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο, δηαθξίλνπκε 

ηξεηο κνξθέο ηεο ΔΜΗ : 

 Μνξθή Αζζελνχο Απνηειεζκαηηθφηεηαο (weak-form efficiency) 

χκθσλα κε απηή, φιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ παξειζφληνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ηζηνξηθψλ ηηκψλ, απνδφζεσλ, φγθνπ ζπλαιιαγψλ) είλαη ελζσκαησκέλεο ζηηο 

ησξηλέο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε πξαγκαηνπνίεζε ππεξ-απνδφζεσλ κε ηε 

ρξήζε κφλν ησλ παξειζνπζψλ πιεξνθνξηψλ (historic information) δελ είλαη εθηθηή. 

 Μνξθή Ηκη-Ιζρπξήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο (semi-strong form 

efficiency) 

Η αγνξά ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή ζηελ εκη-ηζρπξή ηεο κνξθή φηαλ νη ηηκέο ησλ 

ρξενγξάθσλ ελζσκαηψλνπλ άκεζα φιεο ηηο δεκνζηεπκέλεο θαη δηαζέζηκεο 

http://www.euretirio.com/2010/06/themeliodis-axia.html
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πιεξνθνξίεο (φπσο αλαθνηλψζεηο κεξηζκάησλ, θεξδψλ θιπ) γηα ην επελδπηηθφ θνηλφ 

(public information).   

 

 Μνξθή Ιζρπξήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο (strong form efficiency) 

χκθσλα κε απηή ηε κνξθή, ε πιεξνθνξία, δεκνζηεπκέλε θαη κε (public and private 

information) αληαλαθιάηαη άκεζα ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. 

Σα ηξία είδε δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο αιιά ε χπαξμεο ηνπ ελφο  

πξνυπνζέηεη ηελ ηζρχ ηνπ πξνεγνχκελνπ.  

 

1.2. Αλσκαιίεο Αγνξψλ  

 

 Αληίζεηα κε φηη είδακε πξνεγνπκέλσο, έρεη παξαηεξεζεί θαη ηεθκεξησζεί 

εκπεηξηθά φηη πνιιέο αγνξέο ρξήκαηνο θεθαιαίνπ παγθνζκίσο δελ αθνινπζνχλ ηνπο 

θαλφλεο ηεο ΔΜΗ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρνπλ θφζηε ζπλαιιαγψλ, νη επελδπηέο 

είλαη εηεξνγελείο θαη ε πιεξνθνξία ραξαθηεξίδεηαη απφ αζπκκεηξία. Απηέο νη 

παξεθθιίζεηο νλνκάδνληαη αλσκαιίεο θαη νη αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ έρνπλ 

απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο. χκθσλα κε ηνλ Schwert (2003), ππνδειψλνπλ είηε 

ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο πνπ νδεγεί ζε επθαηξίεο θέξδνπο είηε ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  Οη δηαηαξαρέο 

απηέο κπνξεί λα ζπκβνχλ κία θνξά θαη λα εμαθαληζζνχλ ή λα εκθαλίδνληαη 

επαλαιακβαλφκελα. Ο Schwert (2003) ππνζηεξίδεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

αλσκαιίεο αλαιχνληαη ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία, ζπλήζσο εμαθαλίδνληαη, 

αληηζηξέθνληαη ή ακβιχλνληαη. Σν γεγνλφο απηφ σζηφζν εγείξεη ην εξψηεκα εάλ νη 

επθαηξίεο θέξδνπο φλησο ππήξραλ ζην παξειζφλ θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπο νδήγεζε 

ζηελ εμαθάληζε ησλ αλσκαιηψλ ή εάλ πξφθεηηαη απιά γηα ζηαηηζηηθέο απνθιίζεηο 

πνπ πξνζέιθπζαλ ηελ πξνζνρή ησλ αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηψλ.  

 

1.2.1 Καηεγνξίεο αλσκαιηψλ ησλ αγνξψλ 

 

Οξηζκέλεο απφ ηηο αλσκαιίεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί εκπεηξηθά, αλαιχνληαη 

παξαθάησ : 
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1.2.1.1. Size effect 

 

Οη κηθξέο εηαηξίεο παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο κεγαιχηεξεο απνδφζεηο απφ ηηο 

κεγάιεο. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη size effect θαη παξαηεξήζεθε γηα πξψηε 

θνξά απφ ηνλ Βanz (1981). ηε κειέηε ηνπ, γηα ηελ πεξίνδν 1926-1975, εμεηάδεηαη ε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο αγνξαίαο αμίαο θνηλψλ κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο (ΝΤSΔ) θαη ησλ απνδφζεσλ ηνπο. Γηαπηζηψλεηαη 

φηη νη εηαηξίεο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν πςειφηεξεο 

απνδφζεηο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ θίλδπλν. 

 

Ωζηφζν, ε χπαξμε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ακθηιεγφκελε θαζψο δελ είλαη 

μεθάζαξν εάλ φλησο ππάξρεη επθαηξία δεκηνπξγίαο κε-θαλνληθψλ απνδφζεσλ. Ο 

Reinganum (1981) ππνζηεξίδεη φηη ε απάληεζε γηα ηελ χπαξμε ή κε ηνπ size effect 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλεο νη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. 

 

Δπίζεο, ν Roll (1981) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κηθξέο εηαηξίεο 

ππνεθηηκνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηαηήξεζε ησλ πην 

επκεηάβιεησλ κεηνρψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζπλαιιάζζνληαη ιηγφηεξν ζπρλά θαη 

ιακβάλνπλ ηα κέηξα θηλδχλνπ απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε απνδφζεηο κηθξνχ 

δηαζηήκαηνο θαηαγξαθήο (ζπλήζσο εκεξήζηα).  

 

1.2.1.2. Ο ιφγνο Price to Earnings (Ρ/Δ) 

 

Δηαηξίεο κε εμαηξεηηθά ρακειφ ιφγν Ρ/Δ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο 

απνδφζεηο. Μία πηζαλή εμήγεζε απηήο ηεο αλσκαιίαο,  είλαη ε price-ratio ππφζεζε 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππεξβνιηθή αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ (Basu, 1977). χκθσλα κε 

ηνπο DeBondt θαη Thaler (1985), νη εηαηξίεο κε ρακειφ ιφγν Ρ/Δ ζεσξνχληαη 

ππνηηκεκέλεο επεηδή νη επελδπηέο γίλνληαη αξθεηά απαηζηφδνμνη εμαηηίαο ησλ 

αξλεηηθψλ εηδήζεσλ. Καζψο φκσο ηα κειινληηθά θέξδε βειηηψλνληαη, παξά ηηο 

άζρεκεο πξνβιέςεηο, παξαηεξείηαη φηη πξνζαξκφδνληαη θαη νη ηηκέο. Οκνίσο, εηαηξίεο 

κε πςειφ ιφγν Ρ/Δ  ζεσξνχληαη ππεξηηκεκέλεο πξηλ αξρίζεη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπο 

λα πέθηεη.    
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χκθσλα κε ηνλ Βall (1992) ππάξρνπλ δχν εμεγήζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

αλσκαιία. Η πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε αγνξά είλαη φλησο 

αλαπνηειεζκαηηθή θαη επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο λα απνθηνχλ κε θαλνληθέο 

απνδφζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ηα θέξδε, κε κεδεληθφ 

θφζηνο. Αληηζέησο, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε έρνπκε κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά φπνπ 

νη ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεξνιεπηηθέο εθηηκήζεηο ησλ 

θαζαξψλ νηθνλνκηθψλ θεξδψλ. Σν ηειεπηαίν ζπκβαίλεη δηφηη αθελφο ην θφζηνο 

απφθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα θέξδε είλαη αξθεηά κεγάιν. 

Αθεηέξνπ, νη κεγάιεο απνδφζεηο δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ζσζηά ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο πθηζηάκελεο γλψζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν. 

  

1.2.1.3. Ο ιφγνο Book to Market (B/M) ή Value effect  

 

Ο δείθηεο Β/Μ ζπγθξίλεη ηε ινγηζηηθή αμία κηαο εηαηξίαο κε ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ. 

Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ηφζν πην ππνηηκεκέλε ζεσξείηαη ε εμεηαδφκελε εηαηξία. Οη 

Fama θαη French (1992) ππνζηεξίδνπλ ζηε κειέηε ηνπο φηη νη κεηνρέο αλάπηπμεο 

έρνπλ κεγαιχηεξν ξίζθν απφ απηέο ηεο αμίαο. Η εμήγεζε πνπ δίλεηαη είλαη φηη νη 

επελδπηέο αληηδξνχλ ππεξβνιηθά φηαλ πξφθεηηαη λα αγνξάζνπλ ρξεφγξαθα 

αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα νη κεηνρέο αμίαο λα ππνεθηηκνχληαη.  

 

1.2.1.4. Contrarian effect 

 

Οη DeBondt θαη Thaler (1985) δηαπηζηψλνπλ ζηελ έξεπλα ηνπο φηη νη κεηνρέο 

κε ρακειέο απνδφζεηο ηα ηειεπηαία 3-5 έηε (past losers) έρνπλ πςειφηεξεο κέζεο 

απνδφζεηο απφ απηέο πνπ παξνπζίαζαλ πςειέο απνδφζεηο ηα ηειεπηαία 3-5 έηε (past 

winners). Απηή ε αλσκαιία νλνκάδεηαη contrarian effect.  

 

1.2.1.5. Momentum effect 

 

Κεξδνθφξα ραξηνθπιάθηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν (past 

winners) ζπλερίδνπλ θαη ηνλ επφκελν ρξφλν λα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα 

δεκηνγφλα ραξηνθπιάθηα ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο (past losers). Οη Jegadeesh θαη 

Titman (1993) δηαηππψλνπλ ην θαηλφκελν απηφ ζηε κειέηε ηνπο γηα ηελ πεξίνδν 

1965-1989. πγθεθξηκέλα απέδεημαλ φηη νη επελδπηέο, νη νπνίνη αγνξάδνπλ κεηνρέο 



7 
 

κε πςειέο απνδφζεηο ηνπο πξνεγνχκελνπο 3-12 κήλεο θαη πνπινχλ απηέο κε ρακειέο 

απνδφζεηο ην ίδην δηάζηεκα, πεηπραίλνπλ θέξδνο κε επηπιένλ κέζε απφδνζε πεξίπνπ 

1% θάζε κήλα γηα ην επφκελν έηνο. Τπνζηεξίδνπλ επίζεο φηη ε θεξδνθνξία πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο δελ νθείιεηαη ζην ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν νχηε 

ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ πιεξνθνξία. ε 

κηα πξφζθαηε κειέηε ηνπο κάιηζηα ην 2001 απνδεηθλχνπλ φηη ην momentum effect 

εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη ηελ πεξίνδν κεηά ην 1989. Δπηπιένλ δηαπηζηψλνπλ φηη ε 

θεξδνθνξία ησλ ραξηνθπιαθίσλ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ 

επελδπηψλ θαη φρη ζην πξφβιεκα άληιεζεο δεδνκέλσλ. 

 

1.2.1.6. Ηκεξνινγηαθέο Αλσκαιίεο 

 

Οη εκεξνινγηαθέο αλσκαιίεο είλαη απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα ζέκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Οη αλσκαιίεο απηέο νθείινληαη ζηηο αζπλήζηζηεο απνδφζεηο 

πνπ εκθαλίδνπλ νη κεηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Πιήζνο 

αγνξψλ έρνπλ κειεηεζεί θαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί 

πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε ησλ εκεξνινγηαθψλ θαηλνκέλσλ 

ζε απηέο ηηο αγνξέο. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ησλ 

εκεξνινγηαθψλ θαηλνκέλσλ. 

 

1.2.2.  Καηεγνξίεο εκεξνινγηαθψλ αλσκαιηψλ 

 

1.2.2.1. Monday ή weekend ή day of the week effect (θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο) 

 

Σν day of the week effect ζπλαληάηαη επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλσκαιία επεηδή νη κέζεο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ είλαη 

κεγαιχηεξεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο. Δκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη 

φηη εληνπίδεηαη φρη κφλν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά παγθνζκίσο, αιιά θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο (Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, Γαιιία, Καλαδά, Απζηξαιία, Ιαπσλία) θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Κίλα, 

Υνλγθ Κνλγθ, Σνπξθία, Μαιαηζία). πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ησλ 

κεηνρψλ λα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πςειέο ζεηηθέο απνδφζεηο ηελ Παξαζθεπή θαη 

αξλεηηθέο ηε Γεπηέξα. Η αλσκαιία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζα πεξίκελε θαλείο νη 

απνδφζεηο ηε Γεπηέξα λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ ππφινηπσλ εκεξψλ. Κάηη 
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ηέηνην ζα ζπλέβαηλε επεηδή ην ζαββαηνθχξηαθν ην ρξεκαηηζηήξην παξακέλεη  θιεηζηφ  

θαη ζπλεπψο ν θίλδπλνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηφ ην δηάζηεκα είλαη κεγαιχηεξνο.  

 

Οη Brusa et al., (2000) θάλνπλ ιφγν γηα ην θαηλφκελν ηνπ reverse Monday 

effect ζχκθσλα κε ην νπνίν νη απνδφζεηο ηεο Γεπηέξαο είλαη ζεηηθέο. ηε κειέηε ηνπο 

εμεηάδνληαη νη απνδφζεηο ηεζζάξσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ (NYSE, S&P500, 

DJIA, the value weighted CRSP) ηελ πεξίνδν 1990-1994 θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο έρεη αληηζηξαθεί.  Δπίζεο, κειεηάηαη ε ζρέζε ηνπ weekend 

effect κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο θαη απνδεηθλχεηαη φηη νη απνδφζεηο ηεο Γεπηέξαο 

ηείλνπλ λα είλαη αξλεηηθέο γηα ηηο εηαηξίεο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο (traditional 

weekend effect) θαη ζεηηθέο γηα ηηο εηαηξίεο κεγάινπ κεγέζνπο (reverse weekend 

effect). 

 

ε κηα πξφζθαηε κειέηε ηνπο ην 2003, εμεηάδνπλ ελληά ρξεκαηηζηεξηαθνχο 

δείθηεο (DJIA, Merval, Bovespa, IPSA, FTSE100, CAC40, NIKKEI225, Hang Seng, 

All Ordinaries), ηελ πεξίνδν 1988-1995. Απνδεηθλχνπλ φηη ην reverse Monday effect 

εληνπίδεηαη κφλν ζηελ αγνξά κεηνρψλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 

 

χκθσλα κε ηνλ French (1980) ε επηθξαηέζηεξε εμήγεζε γηα ηελ εκθάληζε 

ηνπ Monday effect αλαθέξεηαη ζηελ «ππφζεζε ηεο δηάδνζεο ηεο πιεξνθφξεζεο» 

(information release hypothesis). Οη εηαηξίεο φηαλ έρνπλ θαιά λέα ζπεχδνπλ λα ηα 

αλαθνηλψζνπλ ζηελ αξρή ηεο εβδνκάδνο πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ ηε ζεηηθή 

αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε άλνδν ησλ ηηκψλ. Αληίζεηα, φηαλ 

ηα λέα είλαη αξλεηηθά, νη εηαηξίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα θαζπζηεξνχλ ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπο κέρξη ην αββαηνθχξηαθν. Η αλαθνίλσζε γίλεηαη κεηά ην θιείζηκν ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ ηελ Παξαζθεπή, έηζη ψζηε ε αγνξά λα έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα 

απνξξνθήζεη ηα αξλεηηθά ζνθ πνπ δεκηνπξγνχληαη. πλεπψο, νη άζρεκεο εθζέζεηο 

θεξδψλ σζνχλ ηνπο επελδπηέο λα πνπιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηε Γεπηέξα. Παξαηεξείηαη 

δειαδή κηα αχμεζε ζηηο πσιήζεηο ηελ πξψηε εκέξα ε νπνία νδεγεί ζε αξλεηηθέο 

απνδφζεηο. 
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1.2.2.2. January effect (θαηλφκελν ηνπ Ιαλνπαξίνπ) 

 

χκθσλα κε ην January effect νη κεηνρέο παξνπζηάδνπλ αξθεηά πςειέο 

απνδφζεηο ηνλ Ιαλνπάξην ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο κήλεο. Σν θαηλφκελν απηφ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο  θαη έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο πνιινχο κειεηεηέο. 

Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ εληφπηζαλ ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν ήηαλ ν Wachtel (1942) 

θαη νη Rozeff θαη Kinney (1976). Οη ηειεπηαίνη ππνζηεξίδνπλ, εμεηάδνληαο ηελ 

πεξίνδν 1904 – 1974, φηη εκθαλίδνληαη πςειφηεξεο κέζεο απνδφζεηο ζηηο κεηνρέο ηνπ 

ΝYSE ηνλ Ιαλνπάξην έλαληη ησλ ππφινηπσλ κελψλ.  

