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Ευ α
Θ ληΫμΝ υξαλδ έ μΝ εφλΪαπΝ κθΝ εαγβΰβ άΝ ηκυ,Ν εέ Θ κζσΰκΝ Παθ ζέ β,Ν ΰδαΝ βθΝ
εαγκ άΰβ βΝεαδΝ πέίζ οβΝπκυΝηκυΝπαλ έξ ΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμ δπζπηα δεάμΝηκυέ
πέ βμ,Ν εφλΪαπΝ βθΝ υΰθπηκ τθβΝηκυΝ βθΝκδεκΰΫθ δαΝηκυΝΰδαΝ βθΝυπκ άλδιβΝεαδΝ βθΝ
ίκάγ δαΝ κυμΝ ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ πκυ υθΝηκυέ
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Η ζάοβΝ απσφα βμΝ ΰδαΝ ηδαΝ υθαζζαΰάΝ έθαδΝ ΫθαΝ γΫηαΝ υθ ξκτμΝ εαδθκ κηέαμέΝ ΓδαΝ βθΝ
βηδκυλΰέα βηΪ πθΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ πυζβ βμΝ κδΝ αθαζυ ΫμΝ υθαζζαΰυθΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ
ευλέπμΝ τκΝ έ βΝαθΪζυ βμ,Ν βθΝ«γ η ζδυ βΝαθΪζυ β»ΝεαδΝ βθΝ« ξθδεάΝαθΪζυ β»έ
ΗΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ ία έα αδΝ ευλέπμΝ
βθΝ ξθδεάΝ αθΪζυ βέΝ λ υθΪ αδΝ βΝ
απκ κ δεσ β αΝ πθΝ ξθδευθΝ εαθσθπθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ απκ κ δεσ β αΝ βμΝ απζάμΝ
λα βΰδεάμΝ buy and holdέΝ Χλβ δηκπκδκτθ αδΝ ξθδεκέΝ εαθσθ μΝ εδθβ υθΝ ηΫ πθΝ σλπθΝ
(MA)Ν δΪφκλπθΝ π λδσ πθΝ εαδΝ κΝ έε βμΝ τΰεζδ βμ-απσεζδ βμΝ (MACD)Ν πΪθπΝ Ν
ξλβηα δ βλδαεκτμΝ
έε μΝ (daxμΓ ληαθέαμ,Ν cacζίμΝ Γαζζέαμ,Ν ftse1ίίμ ΰΰζέαμ,Ν
ibexγημΙ παθέαμ , athexβίμ ζζΪ αμ , ssmiμ ζί έαμ , atxμ υ λέαμ , djia:ΗΠ ).
υΰε ελδηΫθαΝξλβ δηκπκδά αη Νβη λά δαΝ κηΫθαΝ πθΝ δε υθ ΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβί1η.
τηφπθαΝη Ν αΝ ζδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝη ζΫ βμ,Ν κδΝαπκ σ δμ βμΝ λα βΰδεάμΝ“buy
and hold”Ν κ βΰκτθΝ Ν γ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ απκ κ δεσ β αμΝ (άΝ η ΰαζτ λκΝ εΫλ κμΝ ά
ζδΰσ λβΝαβηέα) Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝ ξθδεκτμΝεαθσθ μΝπκυΝ ι Ϊ αη έΝ εσηαΝεα αζάιαη Ν
σ δΝ αΝεσ βΝ υθαζζαΰάμΝ πβλ ΪακυθΝεα ΪΝπκζτΝ βθΝαπσ κ βΝ πθΝ ξθδευθΝεαθσθπθΝ
εαδΝΫ δΝπαέακυθ βηαθ δεσΝλσζκΝ βθΝζάοβΝαπκφΪ πθΝπκυΝπαέλθ δΝεΪγ Ν π θ υ άμέ
πκηΫθπμΝεα αζάΰκυη Νσ δΝκδΝ ξθδεκέΝεαθσθ μΝπκυΝη ζ ά αη
θΝαπκ ζκτθΝπκζτ δηαΝ
λΰαζ έαΝΰδαΝ κυμΝ π θ υ Ϋμ ίΪ δΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝηαμέ
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1. Ι ΓΩΓΙΚ
1.1 ΣδΝ έθαδΝβΝ ξθδεάΝαθΪζυ β;
Η ξθδεάΝαθΪζυ βΝ έθαδΝηδαΝηΫγκ κμΝ ιΫ α βμΝ πθΝη κξυθΝ(εαδΝ πθΝξλβηα αΰκλυθ)Ν
πκυΝ βλέα αδΝ βθΝαθΪζυ βΝΰλαφβηΪ πθέΝΣκθΝ ξθδεσΝαθαζυ άΝ θΝ κθΝαπα ξκζκτθΝκδΝ
δ κζκΰδ ηκέΝ βμΝ αδλ έαμ,ΝκΝζσΰκμΝΡή ΝάΝ αΝεΫλ βΝ βμ,ΝαζζΪΝ κΝΰλΪφβηαΝ βμΝη κξάμΝ(άΝ
