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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τη συμπεριφορά των τιμών των μετοχών κατά την 

ημέρα αποκοπής λήψης δικαιώματος μερίσματος, στο Ελληνικό χρηματιστήριο, για τη χρονική 

περίοδο 2007 έως 2013. Η Ελληνική αγορά παρέχει πρόσφορο έδαφος για έρευνα, λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων της, όπως η επιβολή φορολόγησης στα μερίσματα τα τελευταία χρόνια.  Για τη 

διερεύνηση του φαινομένου της ανωμαλίας των τιμών των μετοχών χρησιμοποιήσαμε τη μελέτη 

γεγονότων για τις αποδόσεις των μετοχών και τον όγκο συναλλαγών καθώς επίσης 

αριθμοδείκτες και ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι τιμές 

των μετοχών πέφτουν λιγότερο από το ποσό του μερίσματος την ημέρα αποκοπής, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπερβάλλουσες αποδόσεις και συνεπώς δυνατότητα 

κερδοσκοπίας. Ακόμη παρατηρούμε πως όσο αυξάνεται η φορολογία των μερισμάτων, οι 

υπερβάλλουσες αποδόσεις αυξάνονται ενώ ο υπερβάλλον όγκος μειώνεται, την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος, αποτέλεσμα το οποίο είναι σύμφωνο με την θεωρία της επίδρασης της φορολογίας. 

Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης βρέθηκε θετική συσχέτιση με τα κόστη συναλλαγών 

και αρνητική συσχέτιση με τη μερισματική απόδοση. Συνολικά, καταλήγουμε πως το φαινόμενο 

της ανωμαλίας των τιμών των μετοχών υπάρχει στην Ελληνική αγορά, ενώ εξήγηση για το 

φαινόμενο προσφέρει η θεωρία της επίδρασης της φορολογίας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η συμπεριφορά των μερισμάτων κατά την διάρκεια της ημερομηνίας αποκοπής λήψης 

δικαιώματος μερίσματος (στο εξής: ημέρα αποκοπής μερίσματος) αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο 

στον λογιστικό και χρηματοοικονομικό κλάδο. Το θέμα αυτό απασχολεί τους επενδυτές καθώς 

και την ακαδημαϊκή κοινότητα για περισσότερο από 60 χρόνια και έχει οδηγήσει σε πολλές 

έρευνες και αντικρουόμενα αποτελέσματα.  

Σύμφωνα με το θεώρημα των Modigliani Miller (1961) και την θεωρία της «Μη 

Σχετικότητας του Μερίσματος» σε μια τέλεια αγορά, χωρίς τριβές όπως φόρους, ασύμμετρη 

πληροφόρηση, κόστη έκδοσης και διάθεσης μετοχών, κόστη συναλλαγών και κόστη 

μεταβίβασης, οι τιμές των μετοχών θα έπρεπε να πέφτουν ακριβώς κατά το ποσό του 

μερίσματος. Παρ’ όλα αυτά η πλειοψηφία των ερευνών που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε άλλες αναπτυσσόμενες αγορές, έχουν δείξει 

διαφορετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί πως η τιμή των μετοχών τις 

περισσότερες φορές μειώνετε λιγότερο από την τιμή του μερίσματος, δημιουργώντας έτσι 

σοβαρές αποκλίσεις από την θεωρία των Modigliani και Miller.  

Η πρώτη έρευνα που αναφέρει αυτήν την παρέκκλιση ήταν από τους Campbell και 

Beranek το 1955, οι όποιοί πραγματοποίησαν την έρευνα τους σε ένα δείγμα μετοχών του 

χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης  και απέδειξαν ότι η πτώση της τιμής των μετοχών είναι κατά 

μέσο όρο 90% του ποσού του μερίσματος. Αργότερα ακολούθησαν πολλές έρευνες οι οποίες 

αναφέρουν αντίστοιχες παρεκκλίσεις και ανωμαλίες στις τιμές των μετοχών κατά την 

ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων. 

Παρά τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί δεν έχει δοθεί ακόμη καθαρή εξήγηση για την 

ανωμαλία των τιμών των μετοχών. Αν και οι γνώμες σχετικά με το φαινόμενο αυτό διίστανται, 

έχουν προταθεί τρεις κύριες θεωρίες για την εξήγησή του. Η πρώτη και πιο παλιά εξήγηση έχει 

τις βάσεις της στην επίδραση της φορολογίας στα κέρδη από μερίσματα και στα κεφαλαιακά 

κέρδη, και στην υπόθεση του πελατειακού φαινομένου των μερισμάτων (dividend clienteles). Η 

δεύτερη εξήγηση σχετίζεται με τα κόστη συναλλαγών και την υπόθεση βραχυπρόθεσμων 

επενδυτών (Short-term trading hypothesis) , ενώ η τρίτη αφορά θέματα μικροδομής της αγοράς 

(microstructure impediments) και διακριτότητας των τιμών (price discreteness hypothesis), όπως 
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το μέγεθος ελάχιστης μεταβολής τιμής ή αλλιώς βήμα τιμής (tick size) και η υπόθεση εύρους 

τιμής προσφοράς και ζήτησης (bid ask spread). 

Σε αυτή την εργασία μελετούμε την συμπεριφορά της τιμής των μετοχών κατά την ημέρα 

αποκοπής μερισμάτων, των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑ.Α) 

κατά την περίοδο 2007-2013. Η φορολόγηση των μερισμάτων η οποία διαρκώς αλλάζει τα 

τελευταία χρόνια καθιστά την Ελληνική αγορά ένα πολύ ενδιαφέρον περιβάλλον για έρευνα. Η 

παρούσα εργασία συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία παίρνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς, όπως τη φορολογία αλλά και τα εμπόδια μικροδομής. 

Όσον αφορά τα εμπόδια μικροδομής, το μέγεθός τους δεν είναι σημαντικό ώστε να επηρεάσει 

την αγορά  και έτσι απορρίπτουμε εκ των προτέρων την τρίτη υπόθεση ως εξήγηση του 

φαινομένου.  Επιπλέον κατά τη γνώση μας δεν υπάρχει κάποια δημοσιευμένη έρευνα που να 

μελετά αυτό το φαινόμενο  για την περίοδο που έχει επιβληθεί φορολογία στα μερίσματα στην 

Ελλάδα.  

Στην εργασία αυτή θα ερευνήσουμε αν το φαινόμενο ανωμαλίας στη τιμή των μετοχών κατά 

την ημέρα αποκοπής μερίσματος ισχύει στην Ελληνική αγορά, όπως επίσης αν ισχύει η υπόθεση 

της επίδρασης της φορολογίας ή η υπόθεση των βραχυπρόθεσμων επενδυτών. Για να 

ερευνήσουμε τις παραπάνω υποθέσεις μελετούμε τη συμπεριφορά των τιμών μετοχών και του 

όγκου συναλλαγών γύρω από την ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων. Επιπλέον για τη 

διερεύνηση της αιτίας του φαινομένου και την συσχέτιση των υπερβαλλουσών αποδόσεων και 

όγκου συναλλαγών, χρησιμοποιούμε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης. 

Τα κεφάλαια που ακολουθούν είναι ως εξής. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η ανασκόπηση 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται το Ελληνικό φορολογικό και 

νομοθετικό σύστημα όσον αφορά τα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη. Στο κεφάλαιο 4 

αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Το κεφάλαιο 5 παραθέτει πληροφορίες για τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν. Στη συνέχεια στα κεφάλαια 6 και 7 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα αντιστοίχως. Τέλος αναφέρονται οι επιπλοκές 

της έρευνας αλλά και οι προτάσεις για μελλοντικές μελέτες. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1 Η θεωρία της Φορολογικής Διαφοροποίησης  

 

 

Η πρώτη  απόπειρα για να μελετηθεί το φαινόμενο της ανωμαλίας κατά την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος έγινε από τους Campbell και Beranek το 1955. Με την ερευνά τους σε ένα μικρό 

δείγμα μετοχών του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, εισήγαγαν τη θεωρία της πελατειακής 

συμπεριφοράς (dividend clienteles). Ισχυρίστηκαν ότι η τιμή των μετοχών μειώνεται περίπου 

90% του ποσού του μερίσματος, ισχυρισμός που αντιτίθεται στην θεωρία των Modigliani και 

Miller (1961),  οι οποίοι πρότειναν ότι οι τιμές των μετοχών θα έπρεπε να μειώνονται ακριβώς 

όσο είναι το ποσό του μερίσματος. Μερικά χρόνια μετά την έρευνα των Campbell και Beranek 

ακόμα μια απόπειρα να μελετηθεί το φαινόμενο αυτό έγινε από τους Durrand και May (1960). 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μια 

συγκεκριμένη εταιρία της Αμερικής έδειξαν ότι οι τιμές των μετοχών μειώνονται 4% λιγότερο 

σε σχέση με το μέρισμα. 

Η πρώτη προσπάθεια για να αποδοθεί μια λογική εξήγηση για την ανωμαλία στις τιμές 

των μετοχών κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ήταν από τους Elton και Gruber 

(1970). Στην ερευνά τους παρουσίασαν την υπόθεση πελατειακού φαινομένου στα μερίσματα. 

Σύμφωνα με το μοντέλο τους, οι προτιμήσεις των επενδυτών για κεφαλαιακά κέρδη ή μερίσματα 

επηρεάζονται από τη φορολογία των τελευταίων. Για παράδειγμα, αν οι μέτοχοι επιβαρύνονται 

με υψηλούς φόρους πιθανών να προτιμήσουν τα κεφαλαιακά κέρδη έναντι της λήψης 

μερίσματος. Συμφωνά με την θεωρία των Elton και Gruber, η φορολογία είναι σημαντική διότι 

οι επενδυτές ενδιαφέρονται για τις αποδόσεις μετά φόρων και έτσι η ύπαρξη της φορολογίας και 

η διαφοροποίηση της μεταξύ κεφαλαιακών κερδών και μερισμάτων, διατελεί  σημαντικό ρόλο 

στους επενδυτές. Επομένως οι Elton και Gruber ισχυρίστηκαν πως η αναλογία  πτώσης των 

τιμών των μετοχών από την προηγούμενη ημέρα αποκοπής μερίσματος στην ημέρα αποκοπής 
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μερίσματος ως προς το μέρισμα (drop price ratio) εξαρτάται από τον κάθε επενδυτή  που 

λαμβάνει το μέρισμα.  

Αναλυτικότερα οι Elton και Gruber προτείνουν πως η ισορροπία  πτώσης τιμής από την 

προηγούμενη ημέρα αποκοπής μερίσματος στην ημέρα αποκοπής μερίσματος, ως προς το 

μέρισμα, υπάρχει όταν ο επενδυτής είναι αδιάφορος ως προς το να πουλήσει την μετοχή μία 

μέρα πριν από την ημέρα αποκοπής μερίσματος ή να κρατήσει την μετοχή , παίρνοντας το 

μέρισμα και στη συνέχεια να την πουλήσει την ημέρα αποκοπής μερίσματος. Αναλύοντας τις 

παραπάνω επιλογές, εάν ένας επενδυτής επιλέξει την πρώτη περίπτωση και αποφασίσει να 

πουλήσει τη μετοχή την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα αποκοπής (cum dividend day) τότε 

θα λάβει την τιμή πώλησης της μετοχής την ημέρα πριν την ημέρα αποκοπής (Pc)  και θα 

πληρώσει φόρο σύμφωνα με το δείκτη φορολογίας κεφαλαιακών κερδών (φκ) για τυχών διαφορά 

τιμής της μετοχής πριν την ημέρα αποκοπής (Pc) από την αρχική τιμή που αγόρασε τη μετοχή 

(P1). Στην δεύτερη περίπτωση αν ο επενδυτής επιλέξει να κρατήσει την μετοχή, λάβει το 

μέρισμα και στη συνέχεια να πουλήσει τη μετοχή, τότε από την πώληση της μετοχής θα λάβει 

την τιμή της μετοχής την ημέρα αποκοπής μερίσματος (Pe) αλλά θα πληρώσει φόρο για τη 

πιθανή διαφορά τιμής της μετοχής την ημέρα αποκοπής (Pe) από την αρχική τιμή που αγόρασε 

τη μετοχή (P1). Επιπλέον, θα λάβει το μέρισμα (Μ) και θα πληρώσει φόρο μερίσματος (φμ). Στη 

μελέτη τους, οι Elton και Gruber  διέτυναν πως η αναλογία πτώσης τιμής της ημέρας πριν την 

ημέρα αποκοπής μείον την τιμή της ημέρας αποκοπής ως προς το μέρισμα καθορίζεται από την 

αναλογία των οριακών φορολογικών συντελεστών κεφαλαιακών κερδών και μερισμάτων 

. Παρακάτω μπορούμε να δούμε τις προτάσεις αυτές αλγεβρικά: 

 

  (1) 

 

𝑷𝒄 – 𝑷𝒆 

𝜧
 = 

𝟏−𝝋
𝝁

𝟏−𝝋
𝜿

    (2) 

 

Οι Elton και Gruber εφάρμοσαν τις παραπάνω υποθέσεις τους, σε έρευνα τους σε 

εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, κατά την περίοδο 1966-1967 και 

βρήκαν πως οι τιμές των μετοχών έπεφταν λιγότερο από το ποσό του μερίσματος. Απέδωσαν τα 
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αποτελέσματα αυτά στη διαφορά της φορολογίας μεταξύ κεφαλαιακών κερδών και μερισμάτων 

και έκαναν γνωστή τη θεωρία τους ως  τη «θεωρία φορολογικής διαφοροποίησης» ή «θεωρία 

μακροπρόθεσμων επενδυτών». Τέλος βρήκαν πως οι επενδυτές που ανήκουν σε χαμηλότερη 

φορολογική κλίμακα, προτιμούν μετοχές υψηλότερων αποδόσεων ενώ οι επενδυτές που 

φορολογούνται σε υψηλότερες φορολογικές κλίμακες, προτιμούν μετοχές χαμηλών αποδόσεων. 

(Elton, 1970) 

 

 

2.2 Η θεωρία των βραχυπρόθεσμων επενδυτών. 

 

 

Η θεωρία της φορολογικής διαφοροποίησης δεν είναι η μοναδική που έχει προταθεί για την 

εξήγηση του φαινομένου που μελετάμε. Μετά την έρευνα των Elton και Gruber ακολούθησαν 

πολυάριθμες μελέτες από άλλους ερευνητές, οι οποίοι πρότειναν διαφορετικές απόψεις για το 

θέμα. Μια δημοφιλής εναλλακτική είναι αυτή που προτάθηκε το 1982 από τον Kalay. Ο Kalay 

αμφισβήτησε τη θεωρία πως οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές καθορίζουν την τιμή της μετοχής 

κατά την ημέρα αποκοπής μερίσματος, λόγω της υψηλότερης φορολόγησης τους σε κέρδη από 

μερίσματα από ότι σε κεφαλαιακά κέρδη. Βάσισε τον ισχυρισμό αυτό, στο γεγονός πως 

υπάρχουν επενδυτές βραχυπρόθεσμου ορίζοντα οι οποίοι επιθυμούν να κερδοσκοπήσουν 

(arbitrageurs) καθώς επίσης και στο ότι υπάρχουν περιπτώσεις εταιρειών και επενδυτών με 

μηδενική φορολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, διέτυνε πως αν δεν υφίσταται διαφορετική 

φορολόγηση μεταξύ κεφαλαιακών κερδών και μερισμάτων, τότε εφόσον οι τιμές των 

μερισμάτων πέφτουν λιγότερο από την τιμή του μερίσματος κατά την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος, δημιουργούνται προϋποθέσεις κερδοσκοπίας από έναν επενδυτή ο οποίος θα 

επιλέξει να αγοράσει την μετοχή μία ημέρα πριν την αποκοπή μερίσματος και να την πουλήσει 

κατά την ημέρα αποκοπής. Στην περίπτωση αυτή τα κόστη συναλλαγής εξουδετερώνονται από 

το φορολογικό κέρδος λόγω μείωσης κεφαλαίου για να αγοραστεί η μετοχή. Στην εξίσωση (3) 

βλέπουμε αλγεβρικά την περίπτωση που περιγράφηκε. 

Αναλυτικότερα, μία περίπτωση κερδοσκοπίας μπορεί να περιγράφει ως εξής. Δεδομένου 

πως η τιμή της μετοχής κατά την ημέρα αποκοπής θα πέσει λιγότερο από το ποσό του 
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μερίσματος, ο επενδυτής πουλά την μετοχή με short-sell την ημέρα πριν την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος, λαμβάνει το μέρισμα και στη συνέχεια αγοράζει τη μετοχή την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος σε χαμηλότερη τιμή και κλείνει την θέση του. Αλγεβρική αναπαράσταση της 

περίπτωσης αυτής παρουσιάζεται στην εξίσωση (4). 