 

Η πην γλσζηή εμήγεζε ηνπ January effect είλαη ε ππφζεζε ηνπ tax-loss selling 

(Dyl, 1977; Keim, 1983; Roll, 1983). χκθσλα κε απηήλ, νη εηαηξίεο πνπινχλ ζην 

ηέινο ηνπ ρξφλνπ ηηο δεκηνγφλεο κεηνρέο πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηα θέξδε 

ηνπο κε άιιεο κεηνρέο κε απψηεξν ζθνπφ λα πεηχρνπλ ρακειφ πνζνζηφ 

θνξνιφγεζεο. ηηο αξρέο ηνπ Ιαλνπαξίνπ φκσο ηηο αγνξάδνπλ μαλά. πλεπψο, νη 

ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ εκθαλίδνπλ δεκίεο κεηψλνληαη ην Γεθέκβξην θαη 

απμάλνληαη πάιη ηνλ Ιαλνπάξην. Η ελέξγεηα απηή παξαηεξείηαη θπξίσο ζε κεηνρέο 

κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο θαζψο απηέο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο. 

Βέβαηα ε ππφζεζε ηνπ tax-loss selling  δελ εμεγεί πιήξσο ην θαηλφκελν ηνπ 

Ιαλνπαξίνπ θαη ππάξρνπλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο πνπ ην 

πξνθαινχλ, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Reinganum (1983). 

 

Σελ εμήγεζε ηνπ tax loss selling απνξξίπηνπλ θαη νη Fountas θαη Segredakis 

(2002) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ππφζεζε απηή δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή αηηία 

εκθάληζεο ηνπ January effect. Δμεηάδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε δεθανρηψ 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, γηα ην δηάζηεκα 1987-1995. Σεθκεξηψλεηαη εκπεηξηθά φηη ε 

εκεξνινγηαθή αλσκαιία εληνπίδεηαη ζε αγνξέο φπνπ ην νηθνλνκηθφ έηνο δε μεθηλάεη 

ηνλ Ιαλνπάξην αιιά άιινπο κήλεο. Γηα παξάδεηγκα ηνλ Ινχιην γηα ηελ αγνξά ηεο 

Απζηξαιίαο ζχκθσλα κε ηνπο Brown et al., (1983). 

 

Σν θαηλφκελν απνδίδεηαη επίζεο ζηελ χπαξμε ηνπ  size effect. χκθσλα κε ηε 

κειέηε ησλ Rogalski θαη Tinic (1986), νη εηαηξίεο κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο 

εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξν θίλδπλν (ζπλνιηθφ, ζπζηεκαηηθφ θαη κε 
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ζπζηεκαηηθφ) θαηά ηνλ Ιαλνπάξην. πλεπψο, νη επελδπηέο πνπ πξφθεηηαη λα 

αγνξάζνπλ κεηνρέο απηψλ ησλ εηαηξηψλ, ζα πξέπεη λα αληακεηθζνχλ κε πςειφηεξεο 

απνδφζεηο γηα ηνλ θίλδπλν πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ.   

 

Σν ιεγφκελν window dressing απνηειεί άιιε κία πηζαλή εξκελεία. Δίλαη κία 

ζηξαηεγηθή πξαθηηθή πνπ εθαξκφδνπλ νξηζκέλα ακνηβαία θεθαιαία θαη δηαρεηξηζηέο 

ραξηνθπιαθίσλ, πξνο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, θαηά ηελ νπνία πνπινχλ ηηο πξφζθαηεο 

αδχλακεο κεηνρέο θαη αγνξάδνπλ ηηο ηζρπξέο (buy winners – sell losers). θνπφο είλαη 

λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξηλ 

παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε κεηφρνπο θαη πειάηεο.  

 

Δπίζεο, νη Rozeff θαη Kinney (1976) απνδίδνπλ ην θαηλφκελν ηνπ Ιαλνπαξίνπ 

ζηελ ππφζεζε ηεο πιεξνθφξεζεο (information hypothesis), θαζψο ν «Ιαλνπάξηνο 

ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή θαη ην ηέινο αξθεηψλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ γεγνλφησλ». Απνηειεί ηελ αξρή ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ηνπο 

επελδπηέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο θαη αλαθνηλψλνληαη ηα ινγηζηηθά θέξδε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. πλεπψο, είλαη κία πεξίνδνο απμεκέλεο 

αβεβαηφηεηαο θαη πξνβιέςεσλ ιφγσ ηεο άθημεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ 

ε ζηαδηαθή δηάδνζε ησλ λέσλ θαηά ην κήλα Ιαλνπάξην έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε 

ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ κηθξψλ εηαηξηψλ θαζψο ην θφζηνο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν γηα ηηο εηαηξίεο απηέο (Κeim 1983).   

 

Ο Wacthel (1942) ππνζηεξίδεη φηη ε ςπρνινγία ησλ επελδπηψλ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε ηνπ January effect. Οη δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ε 

ειπίδα φηη ε λέα ρξνληά ζα είλαη θαιχηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε, δεκηνπξγνχλ ζηνπο 

επελδπηέο ηελ θαιή δηάζεζε λα επελδχζνπλ.   

 

1.2.2.3. Turn of the month effect ή Intramonth effect (θαηλφκελν αιιαγήο ηνπ κήλα) 

 

Σν θαηλφκελν ηεο αιιαγήο ηνπ κήλα αλαθέξεηαη ζηηο κε θαλνληθέο απνδφζεηο 

πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ αιιαγή ηνπ κήλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, εκθαλίδνληαη 

ηδηαίηεξα πςειέο απνδφζεηο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα θαη ηηο 

πξψηεο ηξεηο εκέξεο ηνπ επφκελνπ. 
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Ο Boudreaux (1995) ρξεζηκνπνηεί ηνπο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηελ 

Morgan Stanley Capital International Perspective (CIP). Οη CIP δείθηεο 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 65% ηεο ζπλνιηθήο αγνξαίαο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ 

ζπλαιιάζζνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Γελ πεξηιακβάλνπλ ηηο κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο  

θαη αλαθέξνπλ ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ζε ηνπηθά λνκίζκαηα. Οη ρψξεο πνπ κειεηψληαη 

είλαη ε Γαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ννξβεγία, Μαιαηζία/ηγθαπνχξε, Ιζπαλία θαη 

Διβεηία, ηελ πεξίνδν 1978 – 1992. Η κεδεληθή ππφζεζε πνπ εμεηάδεηαη είλαη φηη νη 

απνδφζεηο ησλ πξψησλ πέληε εκεξψλ ηνπ κήλα είλαη ίζεο κε ηηο απνδφζεηο ησλ 

ππφινηπσλ εκεξψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην turn-of the month effect 

εληνπίδεηαη ζε ηξεηο αγνξέο (Γαλία, Γεξκαλία θαη Ννξβεγία). Πηζαλέο εμεγήζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απνηεινχλ ε χπαξμε κεξηζκάησλ θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο νηθνλνκηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ελψ ππνζηεξίδεηαη φηη ην θαηλφκελν είλαη αλεμάξηεην 

θαη δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ην January effect. 

 

Μηα άιιε εμήγεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί ε άπνςε πεξί 

ξεπζηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Ogden (1990) ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ επελδπηψλ 

απμάλεηαη ζην ηέινο ηνπ κήλα ιφγσ είζπξαμεο κεηξεηψλ απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο 

θιπ., άξα απμάλεηαη ε δήηεζε ησλ κεηνρψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε ηηκή ηνπο. Δπίζεο, oη 

Mills et al., (2000) αλαθέξνπλ σο εμήγεζε ην γεγνλφο φηη νη εηαηξίεο ζπλεζίδνπλ λα 

αλαθνηλψλνπλ ηα θέξδε ηνπο ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ κήλα.  Οη Jacobs θαη Levy 

(1988) ππνζηεξίδνπλ φηη νη επελδπηέο ηείλνπλ λα αλαβάιινπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ κήλα.  

 

Δπίζεο, νη Nawaz θαη Mirza (2012) αλαθέξνπλ φηη ην θαηλφκελν απηφ 

νθείιεηαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ζηε λέα πιεξνθνξία πνπ θζάλεη πξνο ην ηέινο ηνπ 

κήλα. Οη ηακεηαθέο ξνέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα βξαρππξφζεζκα ρξεφγξαθα 

θαζψο θαη θάζε λέα πιεξνθνξία πνπ αλακέλεηαη λα είλαη επσθειήο γηα ηνπο 

επελδπηέο, ζα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ην πέξαο 

ηνπ κήλα.  

 

1.2.2.4. Turn of the Year Effect (θαηλφκελν αιιαγήο ηνπ έηνπο) 

 

Σν turn of the year effect αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ηεο αγνξάο λα εκθαλίδεη 

αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηελ 
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ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ θαη ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Ιαλνπαξίνπ 

(Αgrawal & Tandon 1994). 

 

1.2.2.5. Holiday effect (θαηλφκελν ησλ αξγηψλ) 

 

χκθσλα κε ην holiday effect νη απνδφζεηο ηείλνπλ λα είλαη κεγαιχηεξεο ηηο 

εκέξεο πξηλ απφ αξγίεο ή γηνξηέο. ηε κειέηε ηνπ Αriel (1990) εμεηάδνληαη νη 

εκεξήζηεο απνδφζεηο ησλ δεηθηψλ (value-weighted και equally-weighted) ησλ 

κεηνρψλ ηνπ Center for Research in Security Prices (CRSP), ηελ πεξίνδν 1963-1982. 

Αξγίεο ζεσξνχληαη νη εκέξεο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ην ρξεκαηηζηήξην θιείλεη θαη 

αξηζκνχλ ζε νρηψ γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Κάπνηεο γηνξηέο πνπ ηπγράλεη λα 

πέθηνπλ ζε αββαηνθχξηαθν δελ απαηηνχλ επηπιένλ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ιακβάλνληαη θαλνληθά ππφςε ζηε κειέηε. Ο Ariel (1990) αθνχ 

ρψξηζε ην δείγκα ζε δχν ππνπεξηφδνπο (ζηηο εκέξεο ζπλαιιαγψλ πξηλ ηηο γηνξηέο 

(160) θαη ζηηο ππφινηπεο (4.860)), θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κέζεο απνδφζεηο 

πξηλ απφ ηηο γηνξηέο ππεξβαίλνπλ απηέο ησλ ππφινηπσλ εκεξψλ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη 

φηη νη πςειέο απνδφζεηο εκθαλίδνληαη κφλν ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο εθάζηνηε 

αξγίαο θαη φρη ηηο ππφινηπεο εκέξεο γχξσ απφ ην δηάζηεκα απηφ. Δπηπιένλ θζάλνπλ 

ζην απνθνξχθσκα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ψξαο δηαπξαγκάηεπζεο. 

εκεηψλεηαη ηέινο, φηη νη πςειέο απνδφζεηο πξηλ ηηο αξγίεο δελ απνηεινχλ 

πξνκήλπκα άιισλ εκεξνινγηαθψλ αλσκαιηψλ φπσο ην January ή ην weekend effect.    

  

Μηα εμήγεζε ηνπ holiday effect ζηεξίδεηαη ζηελ επηζπκία ησλ short-sellers λα 

θιείλνπλ ηηο αξλεηηθέο ξηςνθίλδπλεο ζέζεηο ηνπο πξηλ ηηο γηνξηέο. Ωζηφζν, δελ είλαη 

πνιχ μεθάζαξν γηαηί νη επελδπηέο ζέινπλ λα θιείζνπλ ηηο short θαη φρη ηηο long ζέζεηο 

ηνπο πξηλ απφ ηηο αξγίεο, αθνχ νη short ζέζεηο δελ επαλαθηνχληαη κεηά ηηο αξγίεο. 

Δπηπιένλ, εάλ ε ελέξγεηα απηή ζεσξείηαη ε αηηία ηνπ holiday effect, δελ είλαη επαξθήο 

ζην λα εμεγήζεη ηηο ζεηηθέο απνδφζεηο πνπ παξαηεξνχληαη απφ ην θιείζηκν ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηελ εκέξα πξηλ ηελ αξγία κέρξη ην άλνηγκα ηελ εκέξα πνπ έπεηαη ηεο 

αξγίαο.  

 

Οη Κim θαη Park (1994) βξίζθνπλ επίζεο κε θαλνληθέο απνδφζεηο ηελ εκέξα 

δηαπξαγκάηεπζεο πξηλ ηηο γηνξηέο θαη ζηνπο ηξεηο πην ζεκαληηθνχο 

ρξεκαηηζηεξηαθνχο δείθηεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (NYSE, AMEX, NASDAQ). To 
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holiday effect επίζεο εκθαλίδεηαη θαη ζηηο αγνξέο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 

Ιαπσλίαο, παξφιν πνπ νη ρψξεο απηέο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ενξηνιφγην θαη ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο (φπσο κέζνδνη δηαπξαγκάηεπζεο, bid-ask spreads, κεραληζκνί 

εθθαζάξηζεο). πλεπψο, νη ζεζκηθνί απηνί παξάγνληεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

πηζαλέο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

ην άξζξν ησλ Chong et al., (2005) κειεηάηαη ην pre-holiday effect ζηηο 

αγνξέο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Υνλγθ Κνλγθ ηηο 

ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Γηαπηζηψλεηαη φηη ην θαηλφκελν έρεη 

ακβιπλζεί θαη ζηηο ηξεηο ρξεκαηαγνξέο αιιά κφλν ζηελ αγνξά ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κέρξη ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Βέβαηα, απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε εμαηηίαο ησλ πνιπάξηζκσλ 

κειεηψλ γχξσ απφ ηελ χπαξμε ηνπ holiday effect ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Απηφ πνπ 

πξνθαιεί έθπιεμε σζηφζν, είλαη ε αλαζηξνθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηελ πεξίνδν 1991-

1997, φπνπ ε κέζε απφδνζε εκθαλίδεηαη αξλεηηθή πξηλ ηηο αξγίεο, ελψ ηελ πεξίνδν 

1997-2003 ε αξλεηηθή απφδνζε ηείλεη λα εμαιεηθζεί. Μηα πηζαλή εμήγεζε απηήο ηεο 

δηπιήο αλαζηξνθήο είλαη φηη νη επελδπηέο ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε ηζηνξηθέο κειέηεο. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο ινηπφλ 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αλσκαιία, ε νπνία πιένλ δελ ππάξρεη,  κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ κία λέα πνπ είλαη ε αληίζεηε ηεο πξψηεο. 

 

1.2.2.6. Trading Month effect or Monthly effect  

 

χκθσλα κε ην trading month effect, νη απνδφζεηο ην πξψην δεθαπελζήκεξν 

ηνπ κήλα είλαη κεγαιχηεξεο. Ο Ariel (1987) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ επεζήκαλαλ 

ην θαηλφκελν. Υξεζηκνπνίεζε σο δεδνκέλα ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηνπ Center 

for Research in Security Prices (CRSP) ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 

1963-1981. Γηαπηζηψλεηαη φηη ν ζπζζσξεπκέλνο κέζνο ησλ απνδφζεσλ ην πξψην 

δεθαπελζήκεξν θάζε κήλα μεπεξλά ηνλ αληίζηνηρν κέζν γηα ην δεχηεξν 

δεθαπελζήκεξν θαη ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν είλαη 

αλεμάξηεην απφ ην January effect. 
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1.2.3. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα επηρεηξείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ day of 

the week effect, ην νπνίν απνηειεί ην πην γλσζηφ παξάδεηγκα αλψκαιεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη έρεη ηχρεη κεγάιεο απνδνρήο απφ ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

Δπηρεηξείηαη κία ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ ηεο εμίζσζεο ηνπ κέζνπ θαη ησλ κνληέισλ κεηαβιεηηθφηεηαο 

ARCH/GARCH. Όπσο ζα δηαπηζηψζνπκε παξαθάησ, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

βγαίλνπλ πνιιέο θνξέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην κνληέιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο είηε ηελ απφδνζε ηεο 

κεηνρήο είηε ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο. Δκπεηξηθά, ζηελ πξψηε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη 

ε εμίζσζε ηνπ κέζνπ ελψ ζηε δεχηεξε ε εμίζσζε ηεο δηαθχκαλζεο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Engle and Ng (1993) ε ηθαλφηεηα ησλ επελδπηψλ λα 

πξνβιέπνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηινγή θαη δηαρείξηζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ. Σα άηνκα πνπ 

απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν, γηα παξάδεηγκα, δηακνξθψλνπλ ην ραξηνθπιάθην ηνπο 

επηιέγνληαο λα κελ αγνξάζνπλ κεηνρέο ησλ νπνίσλ ε κεηαβιεηφηεηα αλακέλεηαη λα 

απμεζεί Engle (1993). 

 

Ο French (1980) εμεηάδεη ηηο εκεξήζηεο απνδφζεηο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο 

Νέαο Τφξθεο (ηελ πεξίνδν 1953-1957) θαη κε ηελ εμίζσζε ηνπ κέζνπ βξίζθεη 

αξλεηηθέο απνδφζεηο ηε Γεπηέξα.  

 

Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ην day of the 

week effect ζηελ απφδνζε θαη ηε κεηαβιεηφηεηα φπσο απηή ησλ Berument θαη 

Kiymaz (2001).  Δμεηάδνπλ ην δείθηε S&P 500, γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ 1973 – 

Οθησβξίνπ 1997. Αξρηθά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη 

απνδεηθλχνπλ φηη ην θαηλφκελν εκθαλίδεηαη ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε ρακειφηεξε απφδνζε παξαηεξείηαη ηε Γεπηέξα θαη ε κεγαιχηεξε 

ηελ Σεηάξηε. ηε ζπλέρεηα, εθαξκφδνπλ έλα κνληέιν GARCH(1,1) (Generalized 
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Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
1
) επηηξέπνληαο ηε κεηαβιεηφηεηα λα 

αιιάδεη ζην ρξφλν θαη θαηαιήγνπλ ζην ίδην πάιη ζπκπέξαζκα. ην ηξίην κνληέιν 

Modified GARCH(1,1), φπνπ ελζσκαηψλεηαη ην day of the effect, βξίζθνπλ φηη ην 

θαηλφκελν είλαη παξφλ ζηελ εμίζσζε ηνπ κέζνπ θαη ηεο δηαθχκαλζεο. Οη απνδφζεηο 

εκθαλίδνληαη φπσο πξνεγνπκέλσο αιιά ε κεηαβιεηφηεηα παξνπζηάδεηαη ρακειφηεξε 

ηελ Σεηάξηε θαη κεγαιχηεξε ηελ Παξαζθεπή.  