κυΝ έε β)Ναυ σΝεαγαυ σέ
α δεάΝυπσγ βΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμΝ έθαδΝππμΝσ, δΝ έθαδΝΰθπ σΝ(άΝφβηκζκΰ έ αδ)ΝΰδαΝ
ηδαΝ αδλ έαΝ έθαδΝά βΝ θ πηα πηΫθκΝ βθΝ δηάΝ βμέΝΓδαΝ κθΝ ξθδεσΝαθαζυ άΝ θΝΫξ δΝ
βηα έαΝ δΝ πλκεΪζ Ν βθΝ Ϊθκ κΝ άΝ εΪγκ κΝ ηδαμΝ η κξάμ,Ν αζζΪΝ πσ κΝ ΫΰευλβΝ έθαδΝ βΝ
η αίκζάΝ βμΝ δηάμΝ βμέΝ
υ σΝπκυΝ κθΝίκβγΪ δΝθαΝαπκφα έ δΝ αθΝ έθαδΝΫΰευλβΝβΝη αίκζάΝ έθαδΝ κΝπαλ ζγσθέΝ
Μ ζ υθ αμΝη αίκζΫμΝ δηυθΝαπσΝ κΝπαλ ζγσθ,Νπλκ παγκτη ΝθαΝ θ κπέ κυη ΝΫΰεαδλαΝ
δμΝη αίκζΫμΝ κυΝηΫζζκθ κμέΝΠέ πΝαπσΝηδαΝ Ϋ κδαΝγ υλβ βΝελτί αδΝβΝ(ουξκζκΰδεά)Ν
παλα κξάΝσ δΝκδΝΪθγλππκδΝαθ δ λκτθΝπαλσηκδαΝ ΝπαλσηκδαΝ λ γέ ηα αέ
ΟΝ αλξδ υθ Ϊε βμΝ βμΝ WallΝ StreetΝ JournalΝ ωharlesΝ ϊowΝ γ πλ έ αδΝ κΝ Οπα ΫλαμΟΝ βμΝ
ξθδεάμΝαθΪζυ βμέΝ αθ κΝπλυ κμΝΪθγλππκμΝπκυΝ εΫφ βε ΝθαΝπΪλ δΝηδαΝκηΪ αΝη κξυθΝ
εαδΝθαΝφ δΪι δΝΫθαΝ έε βΝ(ίδκηβξαθδεσμΝ έε βμΝϊowΝJones)ΝπκυΝ υζζκΰδεΪΝθαΝ εφλΪα δΝ
βθΝ εέθβ βΝ πθΝ η κξυθΝ πκυΝ απαλ έακυθΝ κΝ έε βΝ εαδΝ υθ πυμΝ θαΝ απκ ζ έΝ ΫθαΝ
ίαλση λκΝ βμΝΰ θδεσ λβμΝεα τγυθ βμΝ βμΝαΰκλΪμέ
ΣαΝ λΰαζ έαΝ βμΝ ξθδεάμΝ αθΪζυ βμΝ έθαδΝ κδΝ έε μέΝ θαμΝ έε βμΝ έθαδΝ ΫθαμΝ
ηαγβηα δεσμΝυπκζκΰδ ησμΝπκυΝ βλέα αδ βθΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝάΝ κθΝσΰεκΝ υθαζζαΰυθΝ
βμΝ άΝ εαδ αΝ τκέΝ ΣαΝ κθσηα αΝ εαδΝ ησθκΝ πθΝ δε υθΝ τΰεζδ β- πσεζδ βΝ Κδθβ υθΝ
ΜΫ πθΝΌλπθ,Ν κξα δεσμΝ έε βμ,ΝΛπλέ μΝψollingerΝεέζπέΝαεκτΰκθ αδΝπ λέ λΰαΝεαδΝ
αππγκτθΝ κΝηΫ κΝ π θ υ άΝαπσΝ κΝθαΝα ξκζβγ έΝη Ν βθΝ ξθδεάΝαθΪζυ βέΝάη λαΝσηπμΝ
πκυΝ κΝ πΪ βηαΝ θσμΝ εκυηπδκτΝ ΥΝ ΫθαΝ ζκΰδ ηδεσΝ (εκηπδκτ λ) αθαζαηίΪθ δΝ βΝ ζτ βΝ
π λέπζκεπθΝηαγβηα δευθΝπλκίζβηΪ πθ,ΝβΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝ έθαδΝσ κΝπκ ΫΝπλδθΝξλά δηβΝ
κθΝ π θ υ άέΝ θΝξλ δΪα αδΝθαΝιΫλ δΝεαθ έμΝπυμΝυπκζκΰέα αδΝκΝΚδθβ σμΝΜΫ κμΝΌλκμ
ΰδαΝθαΝεα αζΪί δΝσ δΝ έθαδΝηΪζζκθΝ πδεέθ υθκΝθαΝαΰκλΪα δΝη κξΫμΝπκυΝεδθκτθ αδΝεΪ πΝ
απσΝ κΝηΫ κΝσλκΝ κυμέ
ΓδαΝηδαΝκπκδα άπκ Νη κξάΝυπΪλξ δΝηίΣΝπδγαθσ β αΝθαΝαθΫί δΝατλδκ,ΝεαδΝηίΣΝθαΝπΫ δέΝ
έθαδΝα έκΝθαΝπδ τ δΝεαθ έμΝσ δΝξλβ δηκπκδυθ αμΝκπκδα άπκ ΝηΫγκ κΝγαΝηπκλΫ δΝ
θαΝπλκίζΫο δΝ βθΝεέθβ βΝ πθΝξλβηα αΰκλυθΝη Ναελέί δαέΝ ΜσθκΝπδγαθκζκΰδεΪΝηπκλ έΝ
θαΝ εφλα έΝ κΝατλδκέΝΗΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝαθΝαπκ εκπ έΝεΪπκυ,Ν έθαδΝθαΝαζζΪι δΝαυ ΪΝ
αΝ πκ κ ΪΝ βμΝ τξβμΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ κυΝ π θ υ άέΝ θΝ Ϋξκυη Ν θίΣ πδγαθσ β αΝ θαΝ
πλκίζΫοκυη Ν π ΪΝ βθΝεέθβ βΝηδαμΝη κξάμ,ΝαλΰΪΝάΝΰλάΰκλαΝγαΝε λ έ κυη Νξλάηα αΝ
απσΝαυ σέ