 

  (3) 

 

Όπου:   P =   
(𝑃𝑐+𝑃𝑒)

2
 

αναμενόμενο κόστη συναλλαγής 

            φορολογικός συντελεστής εισοδήματος 

 

   

 

Κερδοσκοπία παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξει μόνο αν οι κερδοσκόποι δεν την 

εξαλείψουν. Η αλγεβρική αναπαράσταση του ισχυρισμού αυτού από τον Kalay το 1982 

παρατίθεται στην εξίσωση (5). 

 

 

 

Η σχέση αυτή της εξίσωσης 5 δείχνει τα όρια για την μη πραγματοποίηση κέρδους. 

Ακόμη ο Kalay υποστήριξε πως όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος Μ/Ρ που μας δείχνει την 

απόδοση του μερίσματος, τόσο η πτώση της τιμής της μετοχής κατά την ημέρα αποκοπής πρέπει 

να προσεγγίζει το ποσό του μερίσματος. Επιπλέον εάν τα κόστη συναλλαγής είναι μηδενικά 

(α=0) τότε ο λόγος ΔΡ/Μ θα είναι ίσος με το 1 ενώ εάν τα κόστη συναλλαγής είναι μεγαλύτερα 

από το 0 (α>0) τότε οι κερδοσκόποι θα αποθαρρύνονται από τις συναλλαγές και ο λόγος ΔΡ/Μ 

θα αντανακλά το φορολογικό συντελεστή των μακροπρόθεσμων επενδυτών, γεγονός που 

συμφωνεί με τους ισχυρισμούς των Elton και Gruber. Παρόλα αυτά ο Kalay αντίθετα με τους 

προαναφερθέντες βασίζει τη θεωρία αυτή στην ύπαρξη βραχυπρόθεσμων επενδυτών και όχι σε 

φορολογικούς παράγοντες. (Kalay, 1982) 
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Σε μελέτη που ακολούθησε του θεωρήματος του Kalay από τους Eades κ.α. το 1984 

παρατηρήθηκε μείωση των υπερβαλλουσών αποδόσεων μετά από αλλαγή του κόστους 

συναλλαγών στις Η.Π.Α από το 1975 και έπειτα, επιβεβαιώνοντας το θεώρημα του. 

Ακολούθησε έρευνα από τους Lakonishok και Vermaelen το 1986 η οποία επέδειξε μία 

σημαντική αύξηση στον όγκο συναλλαγών γύρω από την ημέρα αποκοπής μερισμάτων που 

μάλιστα ήταν πιο έντονη σε μετοχές υψηλών αποδόσεων. Οι ερευνητές αυτοί απέδωσαν τον 

υπερβάλλον όγκο συναλλαγών στη θετική του συσχέτιση με τη μερισματική απόδοση και το 

ποσό του μερίσματος και την αρνητική του συσχέτιση με τα κόστη συναλλαγών. (Lakonishok, 

1986) 

 

 

2.3 Εμπόδια μικροδομής της αγοράς και η διακριτότητα των τιμών. 

 

 

Μία πιο σύγχρονη εξήγηση του φαινομένου προτάθηκε από διάφορους ερευνητές όπως οι Bali 

και Hite (1998) και Dubofsky (1992) . Η εξήγηση αυτή βασίζεται στη μικροδομή των αγορών 

και τις τριβές που μπορούν να προκύψουν από αυτή στις τιμές. Συγκεκριμένα, πρώτος ο 

Dubofsky το 1992 εξέτασε την υπόθεση της διακριτότητας των τιμών στην έρευνα του που έγινε 

σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το ΑΜΕΧ την περίοδο 1962 

έως 1987. Τα αποτελέσματα της έρευνας του έδειχναν πως υπήρχαν υψηλότερες υπερβάλλουσες 

αποδόσεις σε μετοχές που έδιδαν υψηλότερα μερίσματα, επιβεβαιώνοντας έτσι την υπόθεση 

διακριτότητας των τιμών. (Dubofsky, 1992) 

Αργότερα οι Bali και Hite (1998) πρότειναν και πάλι τη θεωρία της διακριτότητας των 

τιμών ως εξήγηση της ανωμαλίας των τιμών κατά την ημέρα αποκοπής. Εξήγησαν το φαινόμενο 

αυτό ως αποτέλεσμα του βήματος τιμών των μετοχών1. Στο θεώρημα τους ισχυρίζονται πως οι 

τιμές των μετοχών έχουν την τάση να μειώνονται προς το χαμηλότερο βήμα τιμής και συνεπώς 

αυτός είναι ο λόγος που η μείωση τους δεν είναι ίση με το ποσό του μερίσματος. Ισχυρίζονταν 

επίσης πως όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό του μερίσματος τόσο ο λόγος ΔΡ/Μ θα πρέπει να 

                                                      
1 Ως βήμα τιμής (tick size) Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται η ελάχιστη, σε απόλυτα μεγέθη, δυνατή μεταβολή της τιμής 
αυτού. Το έγκυρο βήμα τιμής στην Αγορά Αξιών προσδιορίζεται ως υποδιαίρεση του νομίσματος διαπραγμάτευσης, με μέχρι 
τέσσερα δεκαδικά ψηφία. (helex.gr, 2014) 
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προσεγγίζει τη μονάδα. Την περίοδο εκείνη στις Η.Π.Α. ίσχυε το 1/8 ως  βήμα τιμής, έτσι για 

μία μετοχή 1 € η ελάχιστη μεταβολή αντιστοιχούσε σε 0.125 €, η αλλαγή όμως της νομοθεσίας 

από 1/8 σε 1/16 που πλέον αντιστοιχούσε σε ελάχιστη μεταβολή 0,0625€ έδωσε την ευκαιρία 

στους Bali και Hite να εξετάσουν τη θεωρία τους στη πράξη. Η αλλαγή αυτή ανέμεναν να 

οδηγήσει το λόγο ΔΡ/Μ πολύ κοντά στη μονάδα. Η έρευνα τους σε εταιρείες εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τις προβλέψεις τους, εφόσον βρήκαν πως όσο 

μεγαλύτερο ήταν το ποσό του μερίσματος, τόσο μικρότερο ρόλο είχε η διακριτότητα των τιμών. 

Ακόμη παρατήρησαν, πως το θεώρημα τους δεν είναι αντίθετο με τη θεωρία των Elton και 

Gruber (1970) αλλά συμπληρωματικό. (Bali, 1998) 

Οι Jakob και Ma το 2004 εξέτασαν και αυτοί τη θεωρία της διακριτότητας των τιμών. 

Υποστήριξαν πως ένας μηχανισμός αυτόματης εντολής προσαρμογής, από την ημέρα πριν την 

ημέρα αποκοπής στην ημέρα αποκοπής ευθυνόταν για την ανωμαλία στις τιμές των μετοχών. 

Στην έρευνα τους που έγινε σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

εξέτασαν την πτώση των τιμών από τις τιμές ανοίγματος της ημέρας πριν την ημέρα αποκοπής 

έως τις τιμές ανοίγματος της ημέρας αποκοπής και τις τιμές ανοίγματος της ημέρας πριν την 

ημέρα αποκοπής έως τις τιμές κλεισίματος την ημέρα αποκοπής. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν 

πως ανεξαρτήτως του βήματος τιμής ή της μέτρησης από τιμές ανοίγματος σε τιμές ανοίγματος 

και τιμές ανοίγματος σε τιμές κλεισίματος, οι τιμές προσφοράς έπεφταν πάντα περισσότερο από 

τις τιμές ζήτησης. Τέλος ανέφεραν ότι ενώ η διακριτότητα των τιμών εξαλείφθηκε, στην έρευνα 

τους το φαινόμενο της ανωμαλίας των τιμών των μετοχών κατά την ημέρα αποκοπής έγινε 

εντονότερο. (Jakob Keith J. Ma, 2004) Δύο χρόνια αργότερα οι ίδιοι ερευνητές μελέτησαν τις 

μετοχές του χρηματιστηρίου του Τορόντο στο οποίο δεν υπήρχε αυτόματος μηχανισμός 

προσαρμογής στις τιμές από την μέρα πριν την ημέρα αποκοπής έως την ημέρα αποκοπής. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους, έδειξαν μικρότερες αναλογίες πτώσης τιμών και κατέληξαν 

πως ο χαμηλός όγκος συναλλαγών παράλληλα με την έλλειψη του μηχανισμού που 

προαναφέρθηκε, ευθύνονται για την αδυναμία προσαρμογής των τιμών και κατ’ επέκταση για 

την ανωμαλία των τιμών κατά την ημέρα αποκοπής μερίσματος. (Jakob Keith J. Ma, 2007) 

Οι Castillo και Jakob (2006) ερεύνησαν το φαινόμενο της ανωμαλίας των τιμών κατά την 

ημέρα αποκοπής μερίσματος στο χρηματιστήριο της Χιλής για τα έτη 1989-2004. Την περίοδο 

αυτή δεν υπήρχε φορολόγηση στη Χιλή στα μερίσματα ούτε στα κεφαλαιακά κέρδη, όπως 

επίσης και τα εμπόδια μικροδομής της αγοράς ήταν αρκετά μικρά ώστε να ληφθούν υπόψη. 
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Επρόκειτο ουσιαστικά για ένα φορολογικά ουδέτερο περιβάλλον. Τα ευρήματα της έρευνας τους 

δεν έδειξαν ίχνη πελατειακής συμπεριφοράς (dividend clienteles), παρόλα αυτά, βρήκαν πως η 

πτώση στις τιμές των μετοχών ήταν μικρότερη από την τιμή του μερίσματος. Απέδωσαν αυτή 

την ανωμαλία, σε τριβές της αγοράς που απέτρεπαν τις τιμές από το να προσαρμοστούν την 

ημέρα αποκοπής μερίσματος. (Castillo, 2006) 

 

 

2.4 Στοιχεία αγορών εκτός Η.Π.Α. 

 

 

Μέχρι τώρα έχει γίνει αντιληπτό πως το θέμα της ανωμαλίας των τιμών των μετοχών 

κατά την ημέρα αποκοπής μερίσματος έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές οι οποίοι θέλοντας 

με τη σειρά τους να απαντήσουν στα ερωτήματα που δημιουργεί η ανωμαλία των τιμών, έχουν 

δώσει διάφορες και συχνά αντικρουόμενες ερμηνείες για το φαινόμενο αυτό. Παρόλα αυτά η 

πλειοψηφία των ερευνών έχει γίνει στην αγορά της Αμερικής. Έχει ενδιαφέρον να δούμε 

στοιχεία από έρευνες που έγιναν σε άλλες αγορές του κόσμου, καθώς αρκετές φορές 

διαφορετικές αγορές παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιαιτερότητες οι οποίες μπορούν να 

οδηγήσουν σε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και εξήγηση του φαινομένου. 

Οι Bell και Jenkinson (2000) και Michaely και Murgia (1995)  μελέτησαν το φαινόμενο 

στην αγορά της Αγγλίας και της Ιταλίας αντίστοιχα και τα ευρήματα τους ήταν σύμφωνα με τη 

θεωρία της φορολογικής διαφοροποίησης . (Jenkinson, 2002) (Michaely, 1995) Αντίθετα οι 

Romon (2001) και Daunfeldt (2002) απέρριψαν την θεωρία της φορολογικής διαφοροποίησης 

για την αγορά της Γαλλίας και της Σουηδίας αντίστοιχα. (Romon, 2001) (Daunfeldt, 2009). 

Όσον αφορά την αγορά της Αυστραλίας οι Brown and Clarke (1993) βρήκαν ανάμεικτα στοιχεία 

της θεωρίας φορολογικής διαφοροποίησης και βραχυπρόθεσμων επενδυτών στα δεδομένα τους. 

(Clarke, 1993) Οι Espitia και Ruiz (1997) βρήκαν στοιχεία της θεωρίας φορολογικής 

διαφοροποίησης στην αγορά της Ισπανίας, αφού απέδειξαν πως οι επενδυτές έδειχναν 

προτίμηση στα κεφαλαιακά κέρδη τα οποία κατά την περίοδο της έρευνας τους 1980-1992 είχαν 

πιο ευνοϊκή φορολογία σε σχέση με τα κέρδη από μερίσματα. (Manuel Espitia, 1997) 
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Όσον αφορά τη πιο πρόσφατη βιβλιογραφία οι Yahyaee κ.α το 2007 ερεύνησαν την 

φορολογικά ουδέτερη αγορά του Ομάν. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους δεν παρουσίασαν 

στοιχεία σύμφωνα με τη θεωρία των βραχυπρόθεσμων επενδυτών και απέδωσαν το φαινόμενο 

της ανωμαλίας των τιμών στο εύρος τιμών προσφοράς-ζήτησης (bid-ask spread). (Yahyaee κ.α, 

2008) 

Ο Borges (2008) εξέτασε την αγορά της Πορτογαλίας για την περίοδο 1990-1998. Τα 

αποτελέσματα του ήταν σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες στην ίδια αγορά και παρόλο που δεν 

βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν τη θεωρία της φορολογικής διαφοροποίησης , υποστήριξε 

πως πρόκειται για μία αγορά η οποία δεν είναι αποτελεσματική και υπάρχουν περιθώρια 

κερδοσκοπίας. (Borges, 2008) 

Μία ακόμη έρευνα για την αγορά της Ισπανίας έγινε από τους Garcia κ.α. το 2011 για 

την περίοδο μετά το 2006, όπου μετά από μία τροποποίηση της νομοθεσίας, δεν υπήρχε 

διαφορετική φορολογική μεταχείριση στα κεφαλαιακά κέρδη και κέρδη από μερίσματα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους είχαν αρκετό ενδιαφέρον καθώς δεν παρουσίασαν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν την ύπαρξη ανωμαλίας στις τιμές των μετοχών κατά την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος. (García, 2011) 

Την ίδια χρονιά μία ακόμη έρευνα έγινε από τον Anantarak (2011) ο οποίος ερεύνησε το 

φαινόμενο στην αγορά της Ταϊλάνδης για την περίοδο 1975 έως 2010. Τα ευρήματα της μελέτης 

του ήταν σύμφωνα με την θεωρία των βραχυπρόθεσμων επενδυτών. (Anantarak, 2011) 

Οι Olson  και Wallen ερεύνησαν το φαινόμενο στην αγορά του Πακιστάν για το έτος 

2011 και υποστήριξαν πως δεν υπάρχουν περιθώρια κερδοσκοπίας από τους επενδυτές κατά την 

ημέρα αποκοπής μερισμάτων, εφόσον οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν σημαντική πτώση 

κατά την περίοδο γύρω από την αποκοπή μερίσματος. (Ryan Olson, 2013) 

Οι Hung-Ling Chen κ.α. (2013) μελέτησαν το φαινόμενο της ανωμαλίας των τιμών 

μετοχών κατά την ημέρα αποκοπής μερίσματος, χρησιμοποιώντας δεδομένα από εταιρείες 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ταιβάν την περίοδο 1992 έως 2006. Τα ευρήματα τους 

έδειξαν πως το φαινόμενο ισχύει και στην αγορά της Ταιβάν και απέδωσαν την αιτία στη 

πελατειακή συμπεριφορά μερισμάτων. Ακόμη παρουσίασαν στοιχεία που έδειχναν πως οι 

επενδυτές οι οποίοι φορολογούνται σε υψηλά φορολογικά κλιμάκια  τείνουν να πουλάνε τις 

μετοχές τους την ημέρα πριν την αποκοπή μερίσματος ενώ οι επενδυτές που ανήκουν σε 
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χαμηλότερα φορολογικά κλιμάκια τείνουν να αγοράζουν τις μετοχές την ημέρα πριν την ημέρα 

αποκοπής. (Hung-Ling Chen, 2013) 

Μία ακόμη έρευνα για το φαινόμενο αυτό που δημοσιεύτηκε το 2013 έγινε από τους 

Mohibul Islam, A.I. στο χρηματιστήριο του Μπαγκλαντές την περίοδο 2005-2011. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν μία αναλογία πτώσης τιμής από την ημέρα πριν την 

ημέρα αποκοπής στην ημέρα αποκοπής μερίσματος, σημαντικά χαμηλότερη από το ποσό του 

μερίσματος, την οποία και απέδωσαν σε κινήσεις των επενδυτών που προσπαθούν να 

επαναφέρουν την ισορροπία στις τιμές των μετοχών. (Mohibul Islam, 2013) 

Η Lindop S. το 2013 μελέτησε την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου την περίοδο 1991-

2007 και βρήκε στοιχεία σύμφωνα με τη θεωρία της φορολογικής διαφοροποίησης. (Sarah 

Lindop, 2013) 

 

2.5 Έρευνες για το φαινόμενο ανωμαλίας των τιμών των μετοχών κατά την 

ημέρα αποκοπής λήψης δικαιώματος μερίσματος στην Ελλάδα. 