 

    ε πην πξφζθαηε κειέηε ηνπο ην 2003 εληζρχνπλ ηα πξνεγνχκελα 

απνηειέζκαηα κειεηψληαο ηηο εκεξήζηεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ : TSE-Composite, DAX, 

Nikkei-225, FT-100 θαη NYSE γηα ηελ πεξίνδν 1988 – 2002.  Σεθκεξηψλνπλ 

εκπεηξηθά φηη ε πςειή κεηαβιεηφηεηα ζπλνδεχεηαη απφ ρακειφ φγθν ζπλαιιαγψλ. 

Απηφ νθείιεηαη ζηελ απξνζπκία ησλ επελδπηψλ πνπ πξνηηκνχλ ηε ξεπζηφηεηα 

(liquidity traders) λα ζπλαιιάζζνληαη ζε πεξηφδνπο φπνπ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ είλαη 

πην άζηαηεο.   

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα εληνπίδνληαη θαη ζηε κειέηε ησλ Kenourgios θαη 

Samitas (2008) νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ ην day of the week effect ζηελ εμίζσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο, εθαξκφδνληαο έλα κνληέιν Μ-GARCH(1,1). Η αγνξά πνπ εμεηάδεηαη 

είλαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ηηο πεξηφδνπο 1995-2000 θαη 2000-2005. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα, ε αλσκαιία εκθαλίδεηαη ζηελ απφδνζε θαη ηε κεηαβιεηφηεηα, 

πην έληνλα ηελ πξψηε πεξίνδν ελψ ηε δεχηεξε αξρίδεη λα εμαζζελεί. Τπνζηεξίδεηαη 

φηη απηφ νθείιεηαη ζηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε θαη ζηνπο ζεζκηθνχο 

θαλφλεο πνπ εηζήρζεζαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 

Η Charles (2010) επηρεηξεί κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ  

day of the week effect. Αξρηθά εηζάγεη ηελ αζπκκεηξία, δειαδή εμεηάδεη εάλ ηα 

ζεηηθά ή αξλεηηθά λέα επεξεάδνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα. ηε ζπλέρεηα αθνχ δηνξζψζεη 

ηελ αζπκκεηξία, εμεηάδεη εάλ ην θαηλφκελν αξρίδεη λα εμαζζελεί. Η κειέηε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δείθηεο CAC40, DAX30, DJIA, FTSE100  

θαη NIKKEI225 γηα ηελ πεξίνδν 1987 – 2007 (ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο 

θιεηζίκαηνο). Τπνζηεξίδεηαη φηη αλάινγα κε ην κνληέιν κεηαβιεηφηεηαο πνπ ζα 

                                                           
1
 Αζχκκεηξν ππφδεηγκα ηνπ Bollerslev, 1986.  
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εθαξκνζζεί (ARMA-GJR-GARCH
2
 ή ARMA-APARCH

3
 model) ζα πξνθχςνπλ 

δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ή κε ηεο αλσκαιίαο, ζπλεπψο ε 

επηινγή ηνπ ππνδείγκαηνο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Δπίζεο, ε αζπκκεηξία δελ 

επεξεάδεη ηα εκεξνινγηαθά θαηλφκελα αιιά είλαη πηζαλφ λα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

χκθσλα κε ηελ Charles, ε κνληεινπνίεζε ησλ day of the week effects είλαη ρξήζηκε 

εθφζνλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Ωζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη αλσκαιίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηε 

κεηαβιεηηθφηεηα δελ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ. πλεπψο 

δελ ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζηξαηεγηθέο θεξδνθνξίαο.   

 

χκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Farag (2013) κειεηάηαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ζην 

day of the week effect ε εθαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ νξίσλ ζηε δηαθχκαλζε ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ (price limits bands)
4
. Ωο δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ηεο Αηγχπηνπ (EGX30), Σαυιάλδεο (SET) θαη Κνξέαο 

(KOSPI) θαη εθαξκφδνληαη ηα ππνδείγκαηα EGARCH θαη PARCH. Δπίζεο, 

εμεηάδεηαη εάλ ε αιιαγή απφ ηα ζηελά φξηα ηηκψλ (Narrow Price Limits) ζηα 

δηεπξπκέλα φξηα ηηκψλ (Wider Price Limits) κεηαβάιιεη δνκηθά ηηο εκεξήζηεο 

απνδφζεηο κεηνρψλ, ηε κεηαβιεηφηεηα θαη ην day of the week effect.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηεο 

Απνηειεζκαηηθήο Αγνξάο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ηα price limits έρνπλ αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, δεδνκέλνπ φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

ελζσκαηψλνπλ φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα δείρλεη φηη ε 

αιιαγή απφ ηα ζηελά φξηα ηηκψλ ζε δηεπξπκέλα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηξηψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ. Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε ηνπ κέζνπ, ε Πέκπηε παξνπζηάδεη  ζεηηθή απφδνζε γηα ην 

δείθηε EGX30 (ζεκεηψλεηαη φηη ε Πέκπηε είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ζπλαιιαγψλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηεο Αηγχπηνπ). Δπίζεο, ζηνλ SET παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

Γεπηέξαο (αξλεηηθέο απνδφζεηο) θαη ην θαηλφκελν ηεο Παξαζθεπήο (ζεηηθέο 

απνδφζεηο), ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ KOSPI. 

                                                           
2
 Αζχκκεηξν ππφδεηγκα ησλ Glosten, Jagannathan θαη Runkle, 1993. 

3
 Αζχκκεηξν ππφδεηγκα ησλ Ding, Granger θαη Engle, 1993. 

4
 Price limits bands είλαη ξπζκηζηηθά εξγαιεία πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο αγνξέο κεηνρψλ θαη ζπκβνιαίσλ 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ζε πεξηφδνπο έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ. ηφρνο ηνπο είλαη λα απνηξέςνπλ 

πεξαηηέξσ ζπλαιιαγέο, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ. 

Πξνιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο παληθνχ θαη αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο ησλ επελδπηψλ. 
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ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο ηνπ ν Farag (2013) εθαξκφδεη ηελ εμίζσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο θαη δηαπηζηψλεη φηη νη θαζεκεξηλέο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ησλ ηξηψλ 

δεηθηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζχκκεηξε κεηαβιεηφηεηα. Όζνλ αθνξά ζηελ 

εκθάληζε ηνπ day of the week effect, ε Γεπηέξα έρεη αξλεηηθή θαη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ ππφ ζπλζήθε κεηαβιεηφηεηα γηα ηνλ EGX30, ελψ γηα ηνπο SET θαη 

KOSPI  έρεη ζεηηθή. πγθξηηηθά, ν ΚΟSPI παξνπζηάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην day 

of the week effect, ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα. 

Η αιιαγή απφ ηα ζηελά φξηα ηηκψλ ζε δηεπξπκέλα φλησο επεξεάδεη δνκηθά ηελ 

αζχκκεηξε κεηαβιεηφηεηα θαη ηελ εκεξνινγηαθή αλσκαιία θαη ζηηο ηξεηο αγνξέο. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη θαη γηα ηνπο ηξεηο δείθηεο φηη νη αξλεηηθέο εηδήζεηο επηδξνχλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ κεηαβιεηφηεηα απφ φηη νη ζεηηθέο.  

 

ην άξζξν ησλ Ηogholm θαη Knif (2009) κειεηάηαη ην day of the week effect 

απφ ηελ πιεπξά ελφο ζχλζεηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ηε βηνκεραλία θαη ηηο εκπνξηθέο εηαηξίεο. Σν θαηλφκελν 

εμεηάδεηαη ζηε κηθξή αγνξά ηεο Φηιαλδίαο ιακβάλνληαο ελληά ρξνλνινγηθέο ζεηξέο 

(ην ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε ΟΜΥ, ηέζζεξηο δείθηεο βηνκεραλίαο θαη ηέζζεξηο δείθηεο 

εκπνξηθψλ εηαηξηψλ), ηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ (1993-2006). 

Γηαπηζηψλεηαη φηη, ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ είζνδν ζην επξψ, ε αλσκαιία δελ 

εκθαλίδεηαη ζην κέζν ζε θακία απφ ηηο ελλέα ζεηξέο ζε αληίζεζε κε ηε δηαθχκαλζε 

πνπ εληνπίδεηαη ζε ηξεηο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα εμάγνληαη θαη γηα ηελ πεξίνδν 

κεηά ην 1999.  

 

Οη Kamaly θαη Tooma (2009) κειεηνχλ ην day of the way effect θαη ηελ 

επίδξαζε ηνπ ζηελ απφδνζε θαη ηε κεηαβιεηφηεηα, ζηηο δψδεθα ζεκαληηθφηεξεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ηεο Αξαβίαο, ηελ πεξίνδν 2001 – 2005. Γηαπηζηψλεηαη 

φηη : 

i) ηέζζεξηο ζηηο δψδεθα αγνξέο (Αίγππηνο, Ινξδαλία, Κνπβέτη θαη Νηνπκπάη) 

παξνπζηάδνπλ ηελ εκεξνινγηαθή αλσκαιία ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο. 

ii) φινη νη ζπληειεζηέο ζηελ εμίζσζε ηνπ κέζνπ είλαη ζεηηθνί ππνδειψλνληαο 

φηη νη απνδφζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ηηο εκέξεο απηέο. 

iii) νη ςεπδνκεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηελ εκέξα πνπ αλνίγεη ή 

θιείλεη ην ρξεκαηηζηήξην ζηηο ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο ρξεκαηαγνξέο φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν (Αίγππηνο, Ινξδαλία θαη  Κνπβέτη).  
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iv) νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πνπ εκθαλίδνπλ ηελ αλσκαιία είλαη νη 

κεγαιχηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο αλάκεζα ζηηο δψδεθα. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηε κεηαβιεηφηεηα απνδεηθλχεηαη φηη : 

i) νρηψ ζηηο δψδεθα αγνξέο εκθαλίδνπλ ην day of the week effect. 

ii) φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ απνδφζεσλ, έηζη θαη εδψ, ε αξρή θαη ην 

θιείζηκν ηεο εβδνκάδαο ζπλαιιαγψλ ζεκεηψλνπλ ηελ πςειφηεξε 

κεηαβιεηφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εκέξεο. 

Σέινο, εμεηάδεηαη ε χπαξμε ηνπ risk premium
5
, ε νπνία επηβεβαηψλεηαη ζε 

πέληε απφ ηηο δψδεθα αγνξέο κε πξφζεκν (εθηφο απφ ην Καηάξ) ζεηηθφ 

ππνδειψλνληαο ηε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θίλδπλν θαη ηελ απφδνζε γηα έλαλ 

ηππηθφ επελδπηή πνπ απνζηξέθεηαη ηνλ θίλδπλν (risk averse trader).  

Οη Yelsin θαη Yucel (2006) κειεηνχλ ην day of the week effect ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα είθνζη αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ
6
 θαη ππνζηεξίδνπλ φηη εκθαλίδεηαη 

ζηηο απνδφζεηο κφλν γηα ηξεηο αγνξέο, ζηε κεηαβιεηφηεηα ζε πέληε αγνξέο ελψ 

ακθφηεξα ζε κία αγνξά, γηα 1% επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. πλεπψο, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε αλσκαιία δελ έρεη έληνλε παξνπζία ζηηο ππφ εμέηαζε 

ρψξεο. Δάλ φκσο κεησζεί ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (ζε 5% ή 10%), ην 

θαηλφκελν εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εληνπίδεηαη 

ακθφηεξα ζηηο απνδφζεηο θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ζε ελλέα ρψξεο (γηα 10% ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα). Δπίζεο, βάζεη ηεο εμίζσζεο ηνπ κέζνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

πςειφηεξεο απνδφζεηο εκθαλίδνληαη ηηο Παξαζθεπέο (ηειεπηαία εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο ζπλαιιαγψλ) θαη νη ρακειφηεξεο ηηο Γεπηέξεο. Αληηζέησο, βάζεη ηεο 

εμίζσζεο ηεο δηαθχκαλζεο, ε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ παξνπζηάδεηαη 

πςειφηεξε ηηο Γεπηέξεο θαη ρακειφηεξε ηηο Σξίηεο θαη ηηο Παξαζθεπέο. 

                                                           
5
  Risk premium είλαη ην πξφζζεην πνζνζηφ αλακελφκελεο απφδνζεο πνπ απαηηεί έλαο επελδπηήο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη πην επηζθαιείο επελδχζεηο. 
6
  Κίλα, Κνινκβία, Ιλδνλεζία, Μαιαηζία, Μεμηθφ, Ν. Κνξέα, Σατβάλ, Σαυιάλδε, Βνπιγαξία, Σζερηθή 

Γεκνθξαηία, Δζζνλία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία, Πνισλία, Ρσζία, ινβελία, Ιλδία, Ιζξαήι, Ν. Αθξηθή 

θαη Σνπξθία. 
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Μηα δηαθνξεηηθή νπηηθή δίλεηαη απφ ηνπο Narayan et al., (2013) νη νπνίνη  

επηρεηξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηα day of the week effects κε ηα bid-ask spreads
7
, 

εμεηάδνληαο ηηο εκεξήζηεο απνδφζεηο 734 εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

ηεο Ν. Τφξθεο (ηελ πεξίνδν 1998 – 2008). Τπνζέηνπλ πσο εάλ νη απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ εκεξνινγηαθά θαηλφκελα, ηφηε θαη ηα spreads ζα 

ζπκπεξηθέξνληαη ην ίδην. Η εμήγεζε ζηεξίδεηαη ζηε ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπο. Αθνχ ζηφρνο ησλ επελδπηψλ είλαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ 

αλακελφκελε απφδνζε, ηα πςειφηεξα spreads ζα αληακείβνπλ απηνχο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο δηαθξάηεζεο. Απνδεηθλχεηαη κέζσ ηνπ κνληέινπ Vector 

Error Correction Model (VECM) φηη ν φγθνο ζπλαιιαγψλ, νη ηηκέο κεηνρψλ θαη ε 

κεηαβιεηφηεηα επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ εκθάληζε ηεο δηαζπνξάο 

αλάινγα κε ηελ εκέξα ζπλαιιαγήο. Δπίζεο, ηα spreads θαηά κέζν φξν 

παξνπζηάδνληαη πην έληνλα ηε Γεπηέξα ελψ ε κεηαβιεηφηεηα ηελ Παξαζθεπή, 

ζπλεπψο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ αγνξψλ. 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ άξζξνπ είλαη ε κειέηε ηνπ ρξφλνπ πξνζαξκνγήο 

ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο χζηεξα απφ έλα ζνθ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ν κέζνο ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδνληαη φιεο νη εηαηξίεο γηα λα επηζηξέςνπλ ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο δηαθέξεη αλά 

εκέξα, κε ηελ Παξαζθεπή λα έρεη ηε κηθξφηεξε ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο, 

ππνδειψλνληαο γηα κηα αθφκε θνξά ηελ χπαξμε ησλ day of the week effects. 

 

Απφ ηηο αλσηέξσ κειέηεο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε ηνπ day of the week effect εμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε ππφ εμέηαζε 

αγνξά, ηε ρξνληθή πεξίνδν εμέηαζεο θαζψο θαη ην ππφδεηγκα πνπ ζα εθαξκνζζεί. 

 

1.3. Η αζπκκεηξία ηεο πιεξνθνξίαο 

 

Ο Simpson (2005) νξίδεη ηελ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθνξίαο σο «ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία είηε ν αγνξαζηήο είηε ν πσιεηήο δηαζέηεη ζε κηα ζπλαιιαγή 

θάπνηα πιεξνθνξία πνπ ν άιινο δελ δηαζέηεη. Γηα παξάδεηγκα, ν πσιεηήο ελφο 

κεηαρεηξηζκέλνπ απηνθηλήηνπ γλσξίδεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ απφ φηη ν αγνξαζηήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πιεξνθφξεζε 

                                                           
7
 Bid-ask spread είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πςειφηεξεο ηηκήο πνπ ν αγνξαζηήο είλαη δηαηεζεηκέλνο 

λα πιεξψζεη γηα κηα κεηνρή θαη ηεο ρακειφηεξεο ζηελ νπνία ν πσιεηήο είλαη πξφζπκνο λα ηελ 

πνπιήζεη. 
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ζεσξείηαη αζχκκεηξε δηφηη δελ είλαη ίδηα θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο ηεο ζπλαιιαγήο» 

(Simpson 2005, p. 189).  πλεπψο, ε κε επαξθήο γλψζε κπνξεί λα νδεγήζεη ηα άηνκα 

λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ ην νπνίν δελ ζα έπξαηηαλ εάλ είραλ πην νινθιεξσκέλε θαη 

έγθπξε ελεκέξσζε γηα απηφ ή ην αληίζεην.  Η αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο 

δεκηνπξγεί δχν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα : adverse selection θαη moral hazard, ηα 

νπνία εμεγνχληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

«Adverse selection ζπκβαίλεη φηαλ ε κία πιεπξά ηεο ζπλαιιαγήο δηαζέηεη 

πιεξνθφξεζε πνπ δελ είλαη γλσζηή ζηελ άιιε πιεπξά. Δπνκέλσο, ε απφθαζε εάλ ζα 

παξακείλεη ή φρη ζηελ αγνξά επεξεάδεη δπζκελψο ηνλ ζπλαιιαζζφκελν κε ηε 

ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε. Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε 

θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο αγνξάο» (Simpson 2005, p. 190). 