1.2 ΗΝφδζκ κφέαΝεαδΝκδΝυπκγΫ δμΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμ
ΟΝ κηΫαμΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμΝπ λδζαηίΪθ δΝ υθκζδεΪΝ κυμΝκπα κτμΝ βμΝγ η ζδυ κυμΝ
αθΪζυ βμΝεαδΝ κυμΝ ξθδεκτμΝαθαζυ Ϋμ,ΝεαγυμΝκδΝ τκΝαυ ΫμΝγ πλέ μΝΫξκυθΝπκζζΪΝεκδθΪΝ
κδξ έαέΝ
δΝαπσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝΫξκυη ΝησθκΝ κυμΝκπα κτμΝ βμΝγ πλέαμΝ βμΝ υξαέαμΝ
υηπ λδφκλΪμΝ πθΝ δηυθέΝΌ κδΝ π θ υ ΫμΝπδ τκυθΝππμΝκδΝ δαευηΪθ δμΝ πθΝ δηυθΝ θΝ
έθαδΝ εα ΪΝ 1ίίΣΝ υξαέ μ,Ν αζζΪΝ ππμΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ κφ έζκθ αδΝ
Ν δΪφκλκυμΝ
υ βηα δεκτμΝπαλΪΰκθ μΝ( έ Ναυ σΝζΫΰ αδΝη αίκζάΝηαελκκδεκθκηδευθΝ κηΫθπθ,Ν
έ Ν η αίκζάΝ πλκ κεδυθΝ εαδΝ ουξκζκΰέαμΝ πθΝ π θ υ υθ,Ν έ Ν « π λδεάΝ