 

 

Το φαινόμενο ανωμαλίας των τιμών των μετοχών κατά την ημέρα αποκοπής μερίσματος έχει 

ερευνηθεί και στην Ελλάδα για προηγούμενες περιόδους. Οι Μιλονάς και Τραυλός (2001) 

ερεύνησαν το φαινόμενο στις εταιρείες που ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών την 

περίοδο 1994-1999. Τα αποτελέσματα τους παρουσίασαν στοιχεία ύπαρξης του φαινομένου. 

(Milonas, 2001). Ο Δασίλας Α. εξέτασε το φαινόμενο στην Ελληνική αγορά την περίοδο 2000-

2004. Τα αποτελέσματα του ήταν σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνα αφού παρουσίασαν 

στοιχεία ύπαρξης της ανωμαλίας την οποία και απέδωσε στους βραχυπρόθεσμους επενδυτές. 

(Dasilas, 2009) 
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3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

 

 

3.1 Χρηματιστήριο Αθηνών 

 

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ή ΧΑ.Α βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα 

και ιδρύθηκε το 1876. Η σημερινή μορφή του ΧΑ.Α προέκυψε από τη συγχώνευση 

των ανωνύμων εταιριών «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε». και «Χρηματιστήριο 

Παραγώγων Αθηνών Α.Ε»., θυγατρικών της ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο 

Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ), τον Σεπτέμβριο του 2002.  

Τα νέα του χρηματιστηρίου Αθηνών είναι γνωστά και ως τα νέα της Σοφοκλέους επειδή 

έως το 2007 το χρηματιστήριο βρισκόταν στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Αθήνας που 

ονομάζεται Σοφοκλέους. Από το 2007 και έπειτα η έδρα του μεταφέρθηκε στον Δήμο 

Αθηναίων. Το χρηματιστήριο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:20 ενώ το 

νόμισμα που γίνονται οι συναλλαγές είναι το ευρώ. (Stock Exchanges., 2014). Οι εισηγμένες 

εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιβλέπονται από την Ελληνική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι και η μία από της δύο ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας.2  

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο είναι μικρό συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 

σε όρους εισηγμένων εταιρειών, όγκου συναλλαγών και κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Το 1995 

υπήρξε μία σημαντικά ανοδική πορεία στη κεφαλαιοποίηση της αγοράς, λόγω των αυξήσεων 

μετοχικών κεφαλαίων. Παρόλα αυτά η πρώτη σημαντική ανάπτυξη του χρηματιστηρίου Αθηνών 

σημειώθηκε κατά την περίοδο 1997-1999, όπου η συνολική αξία των εισηγμένων εταιρειών 

άγγιξε τα 184,000 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση της τάξης του 195% συγκριτικά με το έτος 

1998. Η είσοδος κεφαλαίων του εξωτερικού στο Ελληνικό χρηματιστήριο οδήγησε τον δείκτη 

του χρηματιστηρίου Αθηνών σε επίπεδα ρεκόρ3. Έκτοτε ξεκίνησε μία δραματική πτώση η οποία 

συνεχίστηκε έως το 2003 με αποτέλεσμα να πληγούν πολύ σοβαρά όλοι οι μικροεπενδυτές. 

Ακολούθησε μία ελαφρά ανοδική πορεία στο γενικό δείκτη έως το 2007, διάστημα κατά το 

                                                      
2 Η δύο χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας είναι η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η 

Κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υπεύθυνη για τους νόμους περί 

κινητών αξιών. (Practical Law Company, 2014) 
3 Από το 1997  έως το 1999, ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε άνοδο 600% 
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οποίο η Ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς εξέδωσε διάφορους νόμους και κανονισμούς για την 

ενίσχυση της ασφάλειας των επενδυτών, της ρευστότητας της Ελληνικής αγοράς, την αύξηση 

της αποτελεσματικότητας των συναλλαγών καθώς επίσης διευκρίνισε θεσμοθετικά θέματα στην 

αγορά παραγώγων. (Τσιπούρη Λ., 2004) 

Όσον αφορά τη νεότερη ιστορία του, το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας στο τελευταίο μισό του 

20ου αιώνα. Σήμερα οι εισηγμένες εταιρείες αριθμούν τις 317, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών τον 

Ιούνιο του 2014 ήταν 1300 μονάδες. Στο διάγραμμα 1 μπορούμε να δούμε τη χρηματιστηριακή 

αξία από το Μάιο του 2013 έως το Μάιο του 2014.  

 

 

Διάγραμμα 1 Διάγραμμα Χρηματιστηριακής Αξίας (Εκατομμύρια Ευρώ) 

(Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Χρηματιστηριακές Εξελίξεις, Μάιος 2014) 

 

 

Γεγονότα τα οποία επηρέασαν ιδιαίτερα το Ελληνικό χρηματιστήριο, ήταν η ένταξη της 

Ελλάδας στην Νομισματική και Οικονομική Ενοποίηση (ΟΝΕ) και το Χρηματιστηριακό κραχ 

του 1999, το οποίο έπληξε σημαντικά πολλούς επενδυτές. Τον Σεπτέμβριο του 1999 ο γενικός 

δείκτης τιμών έφτασε στο ύψος των 6484,38 μονάδων, το οποίο και σημείωσε ρεκόρ. Αντίθετα 

το ρεκόρ πτώσης είναι στο επίπεδο του  -9,71% και σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2008. Άλλα 
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ενδιαφέροντα νούμερα που παρουσιάστηκαν ήταν τον Ιούνιο του 2010, όταν ο Γενικός Δείκτης 

έφτασε στις 1403,92 μονάδες και το Νοέμβριο του 2011 όπου έκλεισε στις 712,63 μονάδες. 

Ακόμη τον Αύγουστο του 2011 ο Γενικός Δείκτης του χρηματιστηρίου σημείωσε την 

μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του (+14,37%) , ενώ βρισκόταν ακόμα κάτω από το 

επίπεδο των 1000 μονάδων. (Χρηματιστήρια, 2014) 

 

 

3.2  Μερίσματα και φορολογία 

 

 

Η Ελληνική αγορά παρέχει πρόσφορο έδαφος για μελέτη των αντιδράσεων της αγοράς κατά την 

ημέρα αποκοπής μερίσματος καθότι διαθέτει διάφορα μοναδικά στοιχεία και ιδιοσυγκρασίες. 

Πρώτον αντίθετα με τις Η.Π.Α και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου τα μερίσματα διανέμονται σε 

τριμηνιαία και εξαμηνιαία βάση αντιστοίχως, στην Ελλάδα διανέμονται μία φορά το έτος. 

Ακόμη είναι διαδεδομένο πως η ημέρα αποκοπής μερίσματος προγραμματίζεται την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την ετήσια γενική συνέλευση μετόχων. 

Μία δεύτερη ιδιοσυγκρασία της συγκεκριμένης αγοράς είναι πως η διανομή μερισμάτων 

είναι υποχρεωτική, μερίσματα δεν θα διανεμηθούν μόνο εάν ψηφιστεί από το 80% των μετόχων 

κατά την γενική συνέλευση μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 

148/1967, του άρθ. 3 παρ. 18 του Ν.2753/1999, του άρθ. 25 του Ν. 2789/2000, του άρθ. 10 του 

Ν. 3460/2006 και του άρθρου 54 του Ν.3604/2007 προβλέπουν διανομή μετρητών σε κάθε 

χρήση στους μετόχους κατά 35% τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών του Ισολογισμού, μετά 

την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από εκποίηση μετοχών θυγατρικής 

εταιρείας, βάσει του άρθ. 25 του Ν. 2789/2000 και του φόρου εισοδήματος. (Αμπελιώτης, 2009) 

Τρίτη ιδιαιτερότητα της Ελληνικής αγοράς αποτελεί η φορολογία των μερισμάτων. Έως 

τον Οκτώβριο του 2008 δεν υπήρχε φορολογία στα μερίσματα. Τα μερίσματα υπολογίζονται 

αφού αφαιρέσουμε τους φόρους επιχειρήσεων από τα καθαρά κέρδη . Έτσι οι επενδυτές δεν 

είχαν διπλή φορολόγηση όπως συμβαίνει στις Η.Π.Α. Παρόλα αυτά με την έξαρση της 

οικονομικής κρίσης του 2008 ο νόμος αυτός αντικαταστάθηκε από το νόμο 3697/2008 ο οποίος 

επέβαλε 10% φορολογία στα μερίσματα από την 1/1/2009. Στη συνέχεια μία νέα αλλαγή 

προέκυψε με τον νόμο 3943/2011 ο οποίος εισήγαγε 25% φορολόγηση στα μερίσματα από 
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1/1/2012. Αργότερα υπήρξε νέος νόμος (4110/2013) ο οποίος επέφερε τις αλλαγές που ισχύουν 

έως σήμερα. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από 1/1/2014 μειώνεται από 25% σε 10% ο 

συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές 

ανώνυμες εταιρίες, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή 

ομάδες περιουσίας. (Υπουργειο Οικονομικων, 2013) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 

συνοπτικά τις αλλαγές στην μερισματική φορολόγηση για την περίοδο υπό εξέταση. 

 

 

Πίνακας 1 Φορολογία μερισμάτων ανά περίοδο 

Ημερομηνία Φόρος Νόμος 

έως 31/12/2008 0% 2238/1994 

1/1/2009 - 31/12/2011 10% 3697/2008  

1/1/2012 - 31/12/2013 25% 3943/2011  

1/1/2014 έως σήμερα 10% 4110/2013 
 

 

 

Τέταρτη ιδιαιτερότητα της Ελληνικής αγοράς είναι πως τα κόστη προμηθειών 

απορυθμίστηκαν το 1996, έκτοτε οι χρηματιστηριακές εταιρείες είναι ελεύθερες να θέσουν τις 

αμοιβές που επιθυμούν αρκεί να μην υπερβαίνουν τη μέγιστη αμοιβή του 1% που έχει θέσει η 

ένωση χρηματιστηριακών εταιρειών. Το μέγεθος ελάχιστης μεταβολής τιμής (tick size) είναι 

αρκετά μικρό και κλιμακώνεται ως εξής: 

 

 

Πίνακας 2 Βήμα Τιμών Ελληνικού Χρηματιστηρίου 

Τιμή μετοχής σε ευρώ Μέγεθος ελάχιστης μεταβολής τιμής (tick 

size) σε ευρώ 

τιμή μετοχής < 1€ 0.001 

τιμή μετοχής  1€ έως 60€ 0.01 

τιμή μετοχής > 60€ 0.05 

(XA.A., 2013) 
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Συνοψίζοντας το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο οι ιδιαιτερότητες του και οι διαφορές του 

από άλλες αγορές, δημιουργούν ένα ενδιαφέρον περιβάλλον για τη διερεύνηση του φαινομένου 

ανωμαλίας στη τιμή των μετοχών κατά την ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων. Συγκεκριμένα 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στη φορολόγηση μερισμάτων από το 0% στο 10% 

αργότερα στο 25% και ξανά στο 10% Επιπλέον λόγω του πολύ μικρού μεγέθους ελάχιστης 

μεταβολής τιμής (tick size) αλλά και της αδύναμης παρουσίας δραστηριοτήτων ειδικής 

διαπραγμάτευσης (market making), στο ΧΑ.Α. αποδυναμώνει την επιρροή του tick size και των 

bid-ask spread4 στη μεταβολή των μετοχών και μας οδηγεί να απορρίψουμε εκ των προτέρων τα 

εμπόδια μικροδομής ως εξήγηση του φαινομένου. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Ως spread ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς της καλύτερης τιμής αγοράς από την καλύτερη τιμή 

πώλησης προς το ημιάθροισμα αυτών των τιμών. 
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3.3  Η φορολόγηση μερισμάτων σε άλλες χώρες. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε τη φορολογία που επιβάλλεται στα μερίσματα σε διάφορες 

άλλες χώρες του κόσμου. 

 

Πίνακας 3 Φορολογία μερισμάτων σε άλλες χώρες 

Χώρα Φόρος μερίσματος Χώρα Φόρος μερίσματος 

Αυστρία 25% Κορέα 20% 

Βέλγιο 25% Ολλανδία %0 / 15% 

Βραζιλία 0% Νότια Αφρική 15% 

Βουλγαρία 5% Τουρκία  15% 

Κροατία 12% Μάλτα 0% 

Κύπρος 0% Μεξικό 0% 

Κίνα 50% Μονακό 0% 

Δανία 0% / 15% /27% Νιγηρία 10% 

Εσθονία 0% Νορβηγία 0 / 25% 

Γαλλία 30% Πορτογαλία 25% / 35% 

Χονγκ Κονγκ  0% Ρουμανία 16% 

Ουγγαρία 0% Ρωσία 15% 

Τσεχία 15% Σαουδική Αραβία 5% 

Γερμανία 25% Ισπανία  21% 

Ελλάδα 10% Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0% 

Ιράν 0% Ηνωμένο Βασίλειο 0% 

Ιταλία 20% Η.Π.Α 30% 

          Πηγή: Deloitte 2014 
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4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

4.1 Η συμπεριφορά των τιμών μετοχών κατά την ημ/νία αποκοπής 

μερισμάτων. 

 

 

Έχει γίνει αντιληπτό έως τώρα πως το θέμα της ανωμαλίας στις τιμές μετοχών κατά την 

ημέρα αποκοπής μερισμάτων έχει εγείρει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και ακαδημαϊκών. 

Παρόλα αυτά οι απόψεις για τον λόγο ύπαρξης αυτής της ανωμαλίας παραμένουν 

αμφιλεγόμενες. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία οι Elton και Gruber (1970) έχουν ισχυριστεί 

πως ένας επενδυτής έχει δικαίωμα να λάβει μέρισμα εφόσον έχει στην κατοχή του τις 

αντίστοιχες μετοχές κατά την ημέρα αποκοπής μερίσματος. Αν ο επενδυτής επιλέξει, να 

πουλήσει τις μετοχές του μετά την ημέρα αποκοπής τότε θα επωφεληθεί από το μέρισμα, εάν 

όμως θελήσει να πουλήσει τις μετοχές του εφόσον έχει λάβει το μέρισμά θα τις πουλήσει 

πιθανότατα σε χαμηλότερη τιμή. Σε μία αγορά απαλλαγμένη από φόρους και έξοδα συναλλαγών 

η τιμή της μετοχής από την προηγούμενη μέρα της ημέρας αποκοπής μερισμάτων (Pc) στην 

ημέρα αποκοπής μερισμάτων (Pe) θα πρέπει να μειωθεί ακριβώς κατά το ποσό του μερίσματος 

που δόθηκε. Διαιρώντας και τα δύο μέρη με το μέρισμα (Μ) έχουμε τη αναλογία καθαρής 

πτώσης τιμής (Raw Price Ratio, RPR) το οποίο μπορούμε να δούμε αριθμητικά ακολούθως: 

 

 

𝑹𝑷𝑹 =
𝑷𝒄 − 𝑷𝒆

𝑴
=  

𝑴

𝑴
= 𝟏 (𝟔) 

 

  

Ο παραπάνω δείκτης υπολογίζει την αλλαγή της τιμής από τη μέρα πριν την ημέρα 

αποκοπής μερίσματος έως την ημέρα αποκοπής μερίσματος, ως προς το μέρισμα. Βάσει αυτού 

οδηγούμαστε στο πρώτο σετ υποθέσεων. Βασίζουμε τις υποθέσεις μας στο παραπάνω δείκτη τον 

οποίο και υπολογίζουμε σε 3 παραλλαγές. Αρχικά υπολογίζουμε τη διαφορά  
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χρησιμοποιώντας τις τιμές κλεισίματος και για τις 2 ημέρες. Κατά το δεύτερο τρόπο 

υπολογισμού, χρησιμοποιούμε τιμές ανοίγματος για την ημέρα πριν την ημέρα αποκοπής και 

τιμές κλεισίματος για την ημέρα αποκοπής μερίσματος. Τέλος για τον τρίτο υπολογισμό 

χρησιμοποιούμε και πάλι τιμές κλεισίματος και για τις 2 μέρες αλλά προσαρμόζουμε τις τιμές 

στις κινήσεις της αγοράς, για την περίπτωση μας χρησιμοποιούμαι το γενικό δείκτη τιμών του 

ΧΑ.Α τον οποίο συμβολίζουμε Rm. Βασίζουμε τον τρίτο αυτό τρόπο υπολογισμού σε μελέτες 

των Kalay (1982), Michaely (1991) και Naranjo κ.α. (2000) οι οποίοι ισχυρίστηκαν πως η τιμή 

κλεισίματος κατά την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος επηρεάζεται από τη συνήθη ημερήσια 

απόδοση της μετοχής. Ο δείκτης λοιπόν που χρησιμοποιούμε υπολογίζεται ως εξής: 