«Μoral hazard εκθαλίδεηαη αθνχ κηα ζπλαιιαγή έιαβε ρψξα θαη δεκηνπξγείηαη φηαλ 

ε κία πιεπξά αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ παξακέλεη θξπθφο 

θαη ζηνηρίδεη ζηελ άιιε πιεπξά»  (Simpson 2005, p. 192). 

 

χκθσλα κε ηνπο Brown θαη Hillegeist (2007) αζπκκεηξία έρνπκε φηαλ 

θάπνηνη επελδπηέο δηαζέηνπλ ηδησηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ αμία κηαο επηρείξεζεο 

ελψ θάπνηνη άιινη έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηε δεκφζηα πιεξνθφξεζε. Δπηρεηξνχλ λα 

εξκελεχζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε απνθάιπςε ηεο πνηφηεηαο επεξεάδεη ηελ 

αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα νη 

επελδπηέο λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη έρνληαο ηδησηηθή ελεκέξσζε θαη 

δηαπηζηψλνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν είλαη αξλεηηθή. Δπίζεο, ε απνθάιπςε ηεο 

πνηφηεηαο κεηψλεη ην θίλεηξν ησλ επελδπηψλ γηα ηελ εχξεζε ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη θαη’ επέθηαζε βειηηψλεηαη ε ζπλνιηθή επεκεξία ηνπο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο έξεπλαο. Τπνζηεξίδεηαη αθφκε φηη νη αλαθνηλψζεηο απμάλνπλ ηνλ φγθν 

ζπλαιιαγψλ, δηφηη νη ζπκκεηέρνληεο θαη θπξίσο νη κε-ζσζηά ελεκεξσκέλνη, 

πξνηηκνχλ ηηο εηαηξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα ηνπο κε ηξφπν πνπ είλαη πην 

θαλεξφο ζε απηνχο.  

 

Η Dierkens (1991) εμεηάδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε 

γηα ηηο εηαηξίεο θαηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ. Οη κάλαηδεξ έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα ηεο ηδησηηθήο ελεκέξσζεο θαζψο γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ 

επηρείξεζε απφ φηη ην επελδπηηθφ θνηλφ. Ωζηφζν θαη νη δχν πιεπξέο έρνπλ ηελ ίδηα 
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πξφζβαζε ζηε δεκφζηα πιεξνθφξεζε, ζπλεπψο θαη νη δχν πθίζηαληαη ηελ 

αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο. Η ηδησηηθή πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ νη κάλαηδεξ κπνξεί λα 

κεηαδνζεί είηε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ρσξίο θαλέλα θφζηνο, είηε κέζσ κηαο 

αλαθνίλσζεο (π.ρ. αλαθνηλψζεηο γηα θέξδε, κεξίζκαηα, έθδνζε κεηνρψλ).  

 

ηε κειέηε ρξεζηκνπνηνχληαη βηνκεραληθέο εηαηξίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζην Investment Dealer Digest Report of Corporate Financing, ηελ πεξίνδν 1980-

1984.  Οη εηαηξίεο απηέο πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Πξψηνλ, 

παξνπζηάδνληαη ζηα αξρεία ησλ εκεξήζησλ απνδφζεσλ ηνπ Center for Research in 

Security Prices (CRSP), ηνπιάρηζηνλ γηα δχν ρξφληα πξηλ θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε 

γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Γεχηεξνλ, ε γλσζηνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη 

νπσζδήπνηε ζην Wall Street Journal.  Η ζεκαληηθφηεηα ηεο αζπκκεηξίαο ηεο  

πιεξνθφξεζεο ηεθκεξηψλεηαη εκπεηξηθά κέζσ ηξηψλ κεζφδσλ: cross-sectional 

παιηλδξνκήζεηο πνπ κεηξνχλ ηελ ππεξβάιινπζα απφδνζε πνπ δεκηνπξγείηαη χζηεξα 

απφ κηα αλαθνίλσζε γηα έθδνζε κεηνρψλ, time series ηεζη πνπ ζπγθξίλνπλ ην 

επίπεδν ηεο αζπκκεηξίαο πξηλ θαη κεηά ηηο αλαθνηλψζεηο θαη timing ηεζη πνπ 

εμεηάδνπλ ην ρξφλν πνπ επηιέγνπλ νη εηαηξίεο λα θάλνπλ ηε δεκνζίεπζε. 

 

Μέζσ ησλ cross sectional ηεζη απνδεηθλχεηαη φηη κηα αχμεζε ζηελ αζχκκεηξε 

πιεξνθφξεζε εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ χζηεξα απφ ηελ 

αλαθνίλσζε γηα ηελ έθδνζε λέσλ.  Σα time series ηεζη δείρλνπλ φηη ην επίπεδν ηεο 

αζπκκεηξίαο κεηψλεηαη χζηεξα απφ κία αλαθνίλσζε. Σέινο, εθαξκφδνληαο ηα timing 

ηεζη δηαπηζηψλεηαη φηη νη εηαηξίεο δεκνζηεχνπλ ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ φηαλ ην 

επίπεδν ηεο αζπκκεηξίαο ηνπο είλαη ζρεηηθά ρακειφ. 

 

Οη  Easley et al., (2002)  εμεηάδνπλ εάλ ε ηδησηηθή πιεξνθνξία επεξεάδεη ηηο 

ηηκέο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ. Υξεζηκνπνηνχλ έλα δηαξζξσηηθφ κηθξνδνκηθφ 

κνληέιν θαη εθαξκφδνπλ ην κέηξν probability of information based trading (PIN)
8
, 

αληιψληαο πςειήο ζπρλφηεηαο δεδνκέλα απφ ηδησηηθέο κεηνρέο ηνπ ΝΤSE, ηελ 

πεξίνδν 1983-1998. Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηνρέο κε πςειφ PIN 

έρνπλ αληίζηνηρα πςειά πνζνζηά απνδφζεσλ. πγθεθξηκέλα, κηα δηαθνξά ηεο 

                                                           
8
 Πξνηάζεθε απφ ηνπο Easley, Kiefer θαη O’Hara ην 1996 
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ηάμεσο ηνπ 10% ζην PIN κεηαμχ δχν κεηνρψλ πξνθαιεί κία δηαθνξά ηεο ηάμεσο ηνπ 

2,5% εηεζίσο ζηελ αλακελφκελε απφδνζε.  

 

πλερίδνπλ ηελ αλάιπζε ηνπο ππνζηεξίδνληαο φηη φινη νη επελδπηέο δελ 

αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο ζηξαηεγηθέο, φπσο ππνζηεξίδεη ε ζεσξία ηνπ Capital Asset 

Price Model (CAPM). χκθσλα κε απηήλ, ηα νηθνλνκνχληα άηνκα αληηκεησπίδνπλ 

θαη απνδεκηψλνληαη κφλν γηα ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο (market risk) ελψ ν 

ηδηνζπγθξαζηαθφο θίλδπλνο δελ ππάξρεη.  ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηνλίζνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, παξαζέηνπλ έλα παξάδεηγκα ην νπνίν αλαιχνπλ ζε 

ηξία επίπεδα. Αξρηθά, ππνζέηνπλ κηα αγνξά ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ραξηνθπιάθηα θαη άξα αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθφ 

θίλδπλν. Παξάιιεια, ηα άηνκα απηά ζεσξνχλ φηη νη κεηνρέο ηνπο έρνπλ εθηηκεζεί 

ιαλζαζκέλα θαη ζπλεπψο αλακέλνπλ λα απνδεκησζνχλ γηα ηνλ ηδηνζπγθξαζηαθφ 

θίλδπλν πνπ έρνπλ αλαιάβεη.  

 

ηε ζπλέρεηα εηζάγνπλ ζην παξάδεηγκα ηνπο ηελ ηδησηηθή πιεξνθφξεζε. Δδψ 

νη επελδπηέο ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθή ελεκέξσζε, θαηαιήγνπλ ζε ζσζηά 

ζπκπεξάζκαηα αιιά εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο θαζψο ηα λέα 

δελ απνθαιχπηνληαη πιήξσο. Δίλαη ινγηθφ φηη φζνη δηαζέηνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

ηδησηηθή πιεξνθφξεζεο, δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ραξηνθπιάθηα θαη ιακβάλνπλ 

επηπιένλ αλακελφκελε απφδνζε ζε θάπνηεο κεηνρέο. 

 

ην  ηειεπηαίν ζηάδην, φιε ε ηδησηηθή πιεξνθνξία κεηαηξέπεηαη ζε δεκφζηα. 

Δδψ νη επελδπηέο έρνπλ θνηλφ ραξηνθπιάθην, δηαηεξψληαο κφλν ηνλ θίλδπλν ηεο 

αγνξάο θαη θαλέλαλ ηδηνζπγθξαζηαθφ ξίζθν. Γηαπηζηψλεηαη φηη ε αλακελφκελε 

επηπιένλ απφδνζε, πνπ εηζέπξαηηαλ πξνεγνπκέλσο, ηψξα κεηψλεηαη θαη 

απνδεκηψλνληαη κφλν γηα ην ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν. Κιείλνπλ ην παξάδεηγκα ηνπο, 

θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηδησηηθή πιεξνθφξεζε κπνξεί λα απνθέξεη 

αχμεζε ζηηο δεηνχκελεο αλακελφκελεο απνδφζεηο. 

 

Σν απινπζηεπκέλν απηφ παξάδεηγκα ηνλίδεη ηε ζεκαζία θαη ην αληίθηππν ηεο 

αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο επελδπηέο, νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά 

ηα γεγνλφηα θαη ζπλεπψο επηιέγνπλ λα θξαηήζνπλ δηαθνξνπνηεκέλα ραξηνθπιάθηα 

κε ηδηνζπγθξαζηαθφ ξίζθν. Ο θαζέλαο ηνπο φκσο πηζηεχεη φηη ζα ιάβεη θάπνηα 
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απνδεκίσζε γηα ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ηνπιάρηζηνλ 

έλαο απφ απηνχο έρεη ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο άξα θαη ε αληίιεςε ηνπ γηα ηελ 

απφδνζε ηνπ θηλδχλνπ δελ είλαη επίζεο ζσζηή.  Όηαλ εηζάγεηαη ε πιεξνθνξία ζηελ 

νηθνλνκία θαη ε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ απνδεκίσζε ησλ επηθίλδπλσλ κεηνρψλ 

απνηειεί πξνλφκην ιίγσλ, ε αγνξά απαηηεί επηπιένλ κεγαιχηεξε αλακελφκελε 

απφδνζε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη φηαλ ε πιεξνθνξία είλαη ηδησηηθή θαη νη κε 

ελεκεξσκέλνη  επελδπηέο δελ κπνξνχλ λα ην ζπκπεξάλνπλ απηφ απφ ηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ, ζεσξνχλ φηη ηα ρξεφγξαθα ηνπο θξχβνπλ κεγαιχηεξν ξίζθν. Απηνί νη 

επελδπηέο αλ θαη κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηελ αβεβαηφηεηα, δηαηεξψληαο κεηνρέο 

κεδεληθνχ θηλδχλνπ, απνθαζίδνπλ λα κελ ην θάλνπλ θαζψο θάηη ηέηνην δελ απνηειεί 

ηε βέιηηζηε επηινγή ηνπο. Αληηζέησο, πξνηηκνχλ λα θξαηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο κε- 

επηβεβαησκέλεο ηδησηηθήο πιεξνθφξεζεο κεηνρέο, απνθηψληαο κεγαιχηεξε 

αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα κε ηε ιηγφηεξε γλψζε 

είλαη νξζνινγηθά θαη επηιέγνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην. Όκσο φζν θαη 

λα κεηαβάιινπλ ηε ζχλζεζε ηνπ, πάληα βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε 

απηνχο πνπ γλσξίδνπλ πνηεο κεηνρέο λα θξαηήζνπλ.    

 

ε κηα πην πξφζθαηε κειέηε ηνπο, νη Easley θαη O’Hara (2004) εμεηάδνπλ ηελ 

επίδξαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην θφζηνο θεθαιαίνπ κηαο εηαηξίαο. Απνδεηθλχεηαη φηη 

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο είδεζεο, εάλ πξφθεηηαη δειαδή γηα ηδησηηθή ή δεκφζηα, 

επεξεάδεηαη θαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Δπίζεο, νη επελδπηέο απαηηνχλ κεγαιχηεξε 

απφδνζε γηα λα θξαηήζνπλ ρξεφγξαθα πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο 

ηδησηηθήο ελεκέξσζεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη επελδπηέο κε επαξθή 

επίγλσζε πιενλεθηνχλ, δηφηη έρνπλ ηελ επρέξεηα λα αιιάδνπλ ηε ζχλζεζε ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ηνπο ελζσκαηψλνληαο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ. ην 

ζεκείν ηζνξξνπίαο, ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο επεξεάδεη ηηο ηηκέο 

θαη ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα λέα φηαλ πξννξίδνληαη ζε 

ιίγνπο επηθέξνπλ κία λέα κνξθή ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη νη επελδπηέο δεηνχλ λα 

απνδεκησζνχλ γηα ηελ αλάιεςε απηνχ ηνπ ξίζθνπ. Δπίζεο, θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπο 

επηδξψληαο ζηελ αθξίβεηα θαη ζηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηνπλ ζηνπο 

επελδπηέο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ ινγηζηηθψλ ηεο πξνηχπσλ θαζψο θαη 

κέζσ ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ εηαηξηθή ηεο απνθάιπςε. 
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χκθσλα κε ηνπο Kyrtsou θαη Malliaris (2009) ε πιεξνθνξία κπνξεί λα 

θζάζεη ζηελ αγνξά ηπραία ή αθνινπζψληαο έλα πεξηνδηθφ κνηίβν. Τπνζηεξίδεηαη φηη 

αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ κεραληζκνχ πνπ θαζνξίδεη ηελ άθημε ησλ εηδήζεσλ, 

δεκηνπξγνχληαη άληζεο δηαηαξαρέο ζηελ αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, έλα ελδνγελέο ζνθ 

επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ αγνξά απφ φηη έλα εμσγελέο. Η έληαζε ηνπο εμαξηάηαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επελδπηψλ, ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνπλ ηελ πιεξνθνξία, 

ηελ εξκελεχνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ ηειηθά ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ κέζσ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπο. Σεθκεξηψλεηαη εκπεηξηθά φηη ζε πνιχπινθεο θαη αλνκνηνγελείο 

αγνξέο ε άθημε λέαο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε κεηαβιεηφηεηα θαη 

αζηάζεηα. 

 

Δκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε αζπκκεηξία ηεο πιεξνθνξίαο απμάλεηαη 

θπξίσο φηαλ ζπκβαίλνπλ ζηελ αγνξά γεγνλφηα φπσο είλαη νη αλαθνηλψζεηο γηα θέξδε 

θαη κεξίζκαηα. Ο Livne (2000) πξαγκαηεχεηαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξψλ ζηηο 

δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θεξδψλ, φηαλ απηέο έρνπλ δπν 

πιεξνθνξηαθνχο ξφινπο: Ο πξψηνο αθνξά ζηε δεκφζηα αλαθνίλσζε πιεξνθνξηψλ 

πνπ αξρηθά γλψξηδαλ ειάρηζηνη επελδπηέο. Ο δεχηεξνο αθνξά ζηε δεκηνπξγία λέαο 

αζπκκεηξίαο ζηελ αγνξά. Απηή ε αζπκκεηξία δεκηνπξγείηαη φηαλ θάπνηνη επελδπηέο 

επεμεξγάδνληαη θαιχηεξα απφ άιινπο ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθνηλψλεη κία εηαηξία 

δεκνζίσο, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ θαιχηεξα ηελ αμία ηεο. Με 

βάζε απηήλ ηελ ηθαλφηεηα, ν Livne δηαθξίλεη ηνπο πιεξνθνξεκέλνπο επελδπηέο ζε 

δχν θαηεγνξίεο. Η πξψηε πεξηιακβάλεη ηνπο short term
9
 επελδπηέο πνπ πξνβιέπνπλ 

ηηο αλαθνηλψζεηο γηα ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο, ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ αθφκε 

δεκνζίσο απνθαιπθζεί θαη ζπλαιιάζζνληαη κε βάζε απηή ηελ πιεξνθφξεζε. Η 

δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηνπο long-term επελδπηέο, νη νπνίνη έρνπλ επηπιένλ ην  

πιενλέθηεκα ηεο πιεξνθφξεζεο ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα αλαιχνπλ 

θαη φρη κφλν λα πξνβιέπνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο.   