5

πζβλκφσλβ β»Ν εζπέ),Ν ξλ δΪακθ αδΝ ΫθαΝ υ βηα δεσΝ λΰαζ έκΝ η ζΫ βμΝ πθΝ δηυθΝ πθΝ
η κξυθΝ υ Ν θαΝ ηπκλΫ κυθΝ θαΝ πλαΰηα κπκδά κυθΝ σ κΝ κΝ υθα σΝ εαζτ λ μΝ
πλκίζΫο δμΝ ΰδα δμΝ η ζζκθ δεΫμΝ εδθά δμΝ κυμέΝ βζα άΝ κδΝ π θ υ ΫμΝ πκυΝ γΫζκυθΝ θαΝ
παλΫηίκυθΝ θ λΰβ δεΪΝ δμΝ π θ τ δμΝ κυμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ φαλησ κυθΝ εΪπκδκΝ έ κμΝ
ξθδεάμΝ αθΪζυ βμέΝ ΟδΝ ία δεΫμΝ υπκγΫ δμΝ δμΝ κπκέ μΝ βλέα αδΝ βΝ ξθδεάΝ αθΪζυ βΝ
έθαδμ
 ΗΝ λα βλδσ β αΝ βμΝαΰκλΪμΝπλκ ικφζ έΝ αΝπΪθ αέΝ
ΟδΝ πδελδ ΫμΝ βμΝ Σ ξθδεάμΝ θΪζυ βμΝ δ ξυλέακθ αδΝ σ δΝ έθαδΝ α αφάμΝ εαδΝ
αθυπσ α βΝ π δ άΝ αΰθκ έΝ θ ζυμΝ αΝ γ η ζδυ βΝ η ΰΫγβέΝ ΗΝ απΪθ β βΝ πθΝ
ξθδευθΝαθαζυ υθΝ έθαδΝσ δΝβΝ δηάΝεαδΝβΝπκλ έαΝ θσμΝ έ ζκυΝ(ΝάΝ θσμΝπλκρσθ κμ,Ν
θκηέ ηα κμΝ ε ζέ)Ν θ πηα υθ δΝ σζ μΝ δμΝ απαλαέ β μΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ
ξλ δΪακθ αδΝΰδαΝθαΝαπκε βγ έΝηδαΝπζάλβμΝ δεσθαέΝ«ΗΝ δηάΝαθ αθαεζΪΝ αΝπΪθ α»Ν
ζΫθ ,Ν υηπ λδζαηίΪθκθ αμΝ βθΝουξκζκΰέαΝ πθΝ π θ υ υθ,Ν αΝγ η ζδυ βΝη ΰΫγβΝ
ηΫξλδΝ εαδΝ κπκδκ άπκ Ν ιπ λδεσΝ άΝ πλσ γ κΝ παλΪΰκθ α,Ν ιαζ έφκθ αμΝ Ϋ δΝ
παθ ζυμΝ βθΝαθΪΰεβΝΰδαΝγ η ζδυ βΝαθΪζυ βέ
 ΗΝεέθβ βΝ πθΝ δηυθΝαεκζκυγ έΝ Ϊ δμέ
ΟδΝ ξθδεκέΝαθαζυ ΫμΝγ πλκτθΝσ δΝησζδμΝηδαΝ Ϊ βΝ αθαΰθπλδ έΝεαδΝ λαδπγ έ,Ν
Ϋε κ Νγ πλ έ αδΝπκζτΝπδκΝπδγαθσΝβΝ δηάΝθαΝ υθ ξέ δΝθαΝεδθ έ αδΝπλκμΝ βθΝέ δαΝ
εα τγυθ βέ
 ΗΝδ κλέαΝ παθαζαηίΪθ αδ
ΟΝ δ ξυλδ ησμΝ αυ σμΝ Ϋξ δΝ αλε ΪΝ Ϋλ αΝ ίΪ β,Ν βλδαση θκμΝ βθΝ αθγλυπδθβΝ
ουξκζκΰέαΝ εαδΝ βθΝ παλα κξάΝ σ δΝ κδΝ π θ υ ΫμΝ αθ δ λκτθΝ πΪθ αΝ η Ν παλσηκδκΝ
λσπκΝ σ αθΝ αθ δη ππέακυθΝ αθ έ κδξ μΝ εα α Ϊ δμέΝ
δΝ ζκδπσθ,Ν κδΝ ξθδεκέΝ
αθαζυ ΫμΝ οΪξθκυθΝ ΰδαΝ παθαζαηίαθση θαΝ ηκ έία εαδΝ αΝ η ζ Ϊθ Ν υ Ν θαΝ
ηπκλΫ κυθΝθαΝπλκίζΫοκυθΝ δμΝη ζζκθ δεΫμΝαθ δ λΪ δμΝ πθΝπαδξ υθΝ βμΝαΰκλΪμΝ
σ αθΝαυ ΪΝιαθα ηφαθδ κτθ