 

𝑴𝑨𝑷𝑹 =
𝑷𝒄−[

𝑷𝒆

𝟏+𝑹𝒎
]

𝑴
   (7) 

 

Οι 3 παραπάνω δείκτες βάση των υποθέσεων που θέσαμε πρέπει να ισούνται με τη 

μονάδα. Έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο σετ υποθέσεων το οποίο μπορούμε να δούμε συνοπτικά 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Υ1α : Μέσος Όρος RPRc-c = 1/0,9/0,755 

Υ1β : Μέσος Όρος RPRc-o = 1/0,9/0,75 

Υ1γ : Μέσος Όρος MAPR = 1/0,9/0,75 

 

 

Μελέτες  διάφορων ερευνητών όπως οι Eades κ.α. (1984), Barclay (1987), Michaely 

(1991) και Bell και Jenkinson (2002) απέδειξαν πως ο κλασσικός δείκτης RPR συχνά εμφανίζει 

προβλήματα ετεροσκεδαστικότητας και ανεξαρτησίας. Η ετεροσκεδαστικότητα προκύπτει όταν 

η τυπική απόκλιση μίας μεταβλητής που παρακολουθείτε για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, δεν είναι σταθερή. Συχνά στα χρηματοοικονομικά παρατηρούμε μία ιδιαίτερη μορφή 

ετεροσκεδαστικότητας γνωστή ως δεσμευμένη ή υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα, η οποία 

                                                      
5 1 για την περίοδο 2007 έως 2008 , 0,90 για την περίοδο 2009 έως 2011 (το 0,10 αντιστοιχεί στην παρακράτηση φόρου), 0,75 
για την περίοδο 2012 έως 2013 (το 0,25 αντιστοιχεί στην παρακράτηση φόρου). 
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σχετίζεται με τις τιμές των μετοχών με αποτέλεσμα το επίπεδο μεταβλητότητας σε τέτοιες 

μετοχές να μην είναι δυνατόν να προβλεφθεί. Στην περίπτωση μας, η υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικότητα δημιουργείται επειδή ο δείκτης (ΔP/Μ) κλιμακώνεται βάση του 

μερίσματος, το οποίο σημαίνει πως όταν τα μερίσματα είναι χαμηλά το βάρος των αλλαγών 

είναι εκτεταμένο. Λόγω αυτής της επιπλοκής οδηγούμαστε στο δεύτερο σετ υποθέσεων. Για να 

αποφύγουμε τα προαναφερθέντα προβλήματα υπολογίζουμε τη διαφορά τιμής μία ήμερα πριν 

την ημέρα αποκοπής (Pc) και της μέρας αποκοπής (Pe), κλιμακώμενη βάση της ημέρας πριν την 

αποκοπή μερίσματος  (Pc). Ο παραπάνω δείκτης ονομάζεται Raw Price Drop Ratio (Μιλονάς 

κ.α 2006, Δασίλας 2009)  και υπολογίζεται ως εξής:  

 

 

 

Όπως και στην περίπτωση του πρώτου σετ υποθέσεων, υπολογίζουμε και τον δεύτερο 

δείκτη με 3 τρόπους. Αρχικά παίρνοντας τιμές κλεισίματος τόσο για την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος όσο και για την προηγούμενη, έπειτα υπολογίζουμε τον δείκτη παίρνοντας τιμές 

ανοίγματος για την ημέρα αποκοπής μερίσματος και τιμές κλεισίματος για την προηγούμενη 

ημέρα. Τέλος υπολογίζουμε τον δείκτη χρησιμοποιώντας τιμές κλεισίματος και για τις 2 ημέρες 

αλλά προσαρμόζοντας τον στις κινήσεις της αγοράς. Πάλι σε αυτή την περίπτωση 

χρησιμοποιούμε τον γενικό δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου Αθηνών Rm. Ο τελευταίος δείκτης 

ονομάζεται market-adjusted price drop ratio (MAPDR) και υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

 

Οι 3 αυτοί δείκτες πρέπει να ισούνται βάση των υποθέσεων που θέσαμε με την απόδοση 

του μερίσματος (DY) η οποία υπολογίζεται βάση του εξής τύπου: 𝐷𝑌 = 𝑀
𝑃𝐶

⁄ . Έτσι 

ολοκληρώνεται και το δεύτερο σετ υποθέσεων το οποίο μπορούμε να δούμε συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα. 
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Υ2α : Μέσος Όρος του  RPDRc-c = DY 

Υ2β : Μέσος Όρος του  RPDRc-o = DY 

Υ2γ : Μέσος Όρος του  MAPDR = DY 

 

 

Στη συνέχεια της έρευνας μας εξετάζουμε την αντίδραση της αγοράς γύρω από την 

ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία μελέτης γεγονότων (event 

study methodology) όπως έχουν προτείνει οι Dodd και Warner (1983) και οι  Brown και Warner 

(1985). Αρχικά υπολογίζουμε την αντίδραση των τιμών των μετοχών για ένα διάστημα 20 

ημερών. Αναλυτικότερα θέτουμε την ημέρα αποκοπής μερίσματος ως ημέρα 0 και ερευνούμε τις 

τιμές 10 ημέρες πριν (-10 έως 0) και 10 ημέρες μετά (0 έως 10). Χρησιμοποιώντας τεχνικές 

παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποίησαν στη μελέτη τους οι Brown και Warner (1985), μετράμε 

την αντίδραση της αγοράς, υπολογίζοντας τις μη φυσιολογικές αποδόσεις (AR) 

χρησιμοποιώντας τα μοντέλα αγοράς (market model) και προσαρμοσμένων αποδόσεων (market-

adjusted model). Για να υπολογίσουμε τις παραμέτρους του μοντέλου αγοράς, χρησιμοποιούμε 

240 παρατηρήσεις. Αναλυτικότερα χρησιμοποιούμε τις παρατηρήσεις 240 ημέρες πριν την 

ημέρα -10 από την ημέρα αποκοπής μερίσματος (ημέρες -240 έως -10). Η απόδοση της αγοράς 

και πάλι υπολογίζεται βάσει του γενικού δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου Αθηνών. Όσον 

αφορά αυτές τις υποθέσεις, αναμένουμε πως ο μέσος όρος των υπερβαλλουσών αποδόσεων 

(abnormal returns) κατά την ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων και των αθροιστικών 

υπερβαλλουσών αποδόσεων (cumulative abnormal returns) πριν και μετά την ημερομηνία 

αποκοπής μερισμάτων, να ισούται με μηδέν. Έτσι ολοκληρώνεται και το τρίτο σετ υποθέσεων 

το οποίο και βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Υ3α: Μέσος Όρος των υπερβαλλουσών αποδόσεων την ημ/νία αποκοπής μερισμάτων (AR) = 0 

Υ3β: Μέσος Όρος των αθροιστικών υπερβαλλουσών αποδόσεων πριν και μετά την ημ/νία αποκοπής 

μερισμάτων (CAR) = 0 
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4.2 Ο όγκος συναλλαγών κατά την ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων. 

 

 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πως η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών από μόνη της 

δεν είναι ικανή να προσφέρει μία ξεκάθαρη δικαιολόγηση για την ανωμαλία στις τιμές, όπως 

επίσης και για την αιτία ύπαρξης της. Αν για παράδειγμα οφείλεται στην υπόθεση 

βραχυπρόθεσμων επενδυτών ή μακροπρόθεσμων. Οι Lakonishok και Vermaelen (1986) 

πρότειναν πως μία επιπλέον έρευνα στον όγκο συναλλαγών γύρω από τις ημερομηνίες αποκοπής 

μερισμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς το αν ευθύνονται οι 

φόροι (tax-effect hypothesis) ή οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές (short-term trading hypothesis) για 

το φαινόμενο αυτό. Παλαιότερες έρευνες που έχουν γίνει για την Ελλάδα όπως αυτή των 

Μιλονάς και Τραυλός (2001) και Δασίλας (2009) έχουν δείξει πως την περίοδο όπου δεν υπήρχε 

φορολόγηση στα μερίσματα και στα κεφαλαιακά κέρδη στην Ελλάδα αιτία της ανωμαλίας ήταν 

οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές. Για να ρίξουμε περισσότερο φως για την ύπαρξη αλλά και την 

αιτία του φαινομένου αυτού στην Ελλάδα τα τελευταία έτη όπου υπάρχει φορολόγηση στα 

μερίσματα, ακολουθούμε την μεθοδολογία μελέτης γεγονότων στον όγκο συναλλαγών γύρω από 

την ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που πρότειναν οι 

Lakonishok και Vermaelen (1986) θα υπολογίσουμε τον υπερβάλλον όγκο συναλλαγών 

(Abnormal Volume) σε ένα διάστημα 220 ημερών γύρω από την ημερομηνία αποκοπής 

μερισμάτων. Πιο συγκεκριμένα θα υπολογίσουμε τον υπερβάλλον όγκο συναλλαγών 100 έως 10 

ημέρες πριν την ημερομηνία αποκοπής και 10 έως 100 ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής. 

Ο υπερβάλλον όγκος συναλλαγών υπολογίζεται σε ευρώ. Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας με τις 

υποθέσεις που θέτουμε για τον όγκο συναλλαγών.  

 

 

Υ4α: Μέσος Όρος υπερβάλλοντος όγκου συναλλαγών την ημ/νία αποκοπής μερισμάτων (AV) = 0 

Υ4β: Αθροιστικός Μέσος Όρος υπερβάλλοντος όγκου συναλλαγών πριν και μετά την ημ/νία αποκοπής 

μερισμάτων (CAV) = 0 
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Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα, αναμένουμε ο μέσος όρος του υπερβάλλοντος 

όγκου συναλλαγών (AV - Abnormal Volume) την ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων να ισούται 

με 0 όπως επίσης και ο αθροιστικός υπερβάλλον όγκος συναλλαγών (CAV-  Cumulative 

Abnormal Volume) γύρω από την ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων να είναι 0. 

 

 

4.3 Ανάλυση Παλινδρόμησης. 

 

 

Βασιζόμενοι στις τεχνικές που έχουν ακολουθήσει οι Kato και Loewenstein (1995), Michaely 

και Vila (1996), Wu και Hsu (2006, Naranjo κ.α. (2000), Dhaliwal και Zen Li (2006), Yahyaee 

κ.α. (2007) και Δασίλας (2009), εφαρμόζουμε παλινδρόμηση μεταξύ των υπερβαλλουσών 

αποδόσεων την ημερομηνία αποκοπής μερισμάτων και ενός αριθμού άλλων ανεξάρτητων 

μεταβλητών που μπορούμε να δούμε παρακάτω: 

 

Εξαρτημένη Μεταβλητή Ονομασία 

Υπερβάλλουσες αποδόσεις την ημ/νία αποκοπής 

μερίσματος 
AbR 

 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές Ονομασία 

I. Συστηματικό Ρίσκο Beta 

II. Απόδοση Μερίσματος DY 

III. Κόστη Συναλλαγών TC 

IV. Μέσος Όγκος Συναλλαγών AvV 

V. Μέσος Όρος υπερβάλλοντος όγκου 

συναλλαγών την ημ/νία αποκοπής 

μερισμάτων. 

AbV 
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Για να αναλύσουμε την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών μας στην εξαρτημένη, 

εφαρμόζουμε την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Παρακάτω παρουσιάζεται το μοντέλο 

που χρησιμοποιούμε: 

 

𝑨𝑹𝟎,𝒊 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∗ 𝑩𝒆𝒕𝒂 + 𝒂𝟐 ∗ 𝑫𝒀 + 𝒂𝟑 ∗ 𝑻𝑪 + 𝒂𝟒 ∗ 𝑨𝒗𝑽 + 𝒂𝟓 ∗ 𝑨𝒃𝑽 + 𝒆𝒊 (𝟏𝟎) 

 

Υπολογίσουμε το συστηματικό ρίσκο ή ρίσκο αγοράς (Beta) σε ένα χρονικό περιθώριο 

240 ημερών πριν την ημερομηνία αποκοπής εφαρμόζοντας το μοντέλο αγοράς κατά τις ημέρες -

250 έως -11. Σύμφωνα με τους Michaely και Vila (1995) τόσο το συστηματικό ρίσκο όσο και το 

μη συστηματικό ρίσκο μειώνει τη δραστηριότητα συναλλαγών γύρω από την ημερομηνία 

αποκοπής μερισμάτων. 

Σύμφωνα με τους Karpoff και Walkling (1988), Naranjo κ.α. (2000), Dhaliwal και Zhen 

Li (2006) χρησιμοποιούμε την αντίστροφη αναλογία της τιμής μετοχής (1 / Ρ) σαν προσέγγιση 

του κόστους συναλλαγών. Όσον αφορά την απόδοση μερισμάτων την υπολογίζουμε ως το 

ετήσιο μέρισμα προς την τιμή της μετοχής την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα αποκοπής. 

Σύμφωνα με τους Lakonishok και Vermaelen (1986) αν ισχύει η υπόθεση των βραχυπρόθεσμων 

επενδυτών τότε η εξαρτημένη μας μεταβλητή πρέπει να επηρεάζεται θετικά και από τα κόστη 

συναλλαγών και από την απόδοση μερισμάτων, ενώ αν ισχύει η θεωρία της επίδρασης 

φορολογίας αναμένεται αρνητική συσχέτιση με την μερισματική απόδοση σύμφωνα με τους 

Elton και Gruber (1950). 

Όσον αφορά τη σχέση της εξαρτημένης μεταβλητής με την μεταβλητή (AvV) με την 

οποία προσεγγίζουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους Lakonishok και 

Vermaelen (1986) αν ισχύει η θεωρία των βραχυπρόθεσμων επενδυτών αναμένετε να είναι 

θετική. Υπολογίσουμε το μέσο όρο του όγκου συναλλαγών τις ημέρες -120 έως -21 και +21 έως 

+ 121 από την ημερομηνία αποκοπής. 

Τέλος εξετάζουμε τον υπερβάλλον όγκο συναλλαγών (AbV). Αν η υπόθεση 

βραχυπρόθεσμων επενδυτών ισχύει τα τελευταία έτη στην Ελλάδα όπως και σε έρευνες που 

έγιναν για προηγούμενες δεκαετίες, τότε η σχέση αυτής της μεταβλητής με την εξαρτημένη μας 

θα πρέπει να είναι θετική ενώ αν ισχύει η θεωρία της επίδρασης της φορολόγησης τότε ο 

υπερβάλλων όγκος πρέπει να αυξάνεται όσο αυξάνεται η φορολόγηση των μερισμάτων. 
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5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 

Τα δεδομένα που συλλέξαμε για αυτήν τη διπλωματική εργασία είναι τιμές ανοίγματος και 

κλεισίματος μετοχών, όγκος συναλλαγών όπως επίσης και ημερομηνίες αποκοπής μερισμάτων, 

για όλες τις εισηγμένες εταιρείες στο Ελληνικό χρηματιστήριο τα έτη 2007 έως 2013. Ακόμη, 

συλλέξαμε τιμές κλεισίματος και ανοίγματος του γενικού δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου 

Αθηνών . Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων Bloomberg και την ιστοσελίδα του 

χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Όλες οι εταιρείες οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα έπρεπε να πληρούν 2 κανόνες. 

Αρχικά, να υπήρχαν δεδομένα για τις τιμές κλεισίματος και ανοίγματος 250 ημέρες πριν και 10 

ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής. Δεύτερον, να υπήρχαν δεδομένα για τον όγκο 

συναλλαγών 110 ημέρες πριν και 110 ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής. Οι εταιρείες που 

συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα μας μετά τον έλεγχο των παραπάνω 2 κριτηρίων είναι 392. 
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6. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

6.1 Αποτελέσματα της εξέτασης της συμπεριφοράς της αγοράς και των 

αριθμοδεικτών ΔΡ/Μ  και ΔΡ/Ρ κατά την  ημερομηνία αποκοπής μερίσματος. 

 

 

Στους παρακάτω πίνακες μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών ΔΡ/Μ  και 

ΔΡ/Ρ, καθώς και τα αποτελέσματα των τεστ βάσει των υποθέσεων που θέσαμε για το συνολικό 

δείγμα μετοχών την περίοδο 2007-2013 χωρισμένο σε υποκατηγορίες σύμφωνα με την εκάστοτε 

φορολογική αντιμετώπιση. Η ερευνητική υπόθεση των λόγων ΔΡ/Μ είναι ίση με το 1 για την 

περίοδο 2007 – 2008 όπου δεν υπήρχε φορολογία στα μερίσματα, για την περίοδο 2009-2011 

όπου τα μερίσματα είχαν φορολογικό συντελεστή 10% η ερευνητική υπόθεση είναι ίση με 0.90 

(το 0.10 αντιστοιχεί στην παρακράτηση φόρου) και τέλος την περίοδο 2012-2013 η ερευνητική 

υπόθεση των λόγων ΔΡ/Μ  είναι ίση με 0.75 εφόσον τα μερίσματα φορολογούνταν με 25%. 