 

Ο Livne (2000) ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη ην δηπιφ πιεξνθνξηαθφ ξφιν ησλ 

δεκφζησλ αλαθνηλψζεσλ, αλαιχνληαο έλα κνληέιν δχν πεξηφδσλ φπνπ ε 

ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα πξηλ θαη κεηά απφ κηα δεκφζηα 

                                                           
9
 Short term επελδπηέο ραξαθηεξίδνληαη απηνί πνπ θιείλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ακέζσο κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ θεξδψλ θαη ε πιεξνθνξία πνπ δηαζέηνπλ ελζσκαηψλεηαη πιήξσο ζηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ. 
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αλαθνίλσζε. Δπίζεο, ζηε -κεηά ησλ αλαθνηλψζεσλ- πεξίνδν, νη ζπλαιιαγέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο επελδπηψλ. πλεπψο, ν εηδηθφο 

δηαπξαγκαηεπηήο δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο εληνιέο 

αγνξάο ή πψιεζεο (order flow), ιακβάλεη φκσο έλα κέξνο ηεο ηδησηηθήο 

πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο long term επελδπηέο.  Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ελέξγεηεο ησλ επελδπηψλ λα θιείζνπλ ηηο short ζέζεηο ηνπο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο, ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν 

εηδηθφο δηαπξαγκαηεπηήο εξκελεχεη απηή ηελ αχμεζε ζηελ order flow σο έλα 

πεξηζζφηεξν επλντθφ signal ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο.   Σν 

γεγνλφο απηφ ζα κεηψζεη ηα θέξδε ηνπ short term επελδπηή, ν νπνίνο ζα ζεσξήζεη πην 

βέιηηζην λα δηαπξαγκαηεπηεί ιηγφηεξν επηζεηηθά ηελ –πξν ηεο αλαθνίλσζεο-  πεξίνδν 

απφ φηη ζα ελεξγνχζε εάλ δελ ππήξραλ νη long-term επελδπηέο.  

 

ηε κειέηε ησλ Eden θαη Jovanovic (1994) εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο 

αζπκκεηξίαο ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ κεηνρψλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε ηππηθή απφθιηζε 

ζηηο ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ νθείιεηαη ζηελ αζπκκεηξία ιφγσ ηεο δεκφζηαο 

πιεξνθφξεζεο θαη φρη ζηα κεξίζκαηα θαη ηελ θαηαλάισζε, φπσο ππνζηήξηδαλ κέρξη 

ηφηε άιινη εξεπλεηέο. Δμεηάδνπλ δχν πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ σο 

δεδνκέλν φηη νη επελδπηέο δελ έρνπλ θακία ελεκέξσζε. ηελ πξψηε, ζεσξνχλ φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ αξθεηά γηα ηε δνκή ηεο αγνξάο, κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ 

ηηο αιιαγέο ηεο θαη λα εξκελεχνπλ θάζε ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη.  ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, ππνζέηνπλ φηη ηα άηνκα δηαζέηνπλ ειάρηζηε ελεκέξσζε ε νπνία 

κπνξεί λα αθνξά κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε κεηνρή. πλεπψο, ε εξκελεία ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ δελ είλαη εθηθηή, ε αζπκκεηξία γίλεηαη πην έληνλε θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζείηαη ελδερνκέλσο λα κελ είλαη ε θαηαιιειφηεξε. Καηαιήγνπλ επίζεο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη φηαλ νη επελδπηέο αδπλαηνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

ζηηο ηηκέο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, απμάλεηαη ην επίπεδν ηεο αζπκκεηξίαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ε κεηαβιεηφηεηα ησλ κεηνρψλ. 

 

Οη Sankaraguruswamy et al., (2013) εμεγνχλ φηη πξνγελέζηεξεο κειέηεο, πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ην βαζκφ ηεο αζπκκεηξίαο γχξσ απφ ηελ άθημε κηαο λέαο είδεζεο, 

έρνπλ βξαρπρξφλην ραξαθηήξα θαη ζηεξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζηε 

ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επελδπηψλ πνπ αληηδξνχλ πην άκεζα ζηελ είζνδν 

ηεο λέαο πιεξνθνξίαο. Ωζηφζν νη ίδηνη πξνρσξνχλ έλα βήκα παξαπέξα ζέηνληαο ηε 
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κειέηε ηνπο ζε καθξνρξφλην νξίδνληα. Ωο δεδνκέλα ιακβάλνληαη 1031 εηαηξίεο 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2004. Γηαπηζηψλεηαη φηη νη εηαηξίεο πνπ αλαθνηλψλνπλ πην 

ζπρλά ηα λέα ηνπο, έρνπλ ρακειφηεξν επίπεδν αζπκκεηξίαο θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ 

απμεκέλε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κε πιεξνθνξεκέλσλ επελδπηψλ. 

 

Μία δηαθνξεηηθή νπηηθή δίλεηαη απφ ηνπο Αmiram et al., (2012) νη νπνίνη 

επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, δειαδή ε δεκφζηα πιεξνθφξεζε, 

επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο αζπκκεηξίαο. Πξνεγνχκελεο κειέηεο δείρλνπλ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, φηη νη αλαθνηλψζεηο γηα θέξδε θαη κεξίζκαηα 

απμάλνπλ ηελ αζπκκεηξία. Θα πεξίκελε ινηπφλ θαλείο λα ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο., νη εθηηκήζεηο 

ησλ αλαιπηψλ κεηψλνπλ ηελ αζπκκεηξία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαθνίλσζεο. 

 

Η εμήγεζε πνπ δίλεηαη είλαη φηη νη αλαθνηλψζεηο γηα ηα θέξδε θαη κεξίζκαηα 

πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ην εζσηεξηθφ κηαο εηαηξίαο γη’ απηφ θαη απμάλνπλ ην 

βαζκφ ηεο αζπκκεηξίαο. Αληίζεηα, νη πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ πεγάδνπλ απφ θαιά 

ελεκεξσκέλνπο επελδπηέο νη νπνίνη φρη κφλν έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηδησηηθή 

πιεξνθφξεζε ησλ εηαηξηψλ αιιά έρνπλ θαη εμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο 

ηεο ππνθείκελεο πιεξνθνξίαο. Ωο εθ ηνχηνπ κεηψλεηαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

πιεξνθνξεκέλσλ θαη κε πιεξνθνξεκέλσλ επελδπηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ην επίπεδν 

ηεο αζπκκεηξίαο.   

 

1.4. Αζπκκεηξία ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

 

Αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο φηη ε πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηινγή θαη δηαρείξηζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ. Έλα απφ ηα πην 

ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ είλαη φηη θάπνηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα  ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ φηη θάπνηα άιια, 

κε απνηέιεζκα ε κεηαβιεηφηεηα λα είλαη δηαθνξεηηθή. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

ζπκθσλνχλ φηη ε κεηαβιεηφηεηα κπνξεί λα πξνβιεθζεί, δηαθέξνπλ σζηφζν ζηα 

κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο. Σν πην γλσζηφ κνληέιν είλαη ην 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – ARCH (q) ην νπνίν εηζήγαγε αξρηθά 
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ν Engle (1982). ηα ππνδείγκαηα ηχπνπ ARCH ην παξειζφλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, 

ζπλεπψο ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα επεξεάδνπλ έζησ, θαη ζε κηθξφ βαζκφ, ηε 

κειινληηθή κεηαβιεηφηεηα. Η βαξχηεηα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία 

ηεο θάζε ρξνλνζεηξάο. Ο Engle εθθξάδεη ηε δηαθχκαλζε σο κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε 

q αξηζκνχ πξνεγνχκελσλ παξαηεξήζεσλ ζην ηεηξάγσλν: 

         

 

   

    
  

 

Αξγφηεξα ν  Bollerslev (1986) επέθηεηλε ηε δνπιεηά ηνπ Engle επηηξέπνληαο ηελ 

εμάξηεζε απφ p πζηεξήζεηο παιαηφηεξσλ δηαθπκάλζεσλ. ηελ νπζία γεληθεχεη ην 

κνληέιν ARCH νλνκάδνληαο ηε λέα παιηλδξφκεζε Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroscedasticity – GARCH(1,1) : 

  

  =  +      
 +       

 

Σφζν ηα ARCH φζν θαη ηα GARCH κνληέια είλαη ζε έλα βαζκφ πεξηνξηζηηθά αθνχ 

ππνζέηνπλ φηη ε ππφ ζπλζήθε δηαθχκαλζε εμαξηάηαη απφ ην ηεηξάγσλν ησλ 

πξνγελέζηεξσλ δηαηαξαρψλ θαη επνκέλσο ην πξφζεκν ηεο είλαη πάληα ζεηηθφ.  Πάλσ 

ζε απηά ηα κνληέια ζηεξίρζεθαλ αξγφηεξα θαη άιινη εξεπλεηέο πξνζπαζψληαο λα 

θαιχςνπλ απηφ ην θελφ. Ο Nelson (1991) δεκηνχξγεζε ην κνληέιν E-GARCH(p,q) 

(Exponential GARCH) εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο αζπκκεηξίαο θαη δηαπίζησζε φηη ε 

κεηαβιεηφηεηα αληηδξά αζχκκεηξα ζε ζθάικαηα πξνβιέςεσλ ηνπ παξειζφληνο. 

Γειαδή, νη αξλεηηθέο απνδφζεηο νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο απφ φηη νη 

ζεηηθέο. Δπίζεο,  νη Glosten et al., (1993) εηζάγνπλ ηελ αζπκκεηξία ζην κνληέιν ηνπο 

Threshold ARCH (TGARCH ή GJR-GARCH) κε ηε δηαθνξά φηη εδψ ππάξρεη κηα 

επηπιένλ κεηαβιεηή πνπ εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε αξλεηηθψλ γεγνλφησλ. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα ππνδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ 

απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ εθηίκεζε ηεο κεηαβιεηηθφηεηαο.   

 

Οη Poon θαη Granger (2003) ζεσξνχλ ηε κεηαβιεηφηεηα σο ηε ζεκαληηθφηεξε 

κεηαβιεηή γηα ηελ ηηκνιφγεζε παξαγψγσλ.  Τπνζηεξίδνπλ φηη νη επελδπηέο θαη νη 

αλαιπηέο ραξηνθπιαθίσλ έρνπλ νξηζκέλα επίπεδα θηλδχλνπ πνπ κπνξνχλ λα 
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δηαρεηξηζηνχλ. Δπίζεο, γηα λα αμηνινγεζεί έλα ρξεφγξαθν είλαη απαξαίηεην λα 

γλσξίδεη θαλείο ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηε 

ζηηγκή πνπ αγνξάδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ. πλεπψο, κηα θαιή πξφβιεςε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ησλ ρξενγξάθσλ απνηειεί έλα θαιφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Δκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά κε ηε κεηαβιεηφηεηα (Νelson, 1991; Engle θαη Νg, 1993).  πγθεθξηκέλα, 

νη αξλεηηθέο εηδήζεηο απμάλνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα ζεηηθά λέα 

ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. To θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη leverage effect θαη παξαηεξήζεθε 

αξρηθά απφ ηνλ Βlack (1976). Μηα πηψζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο απμάλεη ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν θάλνληαο ηε κεηνρή πην επκεηάβιεηε. Σν αληίζεην 

ζπκβαίλεη φηαλ ε ηηκή αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία.  

 

Η αζπκκεηξία ελαιιαθηηθά απνδίδεηαη θαη ζην θαηλφκελν ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο (volatility feedback effect). Μία αχμεζε ζηε 

κεηαβιεηφηεηα ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο απαηηνχκελεο απφδνζεο, ιφγσ ηνπ 

πςεινχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη ν επελδπηήο. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα ιεθζνχλ 

κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζην κέιινλ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πηψζε ησλ ηηκψλ ζήκεξα 

(Bollerslev et al., 2006).   

 

χκθσλα κε ηνπο Bollerslev et al., (2006) ε ζεκειηψδεο δηαθνξά αλάκεζα 

ζηελ εμήγεζε ηνπ leverage effect θαη ηνπ volatility feedback effect έγθεηηαη ζηελ 

αηηηφηεηα.  Σν πξψην εμεγεί γηαηί κία αξλεηηθή απφδνζε νδεγεί ζε απμεκέλε 

κεηαβιεηφηεηα ελψ ην δεχηεξν δηθαηνινγεί πψο κία αχμεζε ζηε κεηαβιεηφηεηα 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο απνδφζεηο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε αηηηψδεο ζπλάθεηα 

ησλ δχν εκθαλίδεηαη άκεζα ζε δεδνκέλα ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο θαζηζηψληαο ηηο 

δχν εμεγήζεηο δπζδηάθξηηεο. ηελ έξεπλα ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο S&P 500 

απφ ην Chicago Mercantile Exchange γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπάξηνο 1988 – Μάξηηνο 

1999. Δμαηηίαο ηεο πςειήο κεηαβιεηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζην άλνηγκα ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ, παξαιείπεηαη ην πξψην πεληάιεπην απφ θάζε εκέξα ζπλαιιαγήο. 

Απνδεηθλχεηαη φηη κηα απφηνκε πηψζε ζηηο ελδνεκεξήζηεο ζπλαιιαγέο ζπλνδεχεηαη 

απφ κηα αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο, ε νπνία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη γηα αξθεηέο 

εκέξεο κεηά ηελ αξρηθή εθδήισζε.   
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Ο Koutmos (1998) ρξεζηκνπνηεί ηηο εκεξήζηεο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο κεηνρψλ 

ελλέα αγνξψλ (Απζηξαιίαο, Βειγίνπ, Καλαδά, Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, Ιηαιίαο, 

Ιαπσλίαο, Η. Βαζίιεηνο θαη Η. Πνιηηεηψλ), ηελ πεξίνδν 1986 – 1991. Δθαξκφδεη ην 

ππφδεηγκα Σ-GARCH θαη απνδεηθλχεη φηη ν ππφ ζπλζήθε κέζνο θαη ε ππφ ζπλζήθε 

δηαθχκαλζε ιεηηνπξγνχλ αζχκκεηξα ζε πιεξνθνξίεο ηνπ παξειζφληνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα αξλεηηθά λέα απμάλνπλ ηε κεηαβιεηφηεηα πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα 

ζεηηθά. Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη αξλεηηθέο εηδήζεηο ελζσκαηψλνληαη πην 

γξήγνξα ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ δεκηνπξγψληαο αξλεηηθέο απνδφζεηο. 

 

Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα δηεμάγνληαη θαη απφ ηε κειέηε ησλ Ferreira et al., 

(2007). Ωο δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη νη εκεξήζηεο ηηκέο θιεηζίκαηνο ζπγθξίλνληαο 

ην δείθηε κεηνρψλ ηεο Πνξηνγαιίαο κε ηνπο δείθηεο ηνπ Η. Βαζίιεηνπ, Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ, Γεξκαλίαο, Γαιιίαο, Διιάδαο θαη Ιζπαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 1993 – 2002. 

Δθαξκφδνληαο ηα ππνδείγκαηα TARCH θαη EGARCH, εληνπίδεηαη ζηηο ππφ εμέηαζε 

αγνξέο ην leverage effect. Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη φηαλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

πέθηνπλ, απμάλεηαη ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο (volatility).  Ωζηφζν, φηαλ ν έιεγρνο 

γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε κηθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο σο εμσγελείο κεηαβιεηέο 

(φπσο ηε κεξηζκαηηθή απφδνζε θαη ηελ ηηκή θέξδνπο αλά κεηνρή), δελ ππάξρεη 

ζνβαξή έλδεημε αζπκκεηξίαο ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη 

ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα απνξξνθεζνχλ ηα ζνθ ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

ηεο Πνξηνγαιίαο είλαη κεγαιχηεξνο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά  ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθή. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην πξψην θεθάιαην εηζήγαγε ηηο έλλνηεο ησλ 

εκεξνινγηαθψλ αλσκαιηψλ, ηεο αζπκκεηξίαο θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο. πλεπψο, έρεη 

νινθιεξσζεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζα εθαξκνζζνχλ νη κέζνδνη θαη νη 

έιεγρνη πνπ πξαγκαηεχνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εκπεηρηθή Μειέηε  

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξαηέζεθε κηα αλάιπζε ησλ εκεξνινγηαθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη έγηλε εθηελέζηεξε αλαθνξά ζην Monday effect. Παξνπζηάζηεθε 

επίζεο ν ξφινο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ην αληίθηππν πνπ έρεη ε αζχκκεηξε 

πιεξνθφξεζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη επελδπηέο δελ 

έρνπλ φινη ηελ ίδηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα ρξεφγξαθα θαη αδπλαηνχλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο ηηκέο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Δπίζεο, δελ 

δηαζέηνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη εξκελεχνπλ ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Όια απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην επίπεδν ηεο 

αζπκκεηξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ε κεηαβιεηφηεηα ησλ κεηνρψλ.  

 

 ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επηρεηξείηαη κηα εκπεηξηθή 

κειέηε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ εκεξνινγηαθέο αλσκαιίεο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν. Η κειέηε επηθεληξψλεηαη ζην θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο θαη 

εμεηάδεηαη επίζεο εάλ ε αζπκκεηξία επεξεάδεη ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη : 

 Η κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (Ordinary Least Squares-OLS) 

 Σν ππφδεηγκα TΑRCH (Threshold Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity), ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηελ αζπκκεηξία. 

 

2.2 Γεδνκέλα 

 

Η έξεπλα βαζίδεηαη ζηε κειέηε ησλ ηηκψλ θαη ησλ απνδφζεσλ έμη κεηνρψλ 

απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθνξνχλ ζηηο 

εκεξήζηεο ηηκέο θιεηζίκαηνο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη είλαη απφ ηνλ 

Ινχλην ηνπ 2009 έσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 (1.301 παξαηεξήζεηο). Σα παξαπάλσ 

δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη απφ ην 

www.naftemporiki.gr. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ εθαξκφδεηαη 

ην νηθνλνκεηξηθφ πξφγξακκα Eviews. 