1.3 Θ πλέαΝ κυΝDOW
ΗΝγ πλ έαΝ κυΝDow αθαπ τξγβε ΝαπσΝ κ Charles Dow,Ναλξδ υθ Ϊε βμΝ βμΝWall Street
Journal, γ πλ έ αδΝκΝΟπα ΫλαμΟΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμέΝ ΰλαο ΝηδαΝ δλΪΝαπσΝΪλγλαΝπκυΝ
απκ ζκτθΝπαλαεα αγάεβΝ βθΝ τΰξλκθβΝ ξθδεάΝαθΪζυ βέ ΗΝπλυ βΝ εΫοβΝ κυΝά αθΝβΝ
κηα κπκέβ βΝη κξυθΝεαδΝβΝ βηδκυλΰέα θσμΝ έε βΝ(ίδκηβξαθδεσμΝ έε βμΝDow Jones)
πκυΝ υΰε θ λπ δεΪ θαΝ εφλΪα δ βθΝεέθβ βΝ πθΝη κξυθΝπκυΝαπκ ζκτθ κΝ έε βΝεαδΝ
υθ πυμΝθαΝαπκ ζ έΝΫθαΝίαλση λκΝ βμΝεα τγυθ βμΝ βμΝαΰκλΪμέΝΣκΝ1κκζ παλκυ έα
πθΝ έε βΝDow Jones πκυΝπ λδ έξ Ν δηΫμΝεζ δ έηα κμΝ11Νη κξυθΝσπκυΝεαδΝπέ υ Νσ δΝ
παλ έξ ΝηδαΝεαζάΝΫθ διβΝ βμΝκδεκθκηέαμέΝ λΰσ λαΝ κΝ1κλιΝπέ υ σ δΝαυ άΝβΝΫθ διβΝ
γαΝπαλκυ δαασ αθΝεαζτ λαΝαθΝυπάλξαθΝ τκΝι ξπλδ κέ έε μΝεαδΝΫ δΝ βηδκτλΰβ Ν
κΝ δ βλκ λκηδεσΝ έε βΝπκυΝαπκ ζκτ αθΝαπσΝβίΝη κξΫμέΝ ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝκΝ
Dow πδ άηαθ ΝησθκΝπαλα βλά δμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝγ πλέαΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμ, θυΝ
ΪζζκδΝεα ΫζβιαθΝσ δΝβΝγ πλέαΝ κυΝ έθαδΝ π άΝεαδΝηπκλ έΝθαΝδ ξτ δΝ Ν φαληκΰΫμέ Λσΰπ
κυΝ γαθΪ κυΝ κυΝ Dow κΝ εΫηίλδκΝ κυΝ 1λίβΝ κδΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ υΰεΫθ λπ αθΝ δμΝ
η ζΫ μΝ κυΝεαδΝ υθΫ αιαθΝ βθΝ Ογ πλέαΟΝπκυΝ απκ ζ έ αδ απσΝΫθαΝ τθκζκΝαιδπηΪ πθΝ
πκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝπαλαεΪ πέΝΝΝ
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1.

π
φ
απ
αμ
ΚΪγ Νπζβλκφκλέα,ΝφάηβΝεαδΝπλκ κεέαΝαθ αθαεζΪ αδΝ δμΝ δηΫμέΝΓ ΰκθσ αΝπκυΝ
θΝηπκλκτθΝθαΝπλκίζ φγκτθ,ΝΰλάΰκλαΝγαΝπλκΝ ικφζβγκτθ απσΝ βθΝαΰκλΪέ

2. Η α
:
ΟΝ ϊowΝ γ πλκτ Ν σ δΝ βΝ Ϊ βΝ απκ ζ έ αδ απσΝ λέαΝ ηΫλβ,Ν βθΝ ευλέα,Ν βθ
υ λ τκυ αΝ εαδΝ βθΝ ίλαξυπλσγ ηβΝ πκυΝ αΝ τΰελδθ η Ν βθΝ παζέλλκδαΝ αΝ
ετηα αΝεαδΝ κθΝπαφζα ησΝ βμΝγΪζα αμέ
 ΟδΝετλδ μΝ(majorΝάΝprimary)Ν Ϊ δμΝπκυΝ δαλεκτθΝΰδαΝπΪθπΝαπσΝΫθαΝΫ κμΝ
εαδΝαλε Ϋμ φκλΫμΝΰδαΝπκζζΪΝΫ βέ
 ΟδΝ υ λ τκυ μΝ άΝ θ δΪη μΝ (secondaryΝ άΝ intermediate)Ν δκλγυ δμΝ
ηπκλ έΝ θα δα βλβγκτθΝ ΰδαΝ αλε ΫμΝ ί κηΪ μΝ ΫπμΝ αλε κτμΝ ηάθ μέΝ
Καζκτθ αδ,Ν πέ βμ, Ο δκλγυ δμΟΝ π δ άΝγ πλκτθ αδΝ δαεκπΫμΝ βμΝετλδαμΝ
Ϊ βμέΝΜπκλ έΝθαΝυπκξπλά κυθ εα ΪΝ κΝΫθαΝάΝ αΝ τκΝ λέ αΝηδαμΝ Ϊ βμ,Ν
ησθκΝπλκ πλδθΪ,ΝσηπμέΝΣ ζδεΪΝ πδίΪζζ αδ ιαθΪΝβΝηαελκξλσθδαΝ Ϊ βέ
 ΟδΝ ίλαξυπλσγ η μΝ (minor)Ν δκλγυ δμΝ δαλεκτθΝ απσΝ ηέαΝ ΫπμΝ αλε ΫμΝ
ί κηΪ μΝεαδ έ πμΝπαλκυ δα κτθΝ τκΝ άΝ λ δμΝ απσΝαυ ΫμΝ αΝπζαέ δαΝ
ηδαμΝ θ δΪη βμΝ Ϊ βμέ
3.
α
υ
γ
αμ
 Κ αΑ
Α
μ
1έΣκΝΫιυπθκΝξλάηαΝαλξέα δΝθαΝ υ πλ τ δΝη κξΫμέ
βέΣδμΝ θΫλΰ δΫμΝ κυμΝαεκζκυγκτθΝεαδΝΪζζκδΝ π θ υ ΫμΝεαγυμΝ αΝγ η ζδυ βΝ
αλξέακυθΝθαΝί ζ δυθκθ αδΝ α δαεΪέ
γέΚυλδαλξ έΝβΝε λ κ εκπέαΝεαδΝκδΝ δηΫμΝαθ ίαέθκυθΝζσΰπ πλκ κεδυθέ
 Κ α Κα
Α
μ
1έΣκΝΫιυπθκΝξλάηαΝαλξέα δΝθαΝλ υ κπκδ έΝ θΝηΫ πΝεζέηα κμΝΰ θδεσ λβμΝ
υφκλέαμέ
βέΣκυμΝ αεκζκυγκτθΝ εαδΝ ΪζζκδΝ π θ υ ΫμΝ εαγυμΝ αΝ γ η ζδυ βΝ
ξ δλκ λ τκυθέ
γέΠπζά δμΝπαθδεκτΝαθ ιαλ ά πμΝ βμΝπλαΰηα δεάμΝαιέαμέ
4. Η
υ Industrial χverage π π
α π
α
α απ
Transportation Average α α
φαμ
ΝΫαΝυοβζΪΝ κυΝ θσμΝ έε βΝπλΫπ δΝθαΝ πδί ίαδυθκθ αδΝη ΝθΫαΝυοβζΪΝ κυΝΪζζκυΝ
(σξδΝ απαλαέ β αΝ αυ σξλκθαΝ αζζΪΝ Ν ηδελσΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηα)έΝ ΚαδΝ κδΝ τκΝ
έε μΝπλΫπ δΝθαΝι π λΪ κυθΝπλκβΰκτη θαΝ υ λ τκθ αΝυοβζΪΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ
Ϋξκυη Ν πδί ίαέπ βΝ υθΫξδ βμΝ βμΝαθκ δεάμΝ Ϊ βμέ ΣκΝαθ έ λκφκΝΰδαΝεαγκ δεάΝ
ετλδαΝ Ϊ βέ
5.