Ακόμη, η ερευνητική υπόθεση των λόγων ΔΡ/Ρ είναι ίση με τη μερισματική απόδοση (Dividend 

Yield). Το τεστ που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των υποθέσεων των λόγων RPR είναι το t-

statistic6 και το τεστ που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των υποθέσεων των λόγων RPDR 

είναι το  Wilcoxon signed rank test7.  

Οι πίνακες 4,5 και 6 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών ΔΡ/Μ  και ΔΡ/Ρ 

κατά την  ημερομηνία αποκοπής μερίσματος και την συμπεριφορά της αγοράς, χωρισμένα ανά 

περίοδο σύμφωνα με την μερισματική φορολόγηση. 

 

                                                      
6 Το t-test ονομάζεται και δοκιμασία t του Student. Είναι μία από τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες δοκιμασίας 
σημαντικότητας (significance tests) που εφαρμόζονται σε πληθυσμιακά δείγματα και πραγματοποιεί σύγκρισή δύο μέσω τιμών. 
(T-Test, 2014) 
 
7 Ο έλεγχος Wilcoxon χρησιμοποιείται για τον έλεγχο υποθέσεων που αναφέρονται σε παραμέτρους κεντρικής 

τάσης.  Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου έχουμε ένα μοναδικό δείγμα παρατηρήσεων, όπως επίσης και στις 

περιπτώσεις όπου το δείγμα αποτελείται από ζεύγη παρατηρήσεων, κατάσταση που οδηγεί σε ένα μοναδικό δείγμα, 

το δείγμα των διαφορών των μελών των αρχικών ζευγών παρατηρήσεων. Ο έλεγχος του Wilcoxon έχει ως 

παραμετρικό ανάλογο τον έλεγχο t. (Wilcoxon Test, 2014) 
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Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών της περιόδου 2007-2008 

όπου ίσχυε μηδενική φορολόγηση στα μερίσματα. Παρατηρούμε πως την περίοδο αυτή ο μέσος 

όρος των λόγων ΔΡ/Μ  και ΔΡ/Ρ είναι στατιστικά διάφορος της μονάδας και της μερισματικής 

απόδοσης αντιστοίχως, αποτέλεσμα που μας δείχνει πως οι τιμές των μετοχών δεν 

προσαρμόζονται στο ποσό του μερίσματος την ημέρα αποκοπής. Συγκεκριμένα βλέπουμε πως ο 

μέσος (median) μας δείχνει πως οι τιμές των μετοχών πέφτουν κατά μέσο όρο 66%, 50% και 

55% του ποσού του μερίσματος αντίστοιχα, σύμφωνα με τους λόγους RPRc-c, RPRc-o και 

MAPR. Το γεγονός πως οι λόγοι είναι μικρότεροι της μονάδας σημαίνει πως οι τιμές των 

μετοχών δεν προσαρμόζονται την ημέρα αποκοπής μερίσματος αφού δεν πέφτουν όσο το ποσό 

του μερίσματος όπως θα αναμενόταν σε μία τέλεια αγορά. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης RPR- 

close to close μας δείχνει πως οι τιμές των μετοχών την ημέρα αποκοπής μερίσματος πέφτουν 

κατά μέσο όρο μόνο κατά 55% του ποσού του μερίσματος, δημιουργώντας έτσι δυνατότητα 

κερδοσκοπίας για τον επενδυτή ο οποίος αγοράζει την προηγούμενη μέρα από την ημέρα 

αποκοπής, επωφελείται από το μέρισμα και στη συνέχεια και από την τιμή της μετοχής, η οποία 

δεν έχει την πτώση που αναμενόταν μετά τη διανομή μερίσματος. Ακόμη οι λόγοι ΔΡ/Ρ είναι 

στατιστικά διάφοροι της μερισματικής απόδοσης (2,4%) απορρίπτοντας έτσι την ερευνητική μας 

υπόθεση στο διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τον 

λόγο RPDR, είτε μετράτε από τιμές κλεισίματος σε τιμές κλεισίματος είτε από τιμές κλεισίματος 

σε τιμές ανοίγματος αλλά και από τον δείκτη MAPDR. 

Ο πίνακας 5 αφορά την περίοδο 2009-2011 όπου ο φορολογικός συντελεστής των 

μερισμάτων ήταν 10%. Παρατηρούμε πως και σε αυτή τη περίοδο οι τιμές δεν προσαρμόζονταν 

στο ποσό του μερίσματος. Συγκεκριμένα ο λόγος RPRc-c μας δείχνει πως οι τιμές των μετοχών 

πέφτουν κατά 46.7% του ποσού του μερίσματος, αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό στο 

διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Στατιστικά διάφοροι από την απόδοση του μερίσματος είναι και οι 

λόγοι RPDRc-c, RPDRc-o και MAPDR στο διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα με την περίοδο όπου δεν υπήρχε φορολόγηση παρατηρούμε πως τα έτη όπου 

επιβλήθηκε φορολόγηση οι τιμές των μετοχών πέφτουν λιγότερο σε σχέση με την εποχή όπου 

ήταν μηδενική. Συγκεκριμένα βλέπουμε πως οι τιμές των μετοχών την περίοδο 2007-2008 

σύμφωνα με το median πέφτουν κατά μέσο όρο 66.7% του ποσού του μερίσματος (βάσει του 

αριθμοδείκτη RPRc-c) ενώ την περίοδο 2009-2011 πέφτουν κατά μέσο όρο 46.7% του ποσού 

του μερίσματος, σύμφωνα με τους ίδιους δείκτες. 
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Τέλος, ο πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών την περίοδο 2012-

2013 όπου ο φορολογικός συντελεστής μερίσματος ήταν 25% Παρατηρούμε πως και αυτή τη 

περίοδο ισχύει η ανωμαλία στις τιμές των μετοχών εφόσον οι τιμές δεν προσαρμόζονται στο 

ποσό του μερίσματος. Ακόμη ενδιαφέρον παρουσιάζει, πως την περίοδο αυτή όπου η 

φορολόγηση των μερισμάτων είναι η υψηλότερη από όλες τις περιόδους υπό εξέταση, οι τιμές 

των μετοχών πέφτουν λιγότερο σε σχέση με τις άλλες περιόδους, συγκεκριμένα ο median στον 

αριθμοδείκτη που συγκρίναμε προηγουμένως για τις άλλες δύο περιόδους δείχνει πως το 2012-

2013 οι τιμές των μετοχών έπεσαν κατά μέσο όρο 33% του μερίσματος, είχαν δηλαδή μικρότερη 

πτώση συγκριτικά με το 66,7% της περιόδου 2007-2008 και το 46,7% της περιόδου 2009-2011.  

Συνολικά απορρίπτουμε τις ερευνητικές υποθέσεις Υ1 και Υ2  για όλες τις περιόδους 

υπό εξέταση. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες που έγιναν για 

την Ελληνική αγορά όπως αυτές των Μιλονάς και Τραυλός 2001 και Δασίλας 2009 παρόλο που 

την περίοδο των ερευνών αυτών δεν υπήρχε φορολογία στα μερίσματα. Ακόμη παρατηρούμε 

πως η επιβολή φορολόγησης στα μερίσματα και αργότερα η αύξηση του συντελεστή 

φορολόγησης, οδήγησε τις τιμές των μετοχών σε μικρότερη ποσοστιαία πτώση σε σχέση με το 

ποσό του μερίσματος. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με την υπόθεση της επίδρασης της 

φορολογίας. Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως από το 2009 έως το 2012 υπάρχει διαφορετική 

φορολόγηση στα μερίσματα και τις υπεραξίες και ειδικότερα η φορολόγηση είναι ευνοϊκότερη 

προς τα μερίσματα. Σύμφωνα με τους Elton και Gruber (1970) σε περιόδους όπου τα μερίσματα 

φορολογούνται περισσότερο από τα κεφαλαιακά κέρδη η πτώση των τιμών των μετοχών είναι 

μικρότερη από το ποσό του μερίσματος, γεγονός το οποίο είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα 

μας. 
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Πίνακας 4 Αποτελέσματα Αριθμοδεικτών 2007-2008 

  Μέρισμα Pc-Pe 

RPR- 

close to 

close  

RPR-

close to 

open 

MAPR 
RPDR- close 

to close 

RPDR- 

close to 

open 

MAPDR 
Μερισματική 

Απόδοση 

Μ.Όρος 0.239 0.226 0.555 1.266 0.686 0.015 0.018 0.013 0.028 

Μ.Median 0.100 0.060 0.667 0.500 0.551 0.017 0.011 0.013 0.024 

Τυπική 

Απόκλιση 
0.474 1.092 6.366 5.745 7.254 0.038 0.032 0.036 0.027 

Μέγιστο 0.004 -6.076 -45.000 -10.000 -37.590 -0.137 -0.060 -0.143 0.001 

Ελάχιστο 4.410 10.000 58.824 60.000 72.634 0.318 0.322 0.320 0.303 

Εύρος 4.406 16.076 103.824 70.000 110.224 0.455 0.382 0.463 0.302 

 
         

 
  

Ερευνητική 

Υπόθεση 

Μέσος 

Όρος 

t-

statistic 
P-Value 

Ερευνητική 

Υπόθεση 

Μέσος 

Median 

Wilcoxon signed 

rank P-Value 
 

 RPRc-c 1 0.555 -1.11 0.0788 1 0.667 4.81***  

 RPRc-o 1 1.266 0.74 0.7755 1 0.500 13.78***  

 MAPR 1 0.686 -0.69 0.0429 1 0.551 5.56***  

 RPDRc-c 0.028 0.015 -5.41*** 0 0.024 0.017 4.60***  

 RPDRc-o 0.028 0.018 -4.99*** 0 0.024 0.011 5.13***  

 MAPDR 0.028 0.013 -6.50*** 0 0.024 0.013 6.38***  

 Μερ.Αποδ.   0.028       0.024    

 

 

Πίνακας 5 Αποτελέσματα Αριθμοδεικτών 2009-2011 

  Μέρισμα Pc-Pe 

RPR- 

close 

to 

close  

RPR-

close to 

open 

MAPR 

RPDR- 

close to 

close 

RPDR- 

close to 

open 

MAPDR 
Μερισματική 

Απόδοση 

Μ.Όρος 0.234 0.160 0.779 0.993 0.265 0.021 0.016 0.021 0.043 

Μ.Median 0.080 0.040 0.467 0.250 0.507 0.019 0.011 0.018 0.039 

Τυπική 

Απόκλιση 
0.621 0.517 4.062 10.906 2.778 0.040 0.031 0.041 0.033 

Μέγιστο 0.002 -0.630 
-

10.612 
-8.813 -17.047 -0.173 -0.074 -0.113 0.001 

Ελάχιστο 6.500 4.000 38.509 134.783 15.482 0.190 0.100 0.218 0.192 

Εύρος 6.498 4.630 49.121 143.596 32.529 0.363 0.174 0.331 0.192 

 
         

   
Ερευνητική 

Υπόθεση 

Μέσος 

Όρος 
t-statistic 

P-

Value 

Ερευνητική 

Υπόθεση 

Μέσος 

Median 

Wilcoxon signed 

rank P-Value 
 

 RPRc-c 0.9 0.779 -0.37 0.0788 0.9 0.467 5.35***  

 RPRc-o 0.9 0.993 0.11 0.7755 0.9 0.250 7.75***  

 MAPR 0.9 0.265 -2.86*** 0.0429 0.9 0.507 6.71***  

 RPDRc-c 0.043 0.021 -6.83*** 0 0.039 0.019 5.69***  

 RPDRc-o 0.043 0.016 -11.21*** 0 0.039 0.011 7.61***  

 MAPDR 0.043 0.021 -6.73*** 0 0.039 0.018 5.75***  

 Μερ.Αποδ.   0.043       0.039    
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Πίνακας 6 Αποτελέσματα Αριθμοδεικτών 2012-2013 

  Μέρισμα Pc-Pe 

RPR- 

close to 

close  

RPR-

close to 

open 

MAPR 
RPDR- close to 

close 

RPDR- 

close to 

open 

MAPDR 
Μερισματική 

Απόδοση 

Μ.Όρος 0.246 0.091 -0.709 0.423 -0.775 0.027 0.037 0.028 0.056 

Μ.Median 0.150 0.070 0.333 0.430 0.337 0.016 0.021 0.017 0.041 

Τυπική 

Απόκλιση 
0.302 0.233 3.880 2.442 5.622 0.051 0.042 0.053 0.045 

Μέγιστο 0.003 -0.410 -19.062 -11.437 -30.393 -0.072 -0.014 -0.077 0.001 

Ελάχιστο 1.500 0.710 2.600 4.417 5.063 0.139 0.127 0.140 0.174 

Εύρος 1.497 1.120 21.662 15.854 35.456 0.210 0.141 0.217 0.173 

 
         

 
  

Ερευνητική 

Υπόθεση 

Μέσος 

Όρος 

t-

statistic 

P-

Value 

Ερευνητική 

Υπόθεση 

Μέσος 

Median 

Wilcoxon signed 

rank P-Value 
 

 RPRc-c 0.75 -0.709 -2.16** 0.0788 0.75 0.333 3.02***  

 RPRc-o 0.75 0.423 -0.77 0.7755 0.75 0.430 1.64*  

 MAPR 0.75 -0.775 -1.55 0.0429 0.75 0.337 2.88***  

 RPDRc-c 0.056 0.027 -3.25*** 0 0.041 0.016 1.64*  

 RPDRc-o 0.056 0.037 -2.66*** 0 0.041 0.021 0.91  

 MAPDR 0.056 0.028 -3.09*** 0 0.041 0.017 1.66*  

 Μερ.Αποδ.   0.056       0.041    

 

 

6.2 Αποτελέσματα της συμπεριφοράς της τιμής των μετοχών κατά την 

ημερομηνία αποκοπής μερίσματος. 

 

 

6.2.1 Αποτελέσματα για το σύνολο των παρατηρήσεων. 

 

 

Στους πίνακες 7 και 8 βλέπουμε τις μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις των μετοχών γύρω από την 

ημέρα αποκοπής μερίσματος. Οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις υπολογίστηκαν σε ένα 

χρονικό περιθώριο 10 ημερών πριν και 10 ημερών μετά την ημέρα αποκοπής μερίσματος 

χρησιμοποιώντας 2 μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι το υπόδειγμα 

αγοράς (πίνακας 7) και η δεύτερη μέθοδος είναι το υπόδειγμα προσαρμοσμένων αποδόσεων 

(πίνακας 8), σε κάθε περίπτωση υπολογίστηκαν και οι αθροιστικές υπερβάλλουσες αποδόσεις με 

συνδυασμούς ημερών πριν και μετά την μέρα αποκοπής μερίσματος. Σύμφωνα με τους Brown 

και Warner 1995 το υπόδειγμα αγοράς είναι περισσότερο αξιόπιστο από τις υπόλοιπες μεθόδους. 
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Πίνακας 7 Υπόδειγμα Αγοράς 

Υπόδειγμα Αγοράς  Υπόδειγμα Αγοράς 

Υπερβάλλουσες Αποδόσεις AR(%) t-statistic  Περίοδος CAR% t-statistic 

Ημέρα -10 0.30% 1.93 **  CAR (-10,+10) 2.71% 3.796 *** 

Ημέρα -9 0.31% 2.01 ***  CAR (-10,-1) 2.06% 4.175 *** 

Ημέρα -8 0.26% 1.66 **  CAR (+1,+10) -1.24% -2.510 ** 

Ημέρα -7 -0.03% -0.17    CAR (-5,+5) 2.02% 3.906 *** 

Ημέρα -6 0.09% 0.58    CAR (-5,-1) 1.12% 3.211 *** 

Ημέρα -5 0.03% 0.20    CAR (+1, +2) -0.37% -1.682 * 

Ημέρα -4 0.14% 0.90    CAR (+1,+5) -0.91% -2.600 ** 

Ημέρα -3 0.28% 1.76 *  CAR (-1,+1) 1.71% 6.325 *** 

Ημέρα -2 0.40% 2.58 ***  CAR (-1,0) 1.90% 8.628 *** 

Ημέρα -1 0.26% 1.65 **   
   

Ημέρα Aποκοπής 1.66% 10.67 ***  
    

Ημέρα +1 -0.23% -1.46    
    

Ημέρα +2 -0.14% -0.89    
    

Ημέρα +3 -0.15% -0.96    
    

Ημέρα +4 -0.19% -1.21    
    

Ημέρα +5 -0.22% -1.41 *  
    

Ημέρα +6 0.06% 0.39    
    

Ημέρα +7 -0.17% -1.07    
    

Ημέρα +8 -0.10% -0.64    
    

Ημέρα +9 -0.10% -0.63    
    

Ημέρα +10 -0.09% -0.58    
    

 