 

 



31 
 

2.3 Μεζνδνινγία 

 

Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο δηακνξθψζεθαλ έηζη ψζηε γηα θάζε εκέξα 

δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην, δειαδή απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, λα 

αληηζηνηρεί ηηκή θιεηζίκαηνο. Τπήξραλ φκσο εκέξεο πνπ είηε ην Υξεκαηηζηήξην 

παξέκελε θιεηζηφ ιφγσ ησλ επίζεκσλ αξγηψλ είηε θάπνηεο κεηνρέο δελ 

δηαπξαγκαηεχνληαλ γηα εηαηξηθνχο ιφγνπο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ 

θαη λα δηεμαρζνχλ πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, ζηηο εκέξεο πνπ δελ ππήξρε ηηκή 

θιεηζίκαηνο ζπκπιεξψζεθε ε ηηκή ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο εκέξαο. ηε ζπλέρεηα 

ππνινγίζζεθαλ νη εκεξήζηεο απνδφζεηο κε βάζε ηνλ ηχπν ln(Pt/Pt-1), φπνπ Pt νξίδεηαη 

ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηελ εκέξα t θαη Pt-1 ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. 

 

 Η χπαξμε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο Γεπηέξαο εμεηάδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: Αξρηθά 

εθαξκφδεηαη ην ππφδεηγκα TARCH γηα θάζε κεηνρή, ρσξίο ςεπδνκεηαβιεηέο. Σν 

κνληέιν  έρεη σο εμήο : 

 

Rt = εt,  εt ~ (0,ζ
2
), φπνπ Rt αλαθέξεηαη ζηε ζεηξά ησλ απνδφζεσλ 

 

ζt
2

 = α0 + α1     
 + γ     

 It + εt, εt ~ (0,   
 ), ε Ιt  παίξλεη ηελ ηηκή 1 εάλ εt<0 θαη ηελ 

ηηκή 0 εάλ εt>0.   

 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ην ίδην ππφδεηγκα ρξεζηκνπνηψληαο 

ςεπδνκεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο, νπφηε ε 

ζπλάξηεζε ηεο δηαθχκαλζεο παίξλεη ηελ εμήο κνξθή : 

 

ζt
2

 = α0 + α1     
 + γ     

 It + δ1D1t + δ2D2t + δ3D3t + δ4D4t +  δ5D5t + εt,  εt ~ (0,    
 ) 

 

φπνπ D1, D2, D3, D4, D5 είλαη νη ςεπδνκεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε Γεπηέξα έσο 

ηελ Παξαζθεπή θαη εt  είλαη ηα θαηάινηπα πνπ έρνπλ κεηαβαιιφκελε δηαθχκαλζε 

 

Μαο ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε εάλ ν αζχκκεηξνο φξνο γ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. Δάλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ρσξίο ηηο ςεπδνκεηαβιεηέο, ν αζχκκεηξνο 

φξνο εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ 
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παχεη λα είλαη, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη φιε ε αζπκκεηξία πνπ ππάξρεη ζηε 

δηαθχκαλζε νθείιεηαη ζην θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο. Με άιια ιφγηα, ην ίδην ην 

θαηλφκελν είλαη ε αηηία πνπ ε αζπκκεηξία παχεη λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

ην ηξίην επίπεδν γίλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο εμίζσζεο ηνπ κέζνπ θαη ηεο 

εμίζσζεο ηεο δηαθχκαλζεο. Απφ ηελ εμίζσζε ηνπ κέζνπ ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο Γεπηέξαο ζηε δπλακηθή ησλ απνδφζεσλ 

ελψ απφ ηελ εμίζσζε ηεο δηαθχκαλζεο εμεγείηαη ε κεηαβιεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη 

ζηελ αγνξά.  

Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ εμίζσζε ηνπ κέζνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ν ζηαζεξφο φξνο α0 πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ην πξφβιεκα ηεο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο
10

. Δπίζεο, ζηελ εμίζσζε ηεο δηαθχκαλζεο παξαιείπεηαη ε 

πέκπηε ςεπδνκεηαβιεηή (d5) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ιεγφκελε «παγίδα ησλ 

ςεπδνκεηαβιεηψλ» (dummy variable trap), πνπ ζηελ νπζία είλαη πξφβιεκα ηέιεηαο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο θαη απνθεχγεηαη κε ηελ απαινηθή κηαο ςεπδνκεηαβιεηήο. 

 

ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο κε ην χςνο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο 

θάζε ηξάπεδαο (www.naftemporiki.gr). 

Πίλαθας 1: Κεθαιαηοποίεζε ηραπεδώλ 

Σξάπεδα Κεθαιαηνπνίεζε ζε € 

 

Δζληθή 

 

9,68 δηο 

 

Πεηξαηψο 

 

9,58 δηο 

 

Αlpha 

 

8,75 δηο 

 

Δurobank 

 

5,09 δηο 

 

Διιάδνο 

 

          262 εθ. 

 

Αttica 

 

          131 εθ. 

 

                                                           
10

 Με ηνλ φξν ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο ελλννχκε ηελ χπαξμε γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Όηαλ νη κεηαβιεηέο είλαη πςειά ζπζρεηηδφκελεο ε κηα κε 

ηελ άιιε, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη πνιχ θνληά ζην 1 ή ζην -1. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ 

παιηλδξνκηθή αλάιπζε είλαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο λα κελ ζπζρεηίδνληαη πνιχ πςειά κεηαμχ 

ηνπο. Η χπαξμε πνιπζπγγξακκηθφηεηαο ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηππηθψλ ζθαικάησλ θαη  ζηε 

δηεμαγσγή ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

http://www.naftemporiki.gr/
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2.4 Πεξηγξαθηθέο  ηαηηζηηθέο 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε αμίδεη λα ειέγμνπκε ηπρφλ 

απνθιίζεηο απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κέζσ ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

skewness θαη kurtosis.    

 

Σν skewness κεηξάεη ηελ αζπκκεηξία ηεο θαηαλνκήο ζε ζρέζε κε ηε κέζε 

ηηκή ηεο.  Όηαλ ε ηηκή ηνπ skewness είλαη κεδέλ, ε θαηαλνκή είλαη ζπκκεηξηθή θαη νη 

παξαηεξήζεηο θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα γχξσ απφ ην κέζν. ηε πεξίπησζε πνπ ε 

ηηκή είλαη αξλεηηθή, έρνπκε αξλεηηθή αζπκκεηξία δειαδή ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξήζεηο αξηζηεξά απφ ηε κέζε ηηκή. Αληίζηνηρα, φηαλ ην skewness ιακβάλεη 

ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ κεδελφο έρνπκε ζεηηθή αζπκκεηξία θαη ε «νπξά» ηεο 

θαηαλνκήο επεθηείλεηαη πξνο δεμηά.   

 

ε ζεκείν ηζνξξνπίαο, ε ηηκή ηνπ kurtosis είλαη ίζε κε 3 (κεζφθπξηε 

θαηαλνκή).  Όηαλ k>3 ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε δειαδή έρεη πεξηζζφηεξν 

«νμεία» θνξπθή απφ απηή ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. ηελ πεξίπησζε απηή, 

εκθαλίδεηαη κεγάιε κεηαβιεηφηεηα θαη πςειή δηαθχκαλζε. Αληηζέησο, φηαλ k<3 ε 

θαηαλνκή νλνκάδεηαη πιαηχθπξηε. Η χπαξμε κε-θαλνληθψλ θαηαλνκψλ απνηειεί 

έλδεημε κε-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εηεξνγέλεηαο θαζψο ε πιεξνθνξία δελ 

απνξξνθάηαη ζηνλ ίδην βαζκφ απφ ηνπο επελδπηέο. 

 

Σα αλσηέξσ ζπκπεξάζκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

Jarque-Bera. χκθσλα κε ηε κεδεληθή ππφζεζε, νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο 

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή (skewness=0, kurtosis=3) φηαλ ν J-B < 5,99. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηηο έμη 

κεηνρέο: 
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Γράφθμα 1: Τιμι τθσ μετοχισ ΕΤΕ 

 

 

 

Γράφθμα 2: Απόδοςθ τθσ μετοχισ ΕΤΕ 

 

 

Γράφθμα 3: Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ τθσ μετοχισ EΤΕ. 
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Όςον αφορά ςτθ μετοχι τθσ Εκνικισ, ςθμειϊνεται αρνθτικι τιμι ςτο μζςο. Το skewness 

εμφανίηεται ελαφρϊσ κετικό που ςθμαίνει ότι υπάρχει κετικι αςυμμετρία. Η τιμι τθσ 

κφρτωςθσ (k>3) και του J-B επιβεβαιϊνουν ότι θ αγορά είναι μθ-αποτελεςματικι. 

 

 

 

Γράφθμα 4: Τιμι τθσ μετοχισ Πειραιϊσ 

 

 

Γράφθμα 5: Απόδοςθ τθσ μετοχισ Πειραιϊσ 
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Γράφθμα 6: Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ τθσ μετοχισ Πειραιϊσ 

 

Για τθ μετοχι τθσ Πειραιϊσ παρατθροφμε ότι ο μζςοσ βρίςκεται ςε αρνθτικό επίπεδο όπωσ 

και το skewness, γεγονόσ που μασ δείχνει ότι βριςκόμαςτε ςε κακοδικι αγορά ςτθν οποία θ 

πιο ςθμαντικι πλθροφορία που ιρκε προκάλεςε αρνθτικζσ επιδράςεισ. Η κφρτωςθ 

εμφανίηει τιμι μεγαλφτερθ του 3 ςυνεπϊσ υπάρχει υπόνοια κερδοςκοπίασ. Ο J-B 

καταγράφει κετικι τιμι (>5,99) ςυνεπεία τθσ αναποτελεςματικότθτασ τθσ αγοράσ.  

 

 

Γράφθμα 7: Τιμι τθσ μετοχισ Alpha 
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Γράφθμα 8: Απόδοςθ τθσ μετοχισ Alpha 

 

 

Γράφθμα 9: Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ τθσ μετοχισ Alpha  

 

Σε ότι αφορά ςτθ μετοχι τθσ Alpha, παρατθροφμε ότι ο μζςοσ λαμβάνει αρνθτικι τιμι. Το 

skewness είναι κετικό άρα ζχουμε δεξιά αςυμμετρία. Η τιμι του kurtosis είναι μεγαλφτερθ 

του 3 ςυνεπϊσ δθμιουργείται θ αίςκθςθ τθσ κερδοςκοπίασ. Ο J-B εμφανίηει κετικι τιμι το 

οποίο επιβεβαιϊνει ότι μελετάμε μια μθ-αποτελεςματικι αγορά.  
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Γράφθμα 10: Τιμι τθσ μετοχισ Eurobank. 

 

 

 

Γράφθμα 11: Απόδοςθ τθσ μετοχισ Eurobank 

 

 

Γράφθμα 12:  Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ τθσ μετοχισ Εurobank. 
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Στθν περιγραφικι ςτατιςτικι τθσ Εurobank παρατθροφμε αρνθτικι τιμι ςτο μζςο και ςτο 

skewness που ςθμαίνει ότι θ αγορά είναι κακοδικι. Tα αποτελζςματα αυτά ςε ςυνδυαςμό 

με τθν τιμι του kurtosis (>3) μασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ςτθν αγορά υπάρχει 

μεταβλθτότθτα. Η τιμι τθσ ςτατιςτικισ J-B επιβεβαιϊνει τα ανωτζρω. 

 

 

Γράφθμα 13: Τιμι τθσ μετοχισ ΤτΕ 

 

 

 

Γράφθμα 14: Απόδοςθ τθσ μετοχισ ΤτΕ 
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Γράφθμα 15:  Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ τθσ μετοχισ ΤτΕ 

 

Στο γράφθμα 15, παρατθροφμε ότι το skewness απζχει από τθν τιμι 0 τθσ αποτελεςματικισ 

αγοράσ το οποίο αποτελεί ζνδειξθ για ζλλειψθ αποτελεςματικότθτασ. Η κατανομι είναι 

λεπτόκυρτθ (k>3) ςυνεπϊσ παρατθρείται μεταβλθτότθτα και υπάρχει υπόνοια 

κερδοςκοπίασ. Η τιμι τθσ ςτατιςτικισ J-B, θ οποία είναι ιδιαίτερα υψθλι,  απορρίπτει 

επίςθσ τθν υπόκεςθ τθσ κανονικότθτασ.  

 

 

 

Γράφθμα 16: Τιμι τθσ μετοχισ Attica 
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Γράφθμα 17: Απόδοςθ τθσ μετοχισ Attica 

 

 

Γράφθμα 18:  Περιγραφικζσ ςτατιςτικζσ τθσ μετοχισ Αttica 

 

Παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ γξαθήκαηνο 18 γηα ηε κεηνρή ηεο Attica, ν 

κέζνο φπσο θαη ην skewness βξίζθνληαη ζε  αξλεηηθφ επίπεδν άξα ε πιεξνθνξία πνπ 

εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά δεκηνπξγεί αξλεηηθφ θιίκα. Η ηηκή ηνπ kurtosis (k>10) 

απνηειεί έλδεημε αλνξζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επελδπηψλ. Η κεγάιε ηηκή ηνπ  

J-B επηβεβαηψλεη ηε κε-θαλνληθφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ.  

 

ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κειεηάκε κε- 

απνηειεζκαηηθέο αγνξέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα θεξδνζθνπίαο θαη 

επηθηλδπλφηεηαο. Γηαπηζηψλνπκε φηη νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαηαλέκνληαη 

αλνκνηφκνξθα θαη νη ηηκέο ηνπ skewness θαη ηνπ kurtosis φισλ ησλ κεηνρψλ ηνπ 
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ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ εκθαλίδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηηκέο ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο. Τπάξρνπλ επίζεο ελδείμεηο φηη ε πιεξνθνξία δελ ελζσκαηψλεηαη νκαιά 

ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη δελ απνξξνθάηαη απ’ φινπο ηνπο επελδπηέο κε θαλνληθφ 

ηξφπν. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη εκθαλίδνληαη ηάζεηο αλνξζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ επελδπηψλ. Αλακέλεηαη λα εμεηάζνπκε, κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο TARCH, εάλ νη 

κεηνρέο εκθαλίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο θαη εάλ θέξνπλ γλσξίζκαηα 

αζπκκεηξίαο. 

 

2.5 Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα εκπεηξηθά επξήκαηα ζε πίλαθεο, 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο ΣARCH. ηελ πξψηε ζηήιε, απεηθνλίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο ησλ κεηνρψλ ρσξίο ςεπδνκεηαβιεηέο. ηε 

δεχηεξε ζηήιε εηζάγνληαη νη ςεπδνκεηαβιεηέο ζηελ παιηλδξφκεζε ηεο δηαθχκαλζεο. 

ηελ ηειεπηαία ζηήιε νη ςεπδνκεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ εμίζσζε ηνπ 

κέζνπ θαη ηεο δηαθχκαλζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηε δπλακηθή ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο Γεπηέξαο.   

  

Πίλαθας 2 : Εθηίκεζε TARCH - κεηοχή ΕΤΕ
11

 

 

                    no dummies                dummies in variance              dummies in variance 

                                                                 regressor                 regressor and mean equation 

α0 
0.001968 

(10.27543) 
0.001212 

(6.126700) 
0.001206 

(6.086466) 

 α1 
0.286386 

(3.309833) 
0.271965 

(3.437153) 
0.266974 

(3.571608) 

γ1 
-0.038012 

(-0.307559) 
-0.056375 

(-0.518001) 
-0.025836 

(-0.224146) 

d1  0.001353 
(3.370399) 

0.001268– variance equation 
(2.119096) 

-0.007181– mean equation 
(-2.231787) 

 

Η ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα επηπέδνπ 5% ησλ κεηαβιεηψλ εκθαλίδεηαη κέζα ζηηο παξελζέζεηο θαη ππνδειψλεηαη 

κε ηελ πιάγηα γξαθή. 

 

 

                                                           
11 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παιηλδξφκεζε ηεο κεηνρήο ΔTE ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα, πίλαθεο 

8-10. 
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Όπσο θαίλεηαη ζηε 3
ε
 ζηήιε ηνπ πίλαθα 2,  δελ εκθαλίδεηαη αζπκκεηξία ζηε 

κεηνρή ηεο Δζληθήο. Απφ ηελ εμίζσζε ηνπ κέζνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη ηε Γεπηέξα νη 

ηηκέο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή ηάζε. Δπίζεο, ππάξρεη έληνλε ζπλαιιαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θάηη ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ εμίζσζε ηεο δηαθχκαλζεο. 

πλεπψο, ζηε κεηνρή ηεο Δζληθήο ην θαηλφκελν εκθαλίδεηαη θαη ζηηο δχν εμηζψζεηο 

άξα ε επίδξαζε ηνπ ηελ πξψηε εκέξα αλνίγκαηνο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε θαη βαζχηεξε. 