π
 Νπ λέπ π
Ϋξκυη Ναθκ
ετλδαΝεαγκ

π α π
α
:
βΝετλδαμΝαθκ δεάμΝ Ϊ βμ,ΝκΝσΰεκμΝπλΫπ δΝθαΝαυιΪθ δΝεΪγ ΝφκλΪΝπκυΝ
δεάΝεέθβ βΝεαδΝθαΝη δυθ αδΝ ΝεΪγ Ν δσλγπ βέ ΣκΝαθ έ λκφκΝ Ν
δεά Ϊ βέ

6.

α α
υ
υ α υφ α α ,
π υ α υπ
π α
αφ
α
φ :
θαμΝαλδγησμΝ ξθδευθΝ λΰαζ έπθΝ έθαδΝ δαγΫ δηκμΝ κυμΝ υθαζζα ση θκυμΝ
ΰδαΝθα κυμΝίκβγά δΝ κθΝ τ εκζκΝ σξκΝ βμΝαθ τλ βμΝ πθΝ βη έπθΝ
αθ δ λκφάμ, υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ βμΝη ζΫ βμΝ πθΝ πδπΫ πθΝ άλδιβμΝεαδΝ

7

αθ έ α βμ,Ν πθΝηκθ Ϋζπθ δηυθ,Ν πθΝΰλαηηυθΝ Ϊ πμΝεαδΝ πθΝεδθβ υθΝηΫ πθΝ
σλπθέΝΜ λδεκέΝ έε μΝηπκλκτθΝθα παλΫξκυθΝαεσηαΝθπλέ λαΝ άηα αΝ
δ κπκέβ βμΝαπυζ δαμΝ κυΝmomentumέ