 

 

 

 

 

 

* Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0,1

** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0,05

*** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0,01
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Πίνακας 8 Υπόδειγμα Προσαρμοσμένων Αποδόσεων 

Υπόδειγμα Προσαρμοσμένων Αποδόσεων   Υπόδειγμα Προσαρμοσμένων Αποδόσεων 

Υπερβάλλουσες Αποδόσεις % t-statistic  Περίοδος CAR% t-statistic 

Ημέρα -10 0.36% 2.71 *** 
 CAR (-10,+10) -0.27% -0.133   

Ημέρα -9 0.34% 2.59 *** 
 CAR (-10,-1) 2.58% 1.843 * 

Ημέρα -8 0.37% 2.83 *** 
 CAR (+1,+10) -1.22% -0.869   

Ημέρα -7 0.07% 0.60   
 CAR (-5,+5) -1.30% -0.884   

Ημέρα -6 0.18% 1.46   
 CAR (-5,-1) 1.27% 1.286   

Ημέρα -5 0.13% 1.02   
 CAR (+1,+2) -0.32% -0.506 

 

Ημέρα -4 0.13% 0.99   
 CAR (+1,+5) -0.90% -0.905   

Ημέρα -3 0.32% 2.33 ** 
 CAR (-1,+1) -1.72% -2.241 ** 

Ημέρα -2 0.43% 3.44 *** 
 CAR (-1,0) -1.50% -2.398 ** 

Ημέρα -1 0.21% 1.54   
  

   

Ημέρα Aποκοπής -1.71% -8.64 *** 
 

    

Ημέρα +1 -0.22% -1.81 * 
 

    

Ημέρα +2 -0.09% -0.71   
 

    

Ημέρα +3 -0.23% -1.78 * 
 

    

Ημέρα +4 -0.10% -0.72   
 

    

Ημέρα +5 -0.25% -1.63 * 
 

    

Ημέρα +6 -0.02% -0.16   
 

    

Ημέρα +7 -0.19% -1.51   
 

    

Ημέρα +8 -0.13% -1.08   
 

    

Ημέρα +9 -0.01% -0.08   
 

    

Ημέρα +10 -0.09% -0.72   
 

    

 

 

           Όπως βλέπουμε στον πίνακα 7 την ημέρα αποκοπής μερίσματος οι μέσες υπερβάλλουσες 

αποδόσεις είναι 1,66%, ποσοστό στατιστικά διάφορο του μηδενός στο διάστημα εμπιστοσύνης 

99%. Ακόμη παρατηρούμε πως τις ημέρες πριν την ημέρα αποκοπής μερίσματος οι 

υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι θετικές ενώ μετά την ημέρα αποκοπής εμφανίζονται με 

αρνητικό πρόσημο αντικατοπτρίζοντας έτσι τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης, 

επιβεβαιώνοντας τη θεωρία πως αρκετοί επενδυτές επιλέγουν να αγοράσουν μετοχές πριν την 

ημέρα αποκοπής μερίσματος (αυξάνοντας τη ζήτηση και επομένως την τιμή των μετοχών) και 

* Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0,1

** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0,05

*** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 0,01
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στη συνέχεια να την πουλήσουν αφού λάβουν το μέρισμα μετά την ημέρα αποκοπής μερίσματος 

(αυξάνοντας την προσφορά και οδηγώντας τις τιμές των μετοχών προς τα κάτω). Παρόμοια 

αποτελέσματα παρατηρούμε και με τη μέθοδο προσαρμοσμένων αποδόσεων. Επιπλέον οι 

αθροιστικές αποδόσεις, μας επιτρέπουν να έχουμε μία καλύτερη εικόνα της συμπεριφοράς των 

τιμών των μετοχών.  

           Όπως βλέπουμε στον πίνακα 7, οι μέσες αθροιστικές υπερβάλλουσες αποδόσεις την 

περίοδο πριν την ημέρα αποκοπής μερίσματος είναι θετικές ενώ μετά την αποκοπή μερίσματος 

είναι αρνητικές. Πιο συγκεκριμένα τις ημέρες -10 έως -1 (υπολογίζοντας πάντα την ημέρα 

αποκοπής ως την ημέρα 0) οι μέσες αθροιστικές υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι 2,06%, τις 

ημέρες -5 έως -1 είναι 1,12% και -1 έως 0 είναι 1.90%, ποσοστά στατιστικά σημαντικά σε 

διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Όσον αφορά τις ημέρες μετά την ημέρα αποκοπής μερίσματος οι 

μέσες αθροιστικές αποδόσεις εμφανίζονται αρνητικές επιβεβαιώνοντας και πάλι την πτώση των 

τιμών λόγω των αυξημένων δυνάμεων προσφοράς. Αναλυτικότερα τις 2 ημέρες μετά την ημέρα 

αποκοπής (ημέρες +1,+2), οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι -0,37% ποσοστό στατιστικά 

σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1. Ακόμη, στα διαστήματα +1 έως +5 και +1 έως +10, 

οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι -0,91% και -1,24% αντίστοιχα, ποσοστά στατιστικά 

σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. Σύμφωνα με τα παραπάνω απορρίπτουμε τις 

ερευνητικές υποθέσεις Υ3α και Υ3β, πως οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις και οι μέσες 

αθροιστικές υπερβάλλουσες αποδόσεις, ισούνται με το μηδέν στο επίπεδο εμπιστοσύνης 90%, 

ενώ διαπιστώνεται πως οι τιμές των μετοχών δεν προσαρμόζονται την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος σύμφωνα με το ποσό του μερίσματος. Ακόμη τα αποτελέσματα δείχνουν πως η 

λήψη μερίσματος είναι σημαντική για τους επενδυτές. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με 

την έρευνα των Lasfer και Zenonos (2003)8 οι οποίοι απέδωσαν την αύξηση των 

υπερβαλλουσών αποδόσεων γύρω από την ημέρα αποκοπής μερίσματος στους κερδοσκόπους 

και βραχυπρόθεσμους επενδυτές, οι οποίοι κάνουν κινήσεις ώστε να λάβουν το μέρισμα.  

            Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούμε και με τη μέθοδο του υποδείγματος 

προσαρμοσμένων αποδόσεων (πίνακας 8), με τη διαφορά πως υπερβάλλουσες αποδόσεις 

σημειώνονται 1 και 2 ημέρες πριν την ημέρα αποκοπής μερίσματος, ενώ την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος εμφανίζονται αρνητικές. Τα αποτελέσματα αυτά είναι όμοια με της έρευνας των 

                                                      
8 The Tax Impact on the Ex-dividend dates: Evidence from European firms (Lasfer, 2003) 
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Garcia-Blandon και Martinez-Blasco (2012)9 οι οποίοι και στήριξαν το αποτέλεσμα αυτό στην 

επιθυμία των επενδυτών να λάβουν το μέρισμα λόγω του παράγοντα της φορολογίας.  

           Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει γραφικά την συμπεριφορά των τιμών των 

μετοχών εμφανίζοντας τις μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις σε ένα διάστημα 20 ημερών γύρω 

από την ημέρα αποκοπής μερίσματος, υπολογισμένες με το υπόδειγμα αγοράς και το υπόδειγμα 

προσαρμοσμένων αποδόσεων. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως βλέπουμε στο διάγραμμα 

πως οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι θετικές πριν την ημέρα αποκοπής μερίσματος ενώ 

τις επόμενες ημέρες είναι αρνητικές. 

 

 

 

Διάγραμμα 2 Υπερβάλλουσες Αποδόσεις γύρω από την ημέρα αποκοπής μερίσματος 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 The Ex-Dividend Day Anomaly in the Spanish Stock Market (Josep Garcia-Blandon, 2012) 



35 
 

6.2.2 Αποτελέσματα της συμπεριφοράς της τιμής των μετοχών κατά την 

ημερομηνία αποκοπής μερίσματος σύμφωνα με τη φορολογική περίοδο. 

 

 

Οι πίνακες 9, 10 και 11 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της μελέτης των υπερβαλλουσών 

αποδόσεων και αθροιστικών υπερβαλλουσών αποδόσεων 20 ημέρες γύρω από την ημέρα 

αποκοπής μερίσματος. Για λόγους οικονομίας χώρου παρουσιάζουμε μόνο τα αποτελέσματα 10 

ημέρες γύρω από την ημέρα αποκοπής μερίσματος. 

          Ο πίνακας 9 αντιστοιχεί στην περίοδο 2007-2008 όπου ίσχυε μηδενική φορολόγηση στα 

μερίσματα. Παρατηρούμε πως την ημέρα αποκοπής μερίσματος σύμφωνα με το υπόδειγμα 

αγοράς σημειώνεται υπερβάλλουσες αποδόσεις κατά 1,27%, αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό 

στο διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Τις ημέρες πριν την ημέρα αποκοπής, οι υπερβάλλουσες 

αποδόσεις είναι θετικές ενώ τις επόμενες ημέρες από την ημέρα αποκοπής είναι αρνητικές, 

αντικατοπτρίζοντας τις δυνάμεις ζήτησης και προσφοράς. Επομένως στη περίοδο μηδενικής 

φορολόγησης στα μερίσματα η λήψη μερίσματος είναι σημαντική για τους επενδυτές. Παρόμοια 

αποτελέσματα παρατηρούμε και με τη μέθοδο προσαρμοσμένων αποδόσεων με τη διαφορά πως 

οι υπερβάλλουσες αποδόσεις ξεκινούν να είναι αρνητικές από την ημέρα αποκοπής. 

Παρατηρούμε ακόμη από τις αθροιστικές υπερβάλλουσες αποδόσεις, πως την περίοδο 10 

ημερών πριν την ημέρα αποκοπής (ημέρες -10 έως -1) οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι 2,43% 

ενώ το δεκαήμερο μετά την ημέρα αποκοπής (ημέρες 1 έως 10) οι υπερβάλλουσες αποδόσεις 

είναι -1,05%. 

          Οι πίνακες 10 και 11 μας παρουσιάζουν τις υπερβάλλουσες αποδόσεις των μετοχών στις 

περιόδους όπου υπάρχει φορολόγηση στα μερίσματα, 10% και 25% αντίστοιχα. Παρατηρούμε 

πως η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών παραμένει ίδια αλλά οι υπερβάλλουσες αποδόσεις 

αυξάνονται όσο αυξάνεται η φορολόγηση. Αναλυτικότερα βλέπουμε στο υπόδειγμα αγοράς πως 

οι υπερβάλλουσες αποδόσεις την ημέρα αποκοπής μερίσματος είναι 1,27% χωρίς φορολόγηση, 

την περίοδο όπου ισχύει 10% φορολόγηση στα μερίσματα οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι 

2,08% ενώ την περίοδο όπου η φορολόγηση αυξάνεται στο 25%, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις 

την ημέρα αποκοπής είναι 3,14%. Η αύξηση αυτή φαίνεται και από τις αθροιστικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι σύμφωνα με την υπόθεση της επίδρασης της 

φορολογίας. Ακόμη τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τις μελέτες των Lamdin και 
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Hiemstra (1993)10 οι οποίοι υποστήριξαν στη μελέτη τους πως, σύμφωνα με την θεωρία της 

επίδρασης της φορολογίας, όσο η φορολογία μερισμάτων και υπεραξίας συγκλίνει, αυξάνονται 

οι υπερβάλλουσες αποδόσεις. Στην περίπτωση της Ελλάδας η φορολόγηση των κεφαλαιακών 

κερδών (υπεραξία) είναι 20% σε όλη την περίοδο υπό εξέταση. Έτσι βλέπουμε πως όσο η 

φορολογία των μερισμάτων συγκλίνει προς το 20% τόσο οι υπερβάλλουσες αποδόσεις την 

ημερομηνία αποκοπής αυξάνονται. 

 

Πίνακας 9 Αποτελέσματα Υπερβαλλουσών Αποδόσεων 2007-2008 

Υπόδειγμα Αγοράς 2007-2008 
Υπόδειγμα Προσαρμοσμένων Αποδόσεων 

2007-2008 

Υπερβάλλουσες Αποδόσεις AR(%) t-statistic 
Υπερβάλλουσες Αποδόσεις 

AR(%) 
t-statistic 

Ημέρα -5 0.00% 0.01   0.11% 0.71   

Ημέρα -4 0.30% 1.86 * 0.36% 2.13 ** 

Ημέρα -3 0.25% 1.57   0.35% 1.97 ** 

Ημέρα -2 0.24% 1.52   0.27% 1.75 * 

Ημέρα -1 0.37% 2.29 ** 0.35% 2.03 ** 

Ημέρα Aποκοπής 1.27% 7.95 *** -1.46% -5.97 *** 

Ημέρα +1 -0.11% -0.69   -0.07% -0.44   

Ημέρα +2 -0.05% -0.33   -0.04% -0.22   

Ημέρα +3 -0.22% -1.38   -0.29% -1.82 * 

Ημέρα +4 -0.11% -0.72   -0.11% -0.58   

Ημέρα +5 -0.12% -0.75   -0.03% -0.17   

Αθροιστικές Υπερβάλλουσες Αποδόσεις 

CAR (-10,+10) 2.84% 3.89 *** 0.77% 0.41   

CAR (-10,-1) 2.43% 4.83 *** 3.04% 2.37 ** 

CAR (+1,+10) -1.05% -2.08 ** -0.90% -0.70   

CAR (-5,+5) 2.08% 3.94 *** -0.33% -0.24   

CAR (-5,-1) 1.24% 3.48 *** 1.54% 1.70 * 

CAR (+1, +2) -0.20% -0.87   -0.14% -0.25   

CAR (+1,+5) -0.54% -1.52   -0.49% -0.54   

CAR (-1,+1) 1.55% 5.61 *** -1.19% -1.69 * 

CAR (-1,0) 1.61% 7.15 *** -1.14% -1.99 ** 

 

        

                                                      
10 Ex-dividend Day Share Price Behavior: Effects of the Tax Reform Act of 1986 (Lamdin, 1993) 
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           Συνολικά απορρίπτουμε την ερευνητική υπόθεση Υ3α και Υ3β πως οι υπερβάλλουσες 

αποδόσεις την ημέρα αποκοπής μερίσματος είναι 0 σε όλες τις υπό εξέταση περιόδους, σε 

διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Τέλος, σημειώνουμε πως με την επιβολή και αύξηση της 

φορολογίας, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις αυξάνονται την ημέρα αποκοπής μερίσματος 

επομένως η επιβολή φορολόγησης στα μερίσματα επηρεάζει τις τιμές των μετοχών γύρω από 

την ημέρα αποκοπής μερίσματος και παρουσιάζονται στοιχεία σύμφωνα με τη θεωρία της 

επίδρασης της φορολογίας. 

 

Πίνακας 10 Αποτελέσματα Υπερβάλλουσων Αποδόσεων 2009-2011 

Υπόδειγμα Αγοράς 2009-2011 
Υπόδειγμα Προσαρμοσμένων Αποδόσεων  

2009-2011 

Υπερβάλλουσες Αποδόσεις AR(%) t-statistic 
Υπερβάλλουσες Αποδόσεις 

AR(%) 
t-statistic 

Ημέρα -5 0.03% 0.12   Ημέρα -5 0.12% 0.52   

Ημέρα -4 0.04% 0.18   Ημέρα -4 -0.13% -0.60   

Ημέρα -3 0.30% 1.31   Ημέρα -3 0.27% 1.16   

Ημέρα -2 0.60% 2.58 *** Ημέρα -2 0.60% 2.64 *** 

Ημέρα -1 0.20% 0.87   Ημέρα -1 0.11% 0.48   

Ημέρα Aποκοπής 2.08% 8.98 *** Ημέρα Aποκοπής -2.14% -6.20 *** 

Ημέρα +1 -0.40% -1.71 * Ημέρα +1 -0.45% -2.26 ** 

Ημέρα +2 -0.36% -1.56   Ημέρα +2 -0.27% -1.20   

Ημέρα +3 0.02% 0.11   Ημέρα +3 -0.07% -0.33   

Ημέρα +4 -0.30% -1.31   Ημέρα +4 -0.11% -0.58   

Ημέρα +5 -0.54% -2.32 ** Ημέρα +5 -0.80% -2.76 *** 

Αθροιστικές Υπερβάλλουσες Αποδόσεις 

CAR (-10,+10) 2.23% 2.10 ** CAR (-10,+10) -2.15% -0.80   

CAR (-10,-1) 1.70% 2.31 ** CAR (-10,-1) 2.14% 1.15   

CAR (+1,+10) -1.83% -2.49 ** CAR (+1,+10) -2.15% -1.16   

CAR (-5,+5) 1.71% 2.22 ** CAR (-5,+5) -2.96% -1.52   

CAR (-5,-1) 1.10% 2.12 ** CAR (-5,-1) 0.98% 0.75   

CAR (+1, +2) -0.76% -2.31 ** CAR (+1, +2) -0.74% -0.89   

CAR (+1,+5) -1.55% -2.99 *** CAR (+1,+5) -1.76% -1.34   

CAR (-1,+1) 1.84% 4.58 *** CAR (-1,+1) -2.48% -2.44 ** 

CAR (-1,0) 2.28% 6.94 *** CAR (-1,0) -2.01% -2.42 ** 

 

          Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει γραφικά τις υπερβάλλουσες αποδόσεις σε κάθε περίοδο 

διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης των μερισμάτων από το 2007 έως το 2013. 