 

Πίλαθας 3 : Εθηίκεζε TARCH - κεηοχή Πεηραηώς
12

 

 

                     no dummies                dummies in variance              dummies in variance 

                                                                 regressor                 regressor and mean equation 

α0 
0.002204 

(10.78691) 
0.002086 

(5.961647) 
0.002015 

(6.190390) 

 α1 
0.352291 

(3.018062) 
0.342098 

(3.105299) 
0.342827 

(3.208481) 

γ1 
-0.030050 

(-0.205149) 
-0.035614 

(-0.252685) 
0.012436 

(0.083019) 

d1  0.000644 
(1.065811) 

0.000576 – variance equation 
(1.008956) 

-0.008564 – mean equation 
(-2.527424) 

 

Η ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα επηπέδνπ 5% ησλ κεηαβιεηψλ εκθαλίδεηαη κέζα ζηηο παξελζέζεηο θαη ππνδειψλεηαη 

κε ηελ πιάγηα γξαθή. 

 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 2
εο

 θαη 3
εο

 ζηήιεο ηνπ πίλαθα 3,  

δηαπηζηψλεηαη φηη ην θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο εκθαλίδεηαη λα επεξεάδεη κφλν ηηο 

απνδφζεηο θαη φρη ηε δηαθχκαλζε ηνπο. Δπίζεο, ν αζχκκεηξνο φξνο γ θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο είλαη κε-ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παιηλδξφκεζε ηεο κεηνρήο Πεηξαηψο ππάξρνπλ ζην 

παξάξηεκα, πίλαθεο 11-13. 
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Πίλαθας 4 : Εθηίκεζε TARCH - κεηοχή Alpha
13

 

 

                     no dummies                dummies in variance              dummies in variance 

                                                                 regressor                 regressor and mean equation 

α0 
0.002281 

(12.37093) 
0.001814 

(5.755661) 
0.001814 

(5.785152) 

 α1 
0.199247 

(2.498720) 
0.201497 

(2.442528) 
0.194561 

(2.416542) 

γ1 
0.088549 

(0.806346) 
0.051193 

(0.499359) 
0.062898 

(0.601846) 

d1  0.001224 
(2.156206) 

0.001195 – variance equation 
(2.119096) 

-0.003824 – mean equation  
(-1.076806) 

 

Η ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα επηπέδνπ 5% ησλ κεηαβιεηψλ εκθαλίδεηαη κέζα ζηηο παξελζέζεηο θαη ππνδειψλεηαη 

κε ηελ πιάγηα γξαθή.  

 

Παξαηεξνχκε φηη ν αζχκκεηξνο φξνο γ δελ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο ζε θακηά απφ ηηο ηξεηο κεζφδνπο. Η κφλε αλσκαιία πνπ ππάξρεη είλαη 

απηή ηνπ θαηλφκελνπ ηεο Γεπηέξαο. Δπίζεο, ε κεηαβιεηή d1 εκθαλίδεηαη ζηελ 

εμίζσζε ηεο δηαθχκαλζεο (ζηε 2
ε
 θαη 3

ε
 ζηήιε) ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζεηηθή 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο εκέξεο ζπλεπψο ηε Γεπηέξα ε κεηαβιεηηθφηεηα είλαη 

πην έληνλε. 

  

Πίλαθας 5 : Εθηίκεζε TARCH - κεηοχή Εurobank
14

 

 

                      no dummies                dummies in variance              dummies in variance 

                                                                 regressor                 regressor and mean equation 

α0 
0.002791  

(10.95178) 
0.002094 

(5.325109) 
0.002011 

(5.427525) 

 α1 
0.377442 

(3.375526) 
0.397282 

(3.513734) 
0.398801 

(3.781340) 

γ1 
0.065844 

(0.449397) 
0.012625 

(0.087633) 
0.104344 

(0.674324) 

d1  0.001057 
(1.794009)* 

0.000939 – variance equation 
(1.702145)* 

-0.007963 – mean equation 
(-2.171853) 

Η ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα επηπέδνπ 5% ησλ κεηαβιεηψλ εκθαλίδεηαη κέζα ζηηο παξελζέζεηο θαη ππνδειψλεηαη 

κε ηελ πιάγηα γξαθή.  

* γηα ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα επηπέδνπ 10%  

                                                           
13

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παιηλδξφκεζε ηεο κεηνρήο Alpha ππάξρνπλ ζην 

παξάξηεκα, πίλαθεο 14-16.  
14

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παιηλδξφκεζε ηεο κεηνρήο Δurobank ππάξρνπλ ζην 

παξάξηεκα, πίλαθεο 17-19. 
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Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο κεηνρέο, έηζη θαη ζηε κεηνρή ηεο Eurobank δελ 

εκθαλίδεηαη αζπκκεηξία. Σν θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο παξαηεξείηαη ηφζν ζηελ 

εμίζσζε ηνπ κέζνπ (3
ε
 ζηήιε ηνπ πίλαθα 5) φζν θαη ζηελ εμίζσζε ηεο δηαθχκαλζεο, 

φκσο κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα επηπέδνπ 10% (2
ε
 θαη 3

ε
 ζηήιε). 

πκπεξαζκαηηθά, ηε Γεπηέξα παξνπζηάδνληαη αξλεηηθέο απνδφζεηο φζνλ αθνξά ζηε 

κεηνρή ηεο Eurobank φκσο ε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξφιν πνπ ππάξρεη, δελ 

εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλε.   

 

Πίλαθας 6 : Εθηίκεζε TARCH - κεηοχή ΤηΕ
15

 

 

                      no dummies                dummies in variance              dummies in variance 

                                                                 regressor                 regressor and mean equation 

α0 
0.000306 

(12.62176) 
 

0.000329 
(6.640083) 

 

0.000324 
(6.811489) 

 α1 
0.623389 

(4.613365) 
 

0.589338 
(4.425396) 

 

0.555374 
(4.325925) 

γ1 
-0.172621 

(-0.895325) 
 

 

-0.172817 
(-0.946014) 

 
 

-0.072705 
(-0.365575) 

 
 

d1  7.75E-05 
(0.974466) 

 
 

 

5.18E-05 – variance equation 

(0.688063) 
-0.004629 – mean equation 

(-3.500307) 

 

Η ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα επηπέδνπ 5% ησλ κεηαβιεηψλ εκθαλίδεηαη κέζα ζηηο παξελζέζεηο θαη ππνδειψλεηαη 

κε ηελ πιάγηα γξαθή.  

 

Σν θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο παξαηεξείηαη θαη ζηε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο. Δπίζεο, ζηε 3
ε
 ζηήιε ηνπ πίλαθα 6 παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή d1 ζηελ 

εμίζσζε ηνπ κέζνπ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ελψ ζηελ εμίζσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο παξνπζηάδεηαη κε-ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο 

ινηπφλ απνδεηθλχεηαη φηη επεξεάδεη ηηο απνδφζεηο θαη φρη ηε δηαθχκαλζε ηνπο. Ο 

ζπληειεζηήο γ γηα κηα αθφκε θνξά εκθαλίδεηαη κε-ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

 

 

 

                                                           
15

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παιηλδξφκεζε ηεο κεηνρήο Διιάδνο ππάξρνπλ ζην 

παξάξηεκα, πίλαθεο 20-22. 
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Πίλαθας 7 : Εθηίκεζε TARCH - κεηοχή Attica
16

 

 

                      no dummies                dummies in variance              dummies in variance 

                                                                 regressor                 regressor and mean equation 

α0 
0.001933 

(9.552101) 
0.001923 

(3.265621) 
0.001868 

(-2.341462) 

 α1 
0.527832 

(3.937782) 
0.519612 

(3.819199) 
0.338918 

(3.603551) 

α2*   0.138926 
(2.621892) 

γ1 
-0.121412 

(-0.691903) 
-0.110364 

(-0.625460) 
0.063057 

(0.411399) 

d1  0.000356 
(0.507649) 

0.000109– variance equation 
(0.153913) 

-0.007085 – mean equation 
(-2.341462) 

 

Η ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα επηπέδνπ 5% ησλ κεηαβιεηψλ εκθαλίδεηαη κέζα ζηηο παξελζέζεηο θαη ππνδειψλεηαη 

κε ηελ πιάγηα γξαθή. 

* Δπηιέρζεθε ε πζηέξεζε 2 γηαηί ην schwarz criterion ήηαλ κηθξφηεξν. 

 

Οχηε ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηνρήο ηεο Αttica, εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο ν αζχκκεηξνο φξνο. Δπίζεο, απφ ηηο ηηκέο ηεο d1 ζηε 2
ε
 θαη 3

ε
 ζηήιε, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ην θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο δελ παξνπζηάδεηαη έληνλν θαζψο 

απνδεηθλχεηαη φηη επεξεάδεη κφλν ηηο απνδφζεηο, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηηο κεηνρέο 

Πεηξαηψο θαη ΣηΔ.  

 

πκπεξαίλνπκε απφ ηα αλσηέξσ, φηη γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε κφλν 

ζηε κεηνρή ηεο Δζληθήο θαη ηεο Eurobank εκθαλίδεηαη έληνλν ην θαηλφκελν ηεο 

Γεπηέξαο. Γηα ηε κεηνρή ηεο Πεηξαηψο, ηεο ΣηΔ θαη ηεο Αttica ε εκεξνινγηαθή 

αλσκαιία  επεξεάδεη κφλν ηηο απνδφζεηο θαη φρη ηε δηαθχκαλζε ηνπο ελψ κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηνρήο Alpha είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηελ εμίζσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη θακηά απφ ηηο ηξαπεδηθέο κεηνρέο ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο δελ παξνπζηάδεη αζπκκεηξία.  

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη Brusa et al. (2000) είραλ εληνπίζεη ην αληίζηξνθν 

ηνπ θαηλφκελνπ ηεο Γεπηέξαο (δειαδή ζεηηθέο απνδφζεηο ηε Γεπηέξα), ην νπνίν δελ 

επαιεζεχεηαη γηα θακηά απφ ηηο ηξαπεδηθέο κεηνρέο ηνπ ειιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ. 

                                                           
16

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παιηλδξφκεζε ηεο κεηνρήο Αttica ππάξρνπλ ζην 

παξάξηεκα, πίλαθεο 23-25. 
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πγθεθξηκέλα, δηαπίζησζαλ φηη ην “reverse Monday effect” ζπλδέεηαη κε ηηο εηαηξίεο 

κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο ελψ ην “traditional Monday effect” κε ηηο εηαηξίεο κηθξνχ 

κεγέζνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ πνπ κειεηψληαη, ε 

θεθαιαηνπνίεζε δε δηαθνξνπνηεί ηα απνηειέζκαηα θαζψο ην θαηλφκελν εληνπίδεηαη 

ζε φιεο ηηο εηαηξίεο αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο. 

 

Σα απνηειέζκαηα καο ζπκπίπηνπλ κε απηά ησλ Berument θαη Kiymaz (2001), 

νη νπνίνη κειεηψληαο ην δείθηε S&P500 εληφπηζαλ ην θαηλφκελν ηφζν ζηηο απνδφζεηο 

φζν θαη ζηε δηαθχκαλζε. πγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ ζπγγξαθείο βξήθαλ φηη νη 

απνδφζεηο είλαη ρακειφηεξεο ηε Γεπηέξα ελψ ε κεηαβιεηφηεηα παξνπζηάδεηαη πην 

έληνλε ηελ Παξαζθεπή. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ πνπ 

εμεηάδνπκε κφλν ε κηα (Alpha) απφ ηηο έμη κεηνρέο εκθαλίδνπλ ην θαηλφκελν ζηελ 

εμίζσζε ηεο δηαθχκαλζεο.  

  

Δπίζεο, ζηε κειέηε καο ν αζχκκεηξνο φξνο γ δελ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο ζε θακηά απφ ηηο ηξαπεδηθέο κεηνρέο ηνπ ειιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ. 

Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε κειέηε ηεο Charles (2010) ε νπνία κειέηεζε ην 

θαηλφκελν ηεο αζπκκεηξίαο ζε δηεζλείο ηξαπεδηθνχο δείθηεο.  

 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα καο κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία γηα ην ειιεληθφ Υξεκαηηζηήξην, νη Alexakis θαη Xanthakis (1995) 

βξήθαλ αξλεηηθέο απνδφζεηο ηηο Σξίηεο θαη ζεηηθέο ηε Γεπηέξα γηα ηελ πεξίνδν 1985-

1988 ελψ γηα ηελ πεξίνδν 1988-1994 ην θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο είλαη πιένλ 

ππαξθηφ. Δπίζεο, νη Kenourgios θαη Samitas (2008) εμεηάδνληαο ηελ πεξίνδν 1995-

2005 απνδεηθλχνπλ φηη ην θαηλφκελν ηεο Γεπηέξαο εκθαλίδεηαη θαη ζηηο απνδφζεηο 

θαη ζηε κεηαβιεηφηεηα.  

 

Σέινο, νη Al-Khazali et al., (2008) κειέηεζαλ ηελ χπαξμε εκεξνινγηαθψλ 

θαηλνκέλσλ ζε κεηνρέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Αζήλαο ηελ πεξίνδν 1985-2004 θαη 

δηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη έληνλν ην θαηλφκελν ηεο εκέξαο. πγθεθξηκέλα, νη 

απνδφζεηο εκθαλίδνληαη ρακειφηεξεο ηελ Σξίηε θαη πςειφηεξεο ηελ Παξαζθεπή. 

Δπίζεο, νη απνδφζεηο ηε Γεπηέξα φρη κφλν δελ είλαη αξλεηηθέο αιιά αληηζέησο 

εκθαλίδνληαη νη δεχηεξεο πςειφηεξεο κεηά ηεο Παξαζθεπήο.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απνδεηθλχεηαη φηη ε πιεξνθφξεζε 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ νηθνλνκνχλησλ αηφκσλ θαη 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο, απμάλνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

αγνξψλ. Παξνπζηάζακε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ελεκέξσζε θαζίζηαηαη πξνλφκην 

ιίγσλ, απμάλνληαη ηα επίπεδα αζπκκεηξίαο θαη παξαηεξείηαη έληνλε 

κεηαβιεηηθφηεηα. Όια απηά αθπξψλνπλ θάζε πξνζπάζεηα απνδνρήο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αγνξάο.  

 

ε αληίζεζε κε ηε ζεσξία,  εκπεηξηθέο έξεπλεο δηαπίζησζαλ φηη ην θαηλφκελν 

ηεο Γεπηέξαο είλαη δπλακηθφ θαη εληνπίδεηαη ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο κέρξη θαη ζήκεξα. Απαληψληαο ζηνλ ηίηιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζε 

πεξηφδνπο έληνλεο αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο ε χπαξμε ηεο αζπκκεηξίαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε αλσκαιηψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ωζηφζν, απφ ηε κειέηε 

ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ ηνπ ειιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ, δε δηαπηζηψζεθε λα 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο αζπκκεηξίαο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Γεπηέξαο. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εχινγν, θαζψο κειεηάκε ηξαπεδηθέο κεηνρέο πνπ είλαη πςειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο θαη ζεσξνχληαη ιηγφηεξν επκεηάβιεηεο ζε ζρέζε κε άιινπο 

θιάδνπο. Αθφκα θαη εάλ ππήξρε αζπκκεηξία, ιφγνπ ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ηείλεη λα εμνκαιπλζεί ζπλεπψο νπνηαδήπνηε 

αξλεηηθή είδεζε δελ θαίλεηαη λα επηδξά ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. 