1.4 Θ πλέαΝ πκ ζ ηα δεάμΝ ΰκλΪμΝ(ϋfficientΝmarketΝtheory)
ΗΝ Θ πλέαΝ βμΝ απκ ζ ηα δεάμΝ αΰκλΪμΝ έθαδΝ ηδαΝ γ η ζδυ βμΝ κδεκθκηδεάΝ γ πλέαΝ πκυΝ
κλέα δΝσ δΝκδΝξλβηα αΰκλΫμΝ έθαδΝ δαλευμΝπζάλπμΝ θβη λπηΫθ μ,Ν βζα ά,ΝκδΝπαλκτ μΝ
δηΫμΝ πθΝ ξλ κΰλΪφπθΝ αθ δεα κπ λέακυθΝ πζάλπμΝ εΪγ Ν ξ δεάΝ εαδΝ δαγΫ δηβΝ
πζβλκφκλέαΝ εα ΪΝ λσπκΝ απκ ζ ηα δεσΝ εαδΝ αζζΪακυθΝ υθ ξυμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
θ πηα υ κυθΝκπκδα άπκ ΝθΫαΝπζβλκφκλέαΝπλκετο δέ
Γδ’Ν αυ σΝ κΝ ζσΰκΝ έθαδΝ α τθα κΝ θαΝ θδεά δΝ εΪπκδκμΝ βθΝ αΰκλΪΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ
κπκδα άπκ ΝπζβλκφκλέαΝαφκτΝαυ ά,Ν τηφπθαΝη Ν βΝγ πλέα,ΝΫξ δΝά βΝ πλκΝ ικφζβγ έ
εαδΝ θ πηα πγ έΝ βθΝ δηάΝ κυΝξλ κΰλΪφκυέ
υ σΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ κυΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ η αιτΝ η ΰΪζκυΝ αλδγηκτΝ κλγκζκΰδευθΝ
π θ υ υθΝ κδΝ κπκέκδΝ αθαζτκυθΝ εαδΝ αιδκζκΰκτθΝ δαλευμΝ αΝ ξλ σΰλαφαΝ πκυΝ
δαπλαΰηα τκθ αδΝ βθΝ αΰκλΪέΝ ΪθΝ βΝ αΰκλΪΝ ηδαμΝ η κξάμΝ έθαδΝ απκ ζ ηα δεάΝ Ν
ξΫ βΝ η Ν δμΝ δαγΫ δη μΝ πζβλκφκλέ μ,Ν εαθΫθαμΝ π θ υ άμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ τξ δΝ
υπ λίκζδεΫμΝαπκ σ δμέ
τηφπθαΝ η Ν ΪζζκυμΝ κδεκθκηκζσΰκυμ,Ν κδΝ δηΫμΝ πθΝ ξλ κΰλΪφπθΝ θ πηα υθκυθΝ
πζβλκφκλέ μΝ ηΫξλδΝ κΝ βη έκΝ σπκυΝ κΝ κλδαεσΝ εσ κμΝ κυΝ θαΝ λκυθΝ κδΝ π θ υ ΫμΝ
ία δ ηΫθκδΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ θΝ ι π λθΪΝ αΝ κλδαεΪΝ κφΫζβέ υθάγπμΝ κλέακθ αδΝ λέαΝ
πέπ αΝπζβλκφκλδαεάμΝαπκ ζ ηα δεσ β αμΝ βμΝαΰκλΪμμ
1) ΜκλφάΝ γ θκτμΝ πκ ζ ηα δεσ β αμΝ(weak-form efficiency):
τηφπθαΝ η Ν αυ άθΝ βθΝ ηκλφάΝ απκ ζ ηα δεσ β αμ,Ν δ κλδεΫμΝ
πζβλκφκλέ μΝ (πέξέΝ παλ ζγκτ μΝ δηΫμ,Ν απκ σ δμ,Ν σΰεκμΝ υθαζζαΰυθ)Ν
αθ δεα κπ λέακθ αδΝά βΝ δμΝ δηΫμΝεαδΝ θΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ
απσΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝΰδαΝθαΝπλκίζΫοκυθΝη ζζκθ δεΫμΝ δηΫμΝεαδΝθαΝπ τξκυθΝ
υπ λίκζδεΫμΝαπκ σ δμέ
2) ΜκλφάΝΗηδ-Ι ξυλάμΝ πκ ζ ηα δεσ β αμ(semi-strong form efficiency):
τηφπθαΝη Ν βθΝβηδ-δ ξυλάΝηκλφάΝαπκ ζ ηα δεσ β αμ,Ν βηκ δ υηΫθ μΝ
πζβλκφκλέ μΝ (πέξέΝ δ κζκΰδ ηκέΝ
αδλ δυθ,Ν αθαεκδθυ δμΝ ε λ υθ,Ν
η λδ ηΪ πθ,Ν εζπέ)Ν αθ δεα κπ λέακθ αδΝ δμΝ παλκτ μΝ δηΫμΝ εαδΝ θΝ
ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ απσΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝ ΰδαΝ θαΝ πλκίζΫοκυθΝ
η ζζκθ δεΫμΝ δηΫμΝεαδΝθαΝπ τξκυθΝυπ λίκζδεΫμΝαπκ σ δμέ
3) ΜκλφάΝΙ ξυλάμΝ πκ ζ ηα δεσ β αμΝ(strongΝformΝefficiency):
τηφπθαΝ η Ν αυ άθΝ βθΝ ηκλφάΝ απκ ζ ηα δεσ β αμ,Ν αεσηα εαδΝ ηββηκ δ υηΫθ μΝπζβλκφκλέ μΝ(πέξέΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝΫξκυθΝΪ κηαΝηΫ αΝαπσΝ
ηέαΝ αδλ έαΝεαδΝ θΝΫξκυθΝ βηκ δ υ έΝαεσηα)Ναθ δεα κπ λέακθ αδΝ δμΝ
παλκτ μΝ δηΫμΝεαδΝ θΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝαπσΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝ
ΰδαΝθαΝπλκίζΫοκυθΝη ζζκθ δεΫμΝ δηΫμΝεαδΝθαΝπ τξκυθΝυπ λαπκ σ δμέ
 ΝηέαΝαπκ ζ ηα δεάΝαΰκλΪΝ αΝ πέπ αΝ δηυθΝεαγκλέακθ αδΝαπσΝ βθΝγ η ζδυ βΝαιέαΝ
( δηά)Ν κυΝξλ κΰλΪφκυΝεαδΝβΝ βη λδθάΝη αίκζάΝ βμΝξλβηα δ βλδαεάμΝ δηάμΝπλκΫλξ αδΝ
ησθκΝαπσΝ αΝ βη λδθΪ,Ν υξαέα,ΝθΫαέ
υ σΝπλαε δεΪΝ βηαέθ δΝ σ δΝκΝ λσζκμΝ πθΝ δ δευθΝεαδΝ πθΝ παΰΰ ζηα δυθΝ βθΝ αΰκλΪΝ
φσ κθΝ θΝΫξκυθΝ βθΝ υθα σ β αΝπλσίζ οβμ,ΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ έθαδΝπ λδκλδ ηΫθκμέ
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ΤπκγΫ δμΝΘ πλέαμ πκ ζ ηα δεάμΝ ΰκλΪμ:
 ΤπΪλξ δΝ ΫθαμΝ η ΰΪζκμΝ αλδγησμΝ αθαζυ υθ,Ν π θ υ υθ,Ν ξλβηα δ υθΝ ε ζέ κδΝ
κπκέκδΝ υηη ΫξκυθΝ θ λΰΪΝ βθΝαΰκλΪΝεαδΝ υθ ξυμΝαθαζτκυθΝεαδΝαιδκζκΰκτθΝ
εΪγ Ν δαγΫ δηβΝπζβλκφκλέαέ
 ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝαΰκλΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ παγκτθΝθαΝη ΰδ κπκδκτθΝ βΝ
υθκζδεάΝ κυμΝ ξλβ δησ β αΝ (utilityΝ maximizingΝ agents)Ν εαδΝ θαΝ ΫξκυθΝ
κλγκζκΰδεΫμΝ πλκ κεέ μΝ (rationalΝ expectations)Ν δμΝ κπκέ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
αθαπλκ αλησακυθΝσ αθΝζαηίΪθκυθΝεαδθκτλδαΝπζβλκφσλβ βέ