Παρατηρούμε όπως αναφέραμε και προηγουμένως πως όσο αυξάνεται η φορολόγηση, αυξάνεται 
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και το επίπεδο των υπερβαλλουσών αποδόσεων αλλά σε κάθε περίοδο η συμπεριφορά των τιμών 

ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. 

Πίνακας 11 Αποτελέσματα Υπερβάλλουσων Αποδόσεων 2012-2013 

Υπόδειγμα Αγοράς 2012-2013 
Υπόδειγμα Προσαρμοσμένων Αποδόσεων 

2012-2013 

Υπερβάλλουσες Αποδόσεις 
AR(%) 

t-statistic 
Υπερβάλλουσες Αποδόσεις 

AR(%) 
t-statistic 

Ημέρα -5 0.38% 0.16   Ημέρα -5 0.43% 0.76   

Ημέρα -4 -0.72% -0.31   Ημέρα -4 -0.60% -1.32   

Ημέρα -3 0.41% 0.18   Ημέρα -3 0.33% 0.63   

Ημέρα -2 0.68% 0.29   Ημέρα -2 0.90% 1.98 ** 

Ημέρα -1 -0.58% -0.25   Ημέρα -1 -0.73% -1.54   

Ημέρα Aποκοπής 3.14% 1.35   Ημέρα Aποκοπής -1.71% -1.72 * 

Ημέρα +1 -0.31% -0.14   Ημέρα +1 -0.21% -0.42   

Ημέρα +2 0.35% 0.15   Ημέρα +2 0.48% 0.97   

Ημέρα +3 -0.49% -0.21   Ημέρα +3 -0.38% -0.70   

Ημέρα +4 -0.40% -0.17   Ημέρα +4 -0.24% -0.31   

Ημέρα +5 0.64% 0.28   Ημέρα +5 0.64% 1.19   

Αθροιστικές Υπερβάλλουσες Αποδόσεις 

CAR (-10,+10) 4.71% 0.44   CAR (-10,+10) 0.87% 0.30   

CAR (-10,-1) 1.18% 0.16   CAR (-10,-1) 1.33% 0.65   

CAR (+1,+10) 0.40% 0.05   CAR (+1,+10) 1.25% 0.61   

CAR (-5,+5) 3.09% 0.40   CAR (-5,+5) -1.09% -0.51   

CAR (-5,-1) 0.17% 0.03   CAR (-5,-1) 0.33% 0.23   

CAR (+1, +2) 0.04% 0.01   CAR (+1, +2) 0.27% 0.30   

CAR (+1,+5) -0.22% -0.04   CAR (+1,+5) 0.29% 0.20   

CAR (-1,+1) 2.24% 0.56   CAR (-1,+1) -2.65% -2.37 ** 

CAR (-1,0) 2.56% 0.78   CAR (-1,0) -2.44% -2.68 *** 

 

 

 

Διάγραμμα 3 Υπερβάλλουσες Αποδόσεις ανά Φορολογική Περίοδο 
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6.3 Αποτελέσματα συμπεριφοράς όγκου συναλλαγών. 

 

6.3.1 Αποτελέσματα Συνολικού Δείγματος. 

 

 

           Οι Lakonishok και Vermaelen (1986) υποστήριξαν πως μόνο ο έλεγχος των 

υπερβαλλουσών αποδόσεων δεν ήταν ικανός να αποδόσει την αιτία του φαινομένου της 

ανωμαλίας των τιμών των μετοχών κατά την ημέρα αποκοπής μερίσματος και να προσφέρει 

διαχωρισμό μεταξύ της θεωρίας των βραχυπρόθεσμων επενδυτών Kalay (1982) και την 

επίδραση της φορολογίας Elton και Gruber (1970). Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να 

εξεταστεί ο όγκος συναλλαγών των εισηγμένων εταιρειών στο Ελληνικό χρηματιστήριο για όλη 

την περίοδο υπό εξέταση, ουτοσώστε να παρουσιαστεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 

φαινομένου. 

         Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης γεγονότων για τον 

υπερβάλλον όγκο συναλλαγών 20 μέρες γύρω από την ημέρα αποκοπής μερίσματος και του 

αθροιστικού όγκου συναλλαγών γύρω από την ημέρα αποκοπής μερίσματος, για το συνολικό 

δείγμα των παρατηρήσεων. Βλέπουμε πως υπάρχει αυξημένος όγκος συναλλαγών το διήμερο 

πριν την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο εμπιστοσύνης 

90%. Ακόμη, από τα αποτελέσματα του αθροιστικού υπερβάλλοντος όγκου συναλλαγών 

βλέπουμε πως υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένος όγκος συναλλαγών την περίοδο 10 και 5 ημερών 

πριν την ημέρα αποκοπής μερίσματος με ποσοστά 149% και 138% αντίστοιχα. Αυξημένο όγκο 

συναλλαγών συναντάμε επίσης το 3 ήμερο γύρω από την ημέρα αποκοπής μερίσματος (ημέρες -

1 έως 1) αλλά και τις ημέρες -1 έως 0 με ποσοστά 67% και 72% αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά 

μας δείχνουν πως οι επενδυτές στην Ελλάδα κάνουν κινήσεις ώστε να λάβουν μέρισμα, 

ενισχύοντας έτσι την υπόθεση των βραχυπρόθεσμων επενδυτών.  

         Το διάγραμμα 4 απεικονίζει γραφικά τις κινήσεις του όγκου συναλλαγών 20 ημέρες γύρω 

από την ημέρα αποκοπής. Όπως βλέπουμε αυξημένος όγκος συναλλαγών υπάρχει καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 20ημέρου ο οποίος όμως κορυφώνεται το 3ήμερο γύρω από την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος. 
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Πίνακας 12 Υπερβάλλον Όγκος Συναλλαγών Συνολικό Δείγμα 

Ημέρα 
Υπερβάλλον 

Όγκος % 
t-statistic  Περίοδος CAV% t-statistic 

-10 8.84% 0.74    CAV (-10,+10) 148.07% 1.67 * 

-9 20.28% 1.39    CAV (-10,-1) 149.72% 2.45 ** 

-8 35.39% 1.47    CAV(+1,+10) -5.80% -0.09   

-7 23.86% 0.89    CAV (-5,+5) 119.68% 1.86 * 

-6 5.42% 0.37    CAV (-5,-1) 138.32% 3.20 *** 

-5 4.68% 0.33    CAV (+1,+2) -12.26% -0.45   

-4 36.95% 0.99    CAV (+1,+5) -22.77% -0.53   

-3 53.37% 1.42    CAV (-1,+1) 67.74% 2.02 ** 

-2 30.89% 1.94 *  CAV (-1,0) 72.79% 2.66 ** 

-1 82.41% 1.64 *  

0 40.93% 1.09    

1 16.70% 0.71    

2 8.55% 0.49    

3 39.29% 1.10    

4 4.86% 0.45    

5 30.88% 0.70    

6 34.59% 1.15    

7 7.05% 0.51    

8 27.61% 1.08    

9 32.25% 1.24    

10 6.49% 0.28    

 

 

Διάγραμμα 4 Υπερβάλλον Όγκος Συναλλαγών Συνολικό Δείγμα 
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6.3.2 Αποτελέσματα Όγκου συναλλαγών σύμφωνα με τη  φορολογική περίοδο. 

 

 

Οι πίνακες 13, 14 και 15 παρουσιάζουν τον υπερβάλλον όγκο συναλλαγών χωρισμένο σε 

περιόδους σύμφωνα με τη φορολόγηση μερισμάτων. Ο πίνακας 13 παρουσιάζει την περίοδο 

2007-2008 όπου η φορολόγηση μερισμάτων ήταν μηδενική. Σε αυτή τη περίοδο μηδενικής 

φορολόγησης των μερισμάτων, παρατηρούμε πως υπάρχει υπερβάλλον όγκος συναλλαγών κατά 

45% την ημέρα πριν την ημέρα αποκοπής μερίσματος, στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 90%. Ακόμη βλέπουμε πως ο όγκος συναλλαγών είναι πολύ αυξημένος την ημέρα 

αποκοπής μερίσματος όπως και την επόμενη, αλλά τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται 

στατιστικά σημαντικά. Από τον αθροιστικό όγκο συναλλαγών 10 ημέρες γύρω από την ημέρα 

αποκοπής μερίσματος, για τα ίδια έτη, παρατηρούμε πως το πενθήμερο πριν την ημέρα 

αποκοπής ο υπερβάλλον όγκος συναλλαγών αγγίζει το 80%. 

           Ο πίνακας 14 παρουσιάζει τον υπερβάλλον όγκο συναλλαγών την περίοδο 2009-2011 

όπου τα μερίσματα είχαν συντελεστή φορολόγησης 10%. Για τα έτη αυτά παρατηρούμε και πάλι 

πολύ αυξημένο όγκο συναλλαγών το διήμερο πριν την ημέρα αποκοπής μερίσματος, ενώ από 

τον αθροιστικό υπερβάλλον όγκο 10 ημέρες γύρω από την ημέρα αποκοπής, παρατηρούμε πως ο 

όγκος συναλλαγών φτάνει τα ποσοστά του 119% και 138% για τις ημέρες -5 έως 5 και -5 έως -1 

αντίστοιχα. Ακόμη, την προηγούμενη μέρα από την ημέρα αποκοπής και την ημέρα αποκοπής 

σημειώνεται αύξηση του όγκου συναλλαγών της τάξης του 72% αποτέλεσμα στατιστικά 

σημαντικό σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Το αποτέλεσμα αυτό μας δείχνει πως και μετά από 

την επιβολή φορολόγησης στα μερίσματα, οι επενδυτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να λάβουν 

μέρισμα. 

         Τέλος, ο πίνακας 15 μας δείχνει τον υπερβάλλον όγκο συναλλαγών για τα έτη 2012-2013, 

περίοδο όπου τα μερίσματα είχαν συντελεστή φορολόγησης 25%. Βλέπουμε πως ο όγκος 

συναλλαγών την περίοδο αυτή είναι μειωμένος, υπάρχει δηλαδή αρνητικός υπερβάλλον όγκος 

συναλλαγών γύρω από την ημέρα αποκοπής μερίσματος, αποτέλεσμα που θα μπορούσε να 

αποδοθεί στην οικονομική κρίση η οποία πλήττει ιδιαίτερα την Ελλάδα σε συνδυασμό με την 

αυξημένη φορολόγηση των μερισμάτων. Οι επενδυτές την περίοδο αυτή φαίνεται να μην 

ενδιαφέρονται να λάβουν το μέρισμα. 
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         Συνολικά απορρίπτουμε την ερευνητική υπόθεση Y4α και Υ4β πως ο υπερβάλλον όγκος 

συναλλαγών είναι μηδενικός για το σύνολο των παρατηρήσεων μας αλλά και ανά περίοδο, ενώ 

βρίσκουμε στοιχεία πως η λήψη μερίσματος είναι σημαντική για τους Έλληνες επενδυτές. 

Τέλος, η υψηλή φορολόγηση των μερισμάτων φαίνεται πως επηρεάζει και αυτή τις αποφάσεις 

των επενδυτών εφόσον όσο αυξάνεται η φορολογία των μερισμάτων μειώνεται ο υπερβάλλον 

όγκος συναλλαγών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με την έρευνα των Wu και Hsu 

(1996)11 οι οποίοι προέβλεψαν βάσει της θεωρίας της επίδρασης της φορολογίας, πως όσο η 

φορολογία των μερισμάτων και των κεφαλαιακών κερδών συγκλίνει, οι υπερβάλλουσες 

αποδόσεις αυξάνονται ενώ ο υπερβάλλον όγκος μειώνεται, την ημέρα αποκοπής μερίσματος. 

 

 

Πίνακας 13 Υπερβάλλον Όγκος Συναλλαγών 2007-2008 

Ημέρα Υπερβάλλον Όγκος % t-statistic  Περίοδος CAV% t-statistic 

-5 9.23% 0.40    CAV (-5,+5) 76.15% 1.07   

-4 67.61% 1.09    CAV (-5,-1) 80.55% 1.68 * 

-3 34.56% 1.07    CAV (+1,+2) -14.14% -0.47   

-2 39.70% 1.59    CAV (+1,+5) -14.61% -0.30   

-1 45.75% 1.78 *  CAV (-1,+1) 26.88% 0.72   

0 71.90% 1.15    CAV (-1,0) 32.74% 1.08   

1 30.37% 0.79        

2 18.12% 0.65        

3 74.41% 1.26        

4 13.41% 0.79        

5 54.46% 0.75        

 

 

 

                                                      
11 The Impact of the 1986 Tax Reform on Ex-dividend Day Volume and Price Behavior (Wu, 1996) 
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Πίνακας 14 Υπερβάλλον Όγκος Συναλλαγών 2009-2011 

Ημέρα Υπερβάλλον Όγκος % t-statistic  Περίοδος CAV% t-statistic 

-5 -2.06% -0.25    CAV (-5,+5) 119.68% 1.86 * 

-4 -6.02% -0.55    CAV (-5,-1) 138.32% 3.20 *** 

-3 100.77% 1.07    CAV (+1,+2) -12.26% -0.45   

-2 25.91% 1.71 *  CAV (+1,+5) -22.77% -0.53   

-1 162.84% 1.16    CAV (-1,+1) 67.74% 2.02 ** 

0 -7.27% -0.87    CAV (-1,0) 72.79% 2.66 ** 

1 2.75% 0.16        

2 -0.10% -0.01        

3 -9.96% -0.76        

4 -2.76% -0.24        

5 1.49% 0.09        

 

 

 

Πίνακας 15 Υπερβάλλον Όγκος Συναλλαγών 2012-2013 

Ημέρα Υπερβάλλον Όγκος % t-statistic  Περίοδος CAV% t-statistic 

-4 -24.59% -2.70 **  CAV (-5,+5) -280.81% -5.05 * 

-3 -29.70% -2.32 **  CAV (-5,-1) -101.71% -2.71 *** 

-2 -32.80% -2.82 ***  CAV (+1,+2) -79.66% -3.36   

-1 -13.24% -0.63    CAV (+1,+5) -188.37% -5.02   

0 9.27% 0.46    CAV (-1,+1) -45.66% -1.57 ** 

1 -41.69% -3.30 ***  CAV (-1,0) -3.97% -0.17 ** 

2 -39.70% -4.46 ***      

3 -33.37% -2.82 ***      

4 -38.40% -2.92 ***      

5 -38.39% -2.24 **      
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6.4 Αποτελέσματα παλινδρόμησης. 

 

 

Ο  πίνακας 16 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης που υπολογίστηκαν έχοντας ως 

εξαρτημένη μεταβλητή τις υπερβάλλουσες αποδόσεις ενώ ως ανεξάρτητες μεταβλητές 

υπολογίστηκαν το συστηματικό ρίσκο, τα κόστη συναλλαγών, ο μέσος όγκος συναλλαγών, η 

μερισματική απόδοση και ο υπερβάλλον όγκος. 

          Για το συστηματικό ρίσκο χρησιμοποιήσαμε τη μεταβλητή  beta η οποία υπολογίστηκε 

βάσει του μοντέλου αγοράς. Η μερισματική απόδοση (DY) υπολογίστηκε βάσει του λόγου 

μέρισμα / τιμή της μετοχής την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα αποκοπής. Τα κόστη 

συναλλαγών προσεγγίστηκαν από το λόγο 1 / τιμή της μετοχής την προηγούμενη ημέρα από την 

ημέρα αποκοπής. Οι υπερβάλλουσες αποδόσεις (ABR), είναι οι υπερβάλλουσες αποδόσεις την 

ημέρα αποκοπής μερίσματος βάσει του μοντέλου αγοράς. Η μεταβλητή του μέσου όγκου 

συναλλαγών (AVV), αντιστοιχεί στο μέσο όρο του όγκου συναλλαγών, υπολογισμένο με το 

υπόδειγμα προσαρμοσμένου μέσου όγκου συναλλαγών. Η μεταβλητή (TAX) αντιστοιχεί στο 

φόρο μερισμάτων και έχει τη τιμή 0 για την περίοδο όπου η φορολογία ήταν μηδενική και την 

τιμή 1 για την περίοδο όπου ίσχυε φορολογία στα μερίσματα. 

         Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης μας δείχνουν θετική συσχέτιση των υπερβαλλουσών 

αποδόσεων με τα κόστη συναλλαγών στο διάστημα εμπιστοσύνης 99%, δείχνοντας έτσι πως οι 

βραχυπρόθεσμοι επενδυτές επωφελούνται από μία μείωση στα κόστη συναλλαγών. Ακόμη 

αντίθετα με τις προβλέψεις των βραχυπρόθεσμων επενδυτών και σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της επίδρασης της φορολογίας των Elton και Gruber, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση (στο επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01) μεταξύ των υπερβαλλουσών αποδόσεων και της μερισματικής απόδοσης. 

Τέλος, η μεταβλητή της φορολογίας βρέθηκε στατιστικά σημαντική στο επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05 και επομένως φαίνεται πως επηρεάζει σημαντικά τις επιλογές των 

επενδυτών και το φαινόμενο υπό εξέταση. 
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Πίνακας 16 Ανάλυση Παλινδρόμησης Υπερβαλλουσών Αποδόσεων την ημέρα αποκοπής μερίσματος 

Dependent Variable: ABR 
 

 

Method: Least Squares 
 

 

Included observations: 389 after adjustments 

Variable Coefficient             Std. Error            t-Statistic  

     

ABV -0.00013 0.000193 -0.68557 
 

AVV 0.0000000008 0.000000004 0.190586 
 

BETA 0.00434 0.002746 1.580394 
 

DY -0.82985 0.045053 -18.4194 *** 
TAX 0.007314 0.002951 2.478451 ** 
TC 0.010957 0.003866 2.834241 *** 
 

    

R-squared 0.447884     Mean dependent var -0.0176 
Adjusted R-squared 0.440676     S.D. dependent var 0.037506 
S.E. of regression 0.02805     Akaike info criterion -4.29436 
Sum squared resid 0.301344     Schwarz criterion -4.23322 
Log likelihood 841.2521     Hannan-Quinn criter. -4.27012 

Durbin-Watson stat12 1.992739 
 

  

 

 

          Οι Lakonishok και Vermaelen (1986) υποστήριξαν πως η ευνοϊκή μερισματική 

φορολόγηση ως προς τα μερίσματα σε σχέση με τις υπεραξίες οδηγεί τους κερδοσκόπους να 

δραστηριοποιηθούν την ημέρα αποκοπής μερίσματος, ώστε να παρακρατήσουν το μέρισμα λόγω 

του χαμηλού φορολογικού συντελεστή με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο όγκος 

συναλλαγών γύρω από την ημέρα αποκοπής μερίσματος. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να 

ερευνήσουμε τη συσχέτιση του όγκου συναλλαγών με τα κόστη συναλλαγών και τη μερισματική 

απόδοση την περίοδο όπου η φορολόγηση μερισμάτων ήταν ευνοϊκότερη σε σχέση με την 

υπεραξία (2007-2011)13 Οι Lakonishok και Vermaelen (1986), υποστήριξαν σε αυτή τους τη 

θεωρία πως ο όγκος συναλλαγών σε περιόδους ευνοϊκής μερισματικής φορολόγησης θα πρέπει 

να σχετίζεται θετικά με τη μερισματική απόδοση και αρνητικά με τα κόστη συναλλαγών.  

                                                      
12 Το δείγμα ελέγχθηκε και σύμφωνα με το τεστ Durbin-Watson δεν βρέθηκαν δείγματα αυτοσυσχέτισης. Ακόμη μετά από έλεγχο 
του δείγματος με το White test δεν βρέθηκαν στοιχεία ετεροσκεδαστικότητας. 
13 Την περίοδο αυτή η φορολόγηση μερισμάτων ήταν 0% και 10% σε αντίθεση με τη φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών 
που ήταν 20%. 
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          Ο πίνακας 17 παραθέτει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

τον όγκο συναλλαγών και ανεξάρτητες τις υπερβάλλουσες αποδόσεις, τα κόστη συναλλαγών και 

τη μερισματική απόδοση. Όπως βλέπουμε στον πίνακα 17, τα κόστη συναλλαγών έχουν το 

αναμενόμενο αρνητικό πρόσημο και η μερισματική απόδοση το αναμενόμενο θετικό πρόσημο.  

 

 

Πίνακας 17 Ανάλυση Παλινδρόμησης Όγκου Συναλλαγών για την περίοδο 2007-2011 

Dependent Variable: ABV 14   

Method: Least Squares   

Included observations: 366 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

ABR -10.02816 14.34865 -0.698892 0.4851 

DY 4.646365 17.11810 0.271430 0.7862 

TC -0.956552 1.046246 -0.914271 0.3612 
     
    15 

 

 

          Παρόλο που τα αποτελέσματα δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά, η αρνητική συσχέτιση 

με τα κόστη συναλλαγών και η θετική με τη μερισματική απόδοση μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

πως την περίοδο όπου η φορολογία των μερισμάτων ήταν μηδενική ή ευνοϊκότερη από τα 

κεφαλαιακά κέρδη, οι κινήσεις των επενδυτών βραχυπρόθεσμου ορίζοντα ώστε να λάβουν το 

μέρισμα ήταν ικανές να επηρεάσουν το φαινόμενο της ανωμαλίας των τιμών των μετοχών κατά 

την ημέρα αποκοπής μερίσματος. Συνολικά όμως σύμφωνα με τα αποτελέσματα του συνολικού 

δείγματος η επιβολή φορολογίας στα μερίσματα βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις 

των επενδυτών και να προσφέρει στοιχεία της θεωρίας της επίδρασης της φορολογίας ως 

εξήγηση του φαινομένου.  

 

                                                      
14 Το δείγμα ελέγχθηκε και σύμφωνα με το τεστ Durbin-Watson δεν βρέθηκαν δείγματα αυτοσυσχέτισης. Ακόμη μετά από έλεγχο 
του δείγματος με το White test δεν βρέθηκαν στοιχεία ετεροσκεδαστικότητας. 
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7. ΣΥΝΟΨΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

7.1 Σύνοψη και συμπεράσματα. 

 

 

Η ανωμαλία στις τιμές των μετοχών την ημέρα αποκοπής μερισμάτων αποτελεί αντικείμενο 

πολλών ερευνών και συζητήσεων καθώς απασχολεί την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα 

πολλά χρόνια. Παρά τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί όμως δεν έχε βρεθεί ακόμη κάποια καθαρή 

απάντηση για την αιτία του φαινομένου αυτού. Τρεις είναι οι βασικές θεωρίες που έχουν 

σχηματιστεί γύρω από το φαινόμενο αυτό. Η πρώτη αναφέρει ως αιτία, την δράση των 

βραχυπρόθεσμων επενδυτών οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από το μέρισμα, με αποτέλεσμα 

να αυξάνουν τις υπερβάλλουσες αποδόσεις και τον όγκο συναλλαγών τις ημέρα αποκοπής 

μερίσματος. Η δεύτερη εξήγηση έχει ως πηγή την επίδραση της φορολογίας, και πιο 

συγκεκριμένα σε περιόδους ετερογενούς φορολόγησης μεταξύ μερισμάτων και κεφαλαιακών 

κερδών οι κινήσεις των επενδυτών επηρεάζονται από τον ευνοϊκότερο φορολογικό συντελεστή. 

Η τρίτη θεωρία βασίζεται στα εμπόδια μικροδομής όπως το βήμα τιμής και τα bid-ask spread. 

Παρόλα αυτά το μέγεθος των εμποδίων μικροδομής δεν είναι σημαντικό στην Ελληνική αγορά 

και έτσι απορρίψαμε εκ των προτέρων τη θεωρία αυτή ως εξήγηση του φαινομένου. 

          Η Ελληνική αγορά αποτελεί πρόσφορο έδαφος για μελέτη, λόγω της έλλειψης εμποδίων 

μικροδομής, της υποχρεωτικής διανομής μερίσματος κάθε έτος αλλά και λόγω του φορολογικού 

συστήματος των μερισμάτων το οποίο έχει αλλάξει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Αξίζει 

να σημειωθεί πως έως το 2008 η φορολόγηση των μερισμάτων ήταν μηδενική. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία διερευνώντας  αρχικά 

την ύπαρξη του φαινόμενο της ανωμαλίας των τιμών των μετοχών την ημέρα αποκοπής 

μερίσματος στην Ελλάδα,  σε μία περίοδο όπου επιβλήθηκε για πρώτη φορολογία στα 

μερίσματα. Ένας ακόμη στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η αιτία του 

φαινομένου. 
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         Για τη διερεύνηση του φαινομένου χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο των αριθμοδεικτών, της 

μελέτης γεγονότων για τις υπερβάλλουσες αποδόσεις και τον υπερβάλλον όγκο συναλλαγών και 

την ανάλυση παλινδρόμησης, ενώ το δείγμα χωρίστηκε σε 3 περιόδους σύμφωνα με την 

εκάστοτε φορολογική αντιμετώπιση των μερισμάτων. 

         Η μελέτη των αριθμοδεικτών έδειξε πως ο λόγος ΔΡ/Μ ήταν μικρότερος της ερευνητικής 

υπόθεσης σε όλες τις περιόδους υπό εξέταση, δείχνοντας έτσι πως οι τιμές των μετοχών πέφτουν 

λιγότερο από το ποσό του μερίσματος με αποτέλεσμα τη δημιουργία υπερβαλλουσών 

αποδόσεων. Σύμφωνα αποτελέσματα με τα παραπάνω απέδωσε η μελέτη γεγονότων, η οποία 

έδειξε πως υπάρχουν θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις την ημέρα αποκοπής μερίσματος σε 

όλες τις περιόδους που ερευνήσαμε. Συγκεκριμένα οι υπερβάλλουσες αποδόσεις βρέθηκαν 

1,27%, 2,08% και  3,14% για τις περιόδους όπου ίσχυε μηδενική, 10% και 25% φορολόγηση 

αντίστοιχα, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα κερδοσκοπίας σε έναν επενδυτή ο οποίος 

αγοράζει την μετοχή την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα αποκοπής και την πουλάει την 

ημέρα αποκοπής μερίσματος. Επίσης, παρατηρείται θετική τάση τις ημέρες πριν την ημέρα 

αποκοπής και αρνητική τις ημέρες μετά την ημέρα αποκοπής, αποτελέσματα τα οποία 

αντικατοπτρίζουν τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται η 

τάση των επενδυτών να αγοράζουν τις μετοχές πριν την ημέρα αποκοπής, να λαμβάνουν το 

μέρισμα και στη συνέχεια να πουλάνε τις μετοχές, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως η λήψη 

μερίσματος είναι σημαντική για τους Έλληνες επενδυτές. Παρατηρούμε ακόμη πως όσο 

αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής τόσο αυξάνονται και οι υπερβάλλουσες αποδόσεις. Το 

εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με την θεωρία  επίδραση της φορολογίας. Ακόμη τα αποτελέσματα, 

είναι σύμφωνα με αυτά της μελέτης των Lamdin και Hiemstra (1993). 

          Για μία καλύτερη εικόνα του φαινομένου,  μελετήσαμε τον όγκο συναλλαγών γύρω από 

την ημέρα αποκοπής μερίσματος. Βρέθηκε υπερβάλλον όγκος συναλλαγών  γύρω από την ημέρα 

αποκοπής μερίσματος την περίοδο όπου η φορολόγηση των μερισμάτων ήταν ευνοϊκότερη από 

αυτή των κεφαλαιακών κερδών. Ενδιαφέρον παρόλα αυτά έχει πως την περίοδο όπου ο 

φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων ήταν υψηλότερος από αυτόν της υπεραξίας βρέθηκε 

αρνητικός υπερβάλλον όγκος συναλλαγών την ημέρα αποκοπής μερίσματος. Τα αποτελέσματα 

αυτά ενισχύουν τη θεωρία της επίδρασης της φορολογίας, επίσης είναι σύμφωνα με την έρευνα 

των Wu και Hsu (1996) οι οποίοι προέβλεψαν, βάσει της θεωρίας της επίδρασης της 

φορολογίας, πως όσο η φορολογία των μερισμάτων και των κεφαλαιακών κερδών συγκλίνει, οι 
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υπερβάλλουσες αποδόσεις αυξάνονται ενώ ο υπερβάλλον όγκος μειώνεται, κατά την ημέρα 

αποκοπής μερίσματος. 

         Στη συνέχεια διερευνήσαμε την συσχέτιση μεταβλητών όπως τα κόστη συναλλαγών, το 

συστηματικό ρίσκο, τη μερισματική απόδοση κ.α. με τις υπερβάλλουσες αποδόσεις για το 

συνολικό δείγμα. Επίσης ερευνήσαμε την συσχέτιση των παραπάνω μεταβλητών με τον 

υπερβάλλον όγκο συναλλαγών για την περίοδο όπου η μερισματική φορολόγηση ήταν 

ευνοϊκότερη των κεφαλαιακών κερδών.  

         Τα ευρήματα της δεύτερης παλινδρόμησης ήταν σύμφωνα με τους Lakonishok και 

Vermaelen (1986), οι οποίοι υποστήριξαν πως ο όγκος συναλλαγών σε περιόδους ευνοϊκής 

μερισματικής φορολόγησης, θα πρέπει να σχετίζεται θετικά με τη μερισματική απόδοση και 

αρνητικά με τα κόστη συναλλαγών. Όσον αφορά τη συνολική περίοδο υπό εξέταση, τα 

αποτελέσματα της παλινδρόμησης των υπερβαλλουσών αποδόσεων δείχνουν θετική συσχέτιση 

με τα κόστη συναλλαγών. Ακόμη αντίθετα με τις προβλέψεις των βραχυπρόθεσμων επενδυτών 

και σύμφωνα με τις προβλέψεις της επίδρασης της φορολογίας των Elton και Gruber, βρέθηκε 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των υπερβαλλουσών αποδόσεων και της μερισματικής απόδοσης. 

Τέλος, όσον αφορά τη φορολογία, διαπιστώθηκε πως είναι στατιστικά σημαντική, γεγονός που 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως επηρεάζει σημαντικά τις επιλογές των επενδυτών και κατ’ 

επέκταση το συνολικό φαινόμενο της ανωμαλίας των τιμών των μετοχών κατά την ημέρα 

αποκοπής μερίσματος, ενισχύοντας το συμπέρασμα πως η θεωρία της φορολογικής επίδρασης, 

προσφέρει στοιχεία για την εξήγηση του φαινομένου στην Ελληνική αγορά. 

       Συνολικά, καταλήγουμε πως το φαινόμενο της ανωμαλίας των τιμών των μετοχών ισχύει 

στην Ελληνική αγορά για την περίοδο 2007-2013 βάσει των αποτελεσμάτων των 

υπερβαλλουσών αποδόσεων και του υπερβάλλοντος όγκου συναλλαγών, ενώ παρατηρούμε πως 

η λήψη του μερίσματος είναι σημαντική για τους επενδυτές την περίοδο όπου τα μερίσματα 

φορολογούνται λιγότερο από τα κεφαλαιακά κέρδη. Τέλος, καταλήγουμε πως η επιβολή 

φορολογίας στα μερίσματα επηρεάζει τις κινήσεις των επενδυτών, ενώ βάσει όλων των 

αποτελεσμάτων στοιχεία για την εξήγηση του φαινόμενου, προσφέρει η θεωρία της επίδρασης 

της φορολογίας.  
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7.2 Προτάσεις και περιορισμοί της έρευνας 

 

 

Η έρευνα μας βασίστηκε σε δεδομένα που αντλήσαμε από τη βάση δεδομένων του Bloomberg 

και του Ελληνικού χρηματιστηρίου, κατά τη γνώση μας αυτές οι βάσεις δεδομένων είναι 

αξιόπιστες. Επιπλέον, η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών βασίζεται κάποιες φορές σε 

προσωπικές επιλογές των επενδυτών οι οποίες δεν είναι απαραιτήτως λογικές και έτσι μπορούν 

να αλλοιώσουν την έρευνα. 

 Η έρευνα αυτή συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία μελετώντας τη συμπεριφορά 

των τιμών των μετοχών γύρω από την ημέρα αποκοπής μερίσματος στην Ελληνική αγορά σε μία 

περίοδο όπου επιβλήθηκε για πρώτη φορά φορολόγηση στα μερίσματα. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν πως η θεωρία της επίδρασης της φορολογίας είναι υπεύθυνη για το φαινόμενο. 

Θεωρούμε πως θα είχε ενδιαφέρων μία επόμενη έρευνα, η οποία θα μελετούσε την πελατειακή 

συμπεριφορά των επενδυτών ανάλογα με την φορολογική κλίμακα στην οποία ανήκουν όπως 

επίσης και την ταυτότητα των επενδυτών αυτών. 
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