 

Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ, λα κειεηεζνχλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν νη ηξαπεδηθέο 

κεηνρέο δηεζλψλ αγνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε εκεξνινγηαθψλ θαηλνκέλσλ θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αζπκκεηξία 

επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ηνπο.      
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Παράρηεκα 

 
 

 

Πίλαθας 8: Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Εζληθής –  

                    TARCH χωρίς  dummies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: DLETHNIKI  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 20:40   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 7 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.001968 0.000191 10.27543 0.0000 

RESID(-1)^2 0.286386 0.086526 3.309833 0.0009 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.038012 0.123593 -0.307559 0.7584 
     
     

R-squared -0.002741     Mean dependent var -0.002685 

Adjusted R-squared -0.004288     S.D. dependent var 0.051293 

S.E. of regression 0.051403     Akaike info criterion -3.172443 

Sum squared resid 3.426993     Schwarz criterion -3.160512 

Log likelihood 2065.088     Hannan-Quinn criter. -3.167966 

Durbin-Watson stat 1.866683    
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Πίλαθας 9 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Εζληθής – TARCH κε dummies 

 
 
 

Dependent Variable: DLETHNIKI  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 21:33   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 13 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(4)*D1 + C(5)*D2 + C(6)*D3 + C(7)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.001212 0.000198 6.126700 0.0000 

RESID(-1)^2 0.271965 0.079125 3.437153 0.0006 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.056375 0.108832 -0.518001 0.6045 

D1 0.001353 0.000401 3.370399 0.0008 

D2 0.001090 0.000436 2.499763 0.0124 

D3 0.000780 0.000534 1.459560 0.1444 

D4 0.000720 0.000421 1.710225 0.0872 
     
     

R-squared -0.002741     Mean dependent var -0.002685 

Adjusted R-squared -0.007394     S.D. dependent var 0.051293 

S.E. of regression 0.051482     Akaike info criterion -3.189161 

Sum squared resid 3.426993     Schwarz criterion -3.161322 

Log likelihood 2079.954     Hannan-Quinn criter. -3.178715 

Durbin-Watson stat 1.866683    
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Πίλαθας 10 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Εζληθής – TARCH dummies in   

                        variance and mean 
 
 
 
 

 

Dependent Variable: DLETHNIKI  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 21:36   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 25 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(9)*D1 + C(10)*D2 + C(11)*D3 + C(12)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

D1 -0.007181 0.003218 -2.231787 0.0256 

D2 -0.007530 0.003206 -2.348479 0.0189 

D3 -0.001092 0.003284 -0.332696 0.7394 

D4 -0.001001 0.002904 -0.344574 0.7304 

D5 0.000441 0.002449 0.180184 0.8570 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.001206 0.000198 6.086466 0.0000 

RESID(-1)^2 0.266974 0.074749 3.571608 0.0004 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.025836 0.115265 -0.224146 0.8226 

D1 0.001268 0.000395 3.214010 0.0013 

D2 0.001026 0.000426 2.410305 0.0159 

D3 0.000771 0.000531 1.451297 0.1467 

D4 0.000712 0.000419 1.697653 0.0896 
     
     

R-squared 0.007046     Mean dependent var -0.002685 

Adjusted R-squared -0.001435     S.D. dependent var 0.051293 

S.E. of regression 0.051330     Akaike info criterion -3.189543 

Sum squared resid 3.393545     Schwarz criterion -3.141819 

Log likelihood 2085.203     Hannan-Quinn criter. -3.171637 

Durbin-Watson stat 1.871510    
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Πίλαθας 11 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Πεηραηώς – 

                       TARCH χωρίς dummies 
 
 
 
 

 

Dependent Variable: DLPIRAEUS  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 22:17   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 8 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.002204 0.000204 10.78691 0.0000 

RESID(-1)^2 0.352291 0.116728 3.018062 0.0025 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.030050 0.146480 -0.205149 0.8375 
     
     

R-squared -0.001521     Mean dependent var -0.002190 

Adjusted R-squared -0.003065     S.D. dependent var 0.056186 

S.E. of regression 0.056272     Akaike info criterion -3.017626 

Sum squared resid 4.106996     Schwarz criterion -3.005695 

Log likelihood 1964.457     Hannan-Quinn criter. -3.013150 

Durbin-Watson stat 1.860367    
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Πίλαθας 12 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Πεηραηώς –  

                       TARCH κε dummies 

 

 
 
 

Dependent Variable: DLPIRAEUS  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 22:19   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 9 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(4)*D1 + C(5)*D2 + C(6)*D3 + C(7)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.002086 0.000350 5.961647 0.0000 

RESID(-1)^2 0.342098 0.110166 3.105299 0.0019 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.035614 0.140942 -0.252685 0.8005 

D1 0.000644 0.000604 1.065811 0.2865 

D2 0.000389 0.000538 0.723315 0.4695 

D3 -0.000287 0.000525 -0.547164 0.5843 

D4 -6.08E-05 0.000608 -0.100030 0.9203 
     
     

R-squared -0.001521     Mean dependent var -0.002190 

Adjusted R-squared -0.006168     S.D. dependent var 0.056186 

S.E. of regression 0.056359     Akaike info criterion -3.019259 

Sum squared resid 4.106996     Schwarz criterion -2.991420 

Log likelihood 1969.518     Hannan-Quinn criter. -3.008813 

Durbin-Watson stat 1.860367    
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Πίλαθας 13 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Πεηραηώς - TARCH in 

                       variance and mean 
 
 
 
 

Dependent Variable: DLPIRAEUS  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 22:25   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 23 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(9)*D1 + C(10)*D2 + C(11)*D3 + C(12)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

D1 -0.008564 0.003388 -2.527424 0.0115 

D2 -0.007124 0.003417 -2.085044 0.0371 

D3 0.002128 0.003376 0.630429 0.5284 

D4 -0.004803 0.003288 -1.460713 0.1441 

D5 0.003829 0.003186 1.201708 0.2295 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.002015 0.000325 6.190390 0.0000 

RESID(-1)^2 0.342827 0.106850 3.208481 0.0013 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.012436 0.149802 0.083019 0.9338 

D1 0.000576 0.000571 1.008956 0.3130 

D2 0.000375 0.000522 0.718419 0.4725 

D3 -0.000241 0.000502 -0.480421 0.6309 

D4 -1.75E-05 0.000577 -0.030423 0.9757 
     
     

R-squared 0.008860     Mean dependent var -0.002190 

Adjusted R-squared 0.000395     S.D. dependent var 0.056186 

S.E. of regression 0.056175     Akaike info criterion -3.024002 

Sum squared resid 4.064428     Schwarz criterion -2.976278 

Log likelihood 1977.602     Hannan-Quinn criter. -3.006096 

Durbin-Watson stat 1.856636    
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Πίλαθας 14 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Alpha –  

                      TARCH χωρίς dummies 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: DLALPHA   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 19:48   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 7 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.002281 0.000184 12.37093 0.0000 

RESID(-1)^2 0.199247 0.079740 2.498720 0.0125 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.088549 0.109816 0.806346 0.4200 
     
     

R-squared -0.000262     Mean dependent var -0.000879 

Adjusted R-squared -0.001804     S.D. dependent var 0.054303 

S.E. of regression 0.054352     Akaike info criterion -3.039739 

Sum squared resid 3.831452     Schwarz criterion -3.027808 

Log likelihood 1978.830     Hannan-Quinn criter. -3.035262 

Durbin-Watson stat 1.937092    
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Πίλαθας 15 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Alpha - TARCH κε dummies 
 
 
 

Dependent Variable: DLALPHA   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 21:12   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 7 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(4)*D1 + C(5)*D2 + C(6)*D3 + C(7)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.001814 0.000315 5.755661 0.0000 

RESID(-1)^2 0.201497 0.082495 2.442528 0.0146 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.051193 0.102517 0.499359 0.6175 

D1 0.001224 0.000568 2.156206 0.0311 

D2 0.000930 0.000522 1.781386 0.0748 

D3 0.000238 0.000473 0.503012 0.6150 

D4 7.42E-05 0.000426 0.174115 0.8618 
     
     

R-squared -0.000262     Mean dependent var -0.000879 

Adjusted R-squared -0.004904     S.D. dependent var 0.054303 

S.E. of regression 0.054436     Akaike info criterion -3.050124 

Sum squared resid 3.831452     Schwarz criterion -3.022284 

Log likelihood 1989.580     Hannan-Quinn criter. -3.039678 

Durbin-Watson stat 1.937092    
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Πίλαθας 16 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες κεηοχής Alpha – TARCH 

                        in variance and  mean 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: DLALPHA   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 21:21   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 13 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(9)*D1 + C(10)*D2 + C(11)*D3 + C(12)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

D1 -0.003824 0.003551 -1.076806 0.2816 

D2 -0.003056 0.003526 -0.866814 0.3860 

D3 -0.000765 0.003092 -0.247456 0.8046 

D4 0.001016 0.002993 0.339342 0.7344 

D5 0.001341 0.002935 0.457023 0.6477 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.001814 0.000314 5.785152 0.0000 

RESID(-1)^2 0.194561 0.080512 2.416542 0.0157 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.062898 0.104509 0.601846 0.5473 

D1 0.001195 0.000564 2.119096 0.0341 

D2 0.000933 0.000525 1.778147 0.0754 

D3 0.000257 0.000474 0.541583 0.5881 

D4 7.84E-05 0.000425 0.184586 0.8536 
     
     

R-squared 0.002852     Mean dependent var -0.000879 

Adjusted R-squared -0.005664     S.D. dependent var 0.054303 

S.E. of regression 0.054456     Akaike info criterion -3.044208 

Sum squared resid 3.819524     Schwarz criterion -2.996483 

Log likelihood 1990.735     Hannan-Quinn criter. -3.026301 

Durbin-Watson stat 1.938859    
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Πίλαθας 17 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Eurobank –  

                        TARCH χωρίς dummies 
 
 
 

Dependent Variable: DLEUROBANK  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 21:46   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 7 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.002791 0.000255 10.95178 0.0000 

RESID(-1)^2 0.377442 0.111817 3.375526 0.0007 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.065844 0.146516 0.449397 0.6531 
     
     

R-squared -0.003063     Mean dependent var -0.003776 

Adjusted R-squared -0.004610     S.D. dependent var 0.068260 

S.E. of regression 0.068417     Akaike info criterion -2.712327 

Sum squared resid 6.071189     Schwarz criterion -2.700396 

Log likelihood 1766.013     Hannan-Quinn criter. -2.707850 

Durbin-Watson stat 1.741247    
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Πίλαθας 18 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Eurobank – 

                       TARCH κε dummies 
 
 
 
 

Dependent Variable: DLEUROBANK  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 21:47   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 15 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(4)*D1 + C(5)*D2 + C(6)*D3 + C(7)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.002094 0.000393 5.325109 0.0000 

RESID(-1)^2 0.397282 0.113065 3.513734 0.0004 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.012625 0.144069 0.087633 0.9302 

D1 0.001057 0.000589 1.794009 0.0728 

D2 0.001741 0.000705 2.469165 0.0135 

D3 0.000486 0.000722 0.672612 0.5012 

D4 0.000298 0.000723 0.411870 0.6804 
     
     

R-squared -0.003063     Mean dependent var -0.003776 

Adjusted R-squared -0.007717     S.D. dependent var 0.068260 

S.E. of regression 0.068523     Akaike info criterion -2.721907 

Sum squared resid 6.071189     Schwarz criterion -2.694068 

Log likelihood 1776.239     Hannan-Quinn criter. -2.711461 

Durbin-Watson stat 1.741247    
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Πίλαθας 19 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Eurobank – TARCH in 

                      variance and mean 
 
 
 

 

Dependent Variable: DLEUROBANK  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 21:54   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 29 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(9)*D1 + C(10)*D2 + C(11)*D3 + C(12)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

D1 -0.007963 0.003667 -2.171853 0.0299 

D2 -0.010142 0.004323 -2.346216 0.0190 

D3 0.002055 0.004206 0.488462 0.6252 

D4 -0.008117 0.003577 -2.269360 0.0232 

D5 0.000111 0.003349 0.033090 0.9736 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.002011 0.000370 5.427525 0.0000 

RESID(-1)^2 0.398801 0.105466 3.781340 0.0002 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.104344 0.154738 0.674324 0.5001 

D1 0.000939 0.000552 1.702145 0.0887 

D2 0.001766 0.000704 2.507621 0.0122 

D3 0.000445 0.000683 0.651429 0.5148 

D4 0.000251 0.000652 0.385386 0.7000 
     
     

R-squared 0.001909     Mean dependent var -0.003776 

Adjusted R-squared -0.006615     S.D. dependent var 0.068260 

S.E. of regression 0.068486     Akaike info criterion -2.726993 

Sum squared resid 6.041095     Schwarz criterion -2.679269 

Log likelihood 1784.545     Hannan-Quinn criter. -2.709087 

Durbin-Watson stat 1.747401    
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Πίλαθας 20 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Eιιάδος –  

                       TARCH χωρίς dummies 
 
 
 
 

 

Dependent Variable: DLELLADOS  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 22:00   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 9 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.000306 2.43E-05 12.62176 0.0000 

RESID(-1)^2 0.623389 0.135127 4.613365 0.0000 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.172621 0.192803 -0.895325 0.3706 
     
     

R-squared -0.001200     Mean dependent var -0.000815 

Adjusted R-squared -0.002744     S.D. dependent var 0.023529 

S.E. of regression 0.023561     Akaike info criterion -4.834357 

Sum squared resid 0.720001     Schwarz criterion -4.822426 

Log likelihood 3145.332     Hannan-Quinn criter. -4.829880 

Durbin-Watson stat 1.816787    
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Πίλαθας 21 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Eιιάδος –  

                      TARCH κε dummies 
 
 
 

Dependent Variable: DLELLADOS  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 22:04   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 9 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(4)*D1 + C(5)*D2 + C(6)*D3 + C(7)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.000329 4.96E-05 6.640083 0.0000 

RESID(-1)^2 0.589338 0.133172 4.425396 0.0000 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.172817 0.182679 -0.946014 0.3441 

D1 7.75E-05 7.96E-05 0.974466 0.3298 

D2 1.36E-07 7.11E-05 0.001908 0.9985 

D3 -8.60E-05 6.27E-05 -1.371153 0.1703 

D4 -6.88E-05 6.21E-05 -1.107751 0.2680 
     
     

R-squared -0.001200     Mean dependent var -0.000815 

Adjusted R-squared -0.005846     S.D. dependent var 0.023529 

S.E. of regression 0.023598     Akaike info criterion -4.838400 

Sum squared resid 0.720001     Schwarz criterion -4.810561 

Log likelihood 3151.960     Hannan-Quinn criter. -4.827955 

Durbin-Watson stat 1.816787    
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Πίλαθας 22 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Eιιάδος - TARCH in 

                      variance and mean 
 
 
 
 

 

Dependent Variable: DLELLADOS  

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 22:08   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 16 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(9)*D1 + C(10)*D2 + C(11)*D3 + C(12)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

D1 -0.004629 0.001323 -3.500307 0.0005 

D2 -0.002768 0.001281 -2.160647 0.0307 

D3 -0.000570 0.001210 -0.471311 0.6374 

D4 -0.001186 0.001186 -1.000214 0.3172 

D5 0.001924 0.001372 1.402214 0.1609 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.000324 4.75E-05 6.811489 0.0000 

RESID(-1)^2 0.555374 0.128383 4.325925 0.0000 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.072705 0.198879 -0.365575 0.7147 

D1 5.18E-05 7.53E-05 0.688063 0.4914 

D2 -7.28E-06 6.81E-05 -0.106779 0.9150 

D3 -8.39E-05 6.11E-05 -1.372966 0.1698 

D4 -6.72E-05 6.04E-05 -1.112783 0.2658 
     
     

R-squared 0.009627     Mean dependent var -0.000815 

Adjusted R-squared 0.001169     S.D. dependent var 0.023529 

S.E. of regression 0.023515     Akaike info criterion -4.847376 

Sum squared resid 0.712214     Schwarz criterion -4.799651 

Log likelihood 3162.794     Hannan-Quinn criter. -4.829469 

Durbin-Watson stat 1.815838    
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Πίλαθας 23 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Attica – 

                       TARCH χωρίς dummies 
 
 

 

Dependent Variable: DLATTICA   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 22:27   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 8 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.001933 0.000202 9.552101 0.0000 

RESID(-1)^2 0.527832 0.134043 3.937782 0.0001 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.121412 0.175476 -0.691903 0.4890 
     
     

R-squared -0.001300     Mean dependent var -0.002087 

Adjusted R-squared -0.002844     S.D. dependent var 0.057890 

S.E. of regression 0.057972     Akaike info criterion -3.067422 

Sum squared resid 4.358942     Schwarz criterion -3.055491 

Log likelihood 1996.824     Hannan-Quinn criter. -3.062945 

Durbin-Watson stat 1.863015    
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Πίλαθας 24 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Attica – 

                       TARCH κε dummies 
 
 
 
 

Dependent Variable: DLATTICA   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 22:28   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 14 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(1) + C(2)*RESID(-1)^2 + C(3)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(4)*D1 + C(5)*D2 + C(6)*D3 + C(7)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.001923 0.000589 3.265621 0.0011 

RESID(-1)^2 0.519612 0.136053 3.819199 0.0001 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.110364 0.176453 -0.625460 0.5317 

D1 0.000356 0.000700 0.507649 0.6117 

D2 -9.90E-06 0.000703 -0.014075 0.9888 

D3 -0.000302 0.000671 -0.449613 0.6530 

D4 8.31E-06 0.000699 0.011886 0.9905 
     
     

R-squared -0.001300     Mean dependent var -0.002087 

Adjusted R-squared -0.005946     S.D. dependent var 0.057890 

S.E. of regression 0.058062     Akaike info criterion -3.065135 

Sum squared resid 4.358942     Schwarz criterion -3.037295 

Log likelihood 1999.337     Hannan-Quinn criter. -3.054689 

Durbin-Watson stat 1.863015    
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Πίλαθας 25 : Αποηειέζκαηα παιηλδρόκεζες ηες κεηοχής Attica - TARCH in 

                      variance and mean 

 
 
 

 
 

Dependent Variable: DLATTICA   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 09/03/14   Time: 22:33   

Sample (adjusted): 2 1301   

Included observations: 1300 after adjustments 

Convergence achieved after 34 iterations  

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(6) + C(7)*RESID(-1)^2 + C(8)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(9)*RESID(-2)^2 + C(10)*D1 + C(11)*D2 + C(12)*D3 + C(13)*D4 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

D1 -0.007085 0.003026 -2.341462 0.0192 

D2 -0.007410 0.003304 -2.242916 0.0249 

D3 -0.001467 0.002986 -0.491248 0.6233 

D4 -0.001573 0.003545 -0.443622 0.6573 

D5 0.001659 0.003175 0.522550 0.6013 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.001868 0.000599 3.120962 0.0018 

RESID(-1)^2 0.338918 0.094051 3.603551 0.0003 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.063057 0.153275 0.411399 0.6808 

RESID(-2)^2 0.138926 0.052987 2.621892 0.0087 

D1 0.000109 0.000706 0.153913 0.8777 

D2 -5.26E-05 0.000731 -0.071944 0.9426 

D3 -0.000760 0.000647 -1.175209 0.2399 

D4 -6.24E-05 0.000714 -0.087465 0.9303 
     
     

R-squared 0.007142     Mean dependent var -0.002087 

Adjusted R-squared -0.002115     S.D. dependent var 0.057890 

S.E. of regression 0.057951     Akaike info criterion -3.090736 

Sum squared resid 4.322189     Schwarz criterion -3.039035 

Log likelihood 2021.978     Hannan-Quinn criter. -3.071338 

Durbin-Watson stat 1.865367    
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