θαμΝ π θ υ άμΝάΝηδελάΝκηΪ αΝ π θ υ υθΝθαΝηβθΝηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ δηάΝ
βμΝη κξάμέ
 ΗΝπζβλκφκλέαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ δαγΫ δηβΝ ΝσζκυμΝ βθΝαΰκλΪΝ αυ σξλκθα,ΝθαΝ
ηβθΝΫξ δΝεσ κμΝεαδΝθαΝφ Ϊθ δΝη Ν υξαέκΝ λσπκέ
 ΟδΝ π θ υ ΫμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθ δ λκτθΝ ΰλάΰκλαΝ εαδΝ η Ν αελέί δαΝ Ν εΪγ Ν θΫαΝ
πζβλκφκλέαέ
 ΟδΝκλγκζκΰδεκέΝ π θ υ ΫμΝ θΝεΪθκυθΝ υ βηα δεΪΝζΪγκμΝ δμΝ ε δηά δμΝ κυμέ
 ΟδΝζΪγκμΝ ε δηά δμΝ θΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝ δηΫμΝδ κλλκπέαμΝζσΰπΝ κυΝκλγκζκΰδεκτΝ
arbitrage.

2. ΓΡ ΦΗΜ Σ ΝΚ ΙΝ

ΙΚ Ν ΡΓ Λ Ι

2.1 δΪΰλαηηαΝΰλαηηάμ
ΣκΝ πδκΝ ία δεσΝ απσΝ αΝ δαΰλΪηηα αΝ έθαδΝ κΝ δΪΰλαηηαΝ ΰλαηηάμ (ξάηαΝ 1)Ν π δ άΝ
αθαπαλδ ΪΝ ησθκΝ δμΝ δηΫμΝ εζ δ έηα κμΝ απσΝ ΫθαΝ εαγκλδ ηΫθκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαέΝ ΗΝ
ΰλαηηάΝ ξβηα έα αδΝ υθ Ϋκθ αμΝ δμΝ δηΫμΝεζ δ έηα κμΝηΫ αΝ ΝΝΫθαΝξλκθδεσΝπζαέ δκέΝ
ΣαΝ ΰλαφάηα αΝ ΰλαηηυθΝ
θΝ παλΫξκυθΝ κπ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ κυΝ τλκυμΝ
δαπλαΰηΪ υ βμΝΰδαΝ α πδηΫλκυμΝ βη έα,ΝσππμΝυοβζΫμ,ΝξαηβζΫμΝεαδΝ κΝΪθκδΰηαΝ πθΝ
δηυθέΝΩ σ κ,ΝβΝ δηάΝεζ δ έηα κμΝγ πλ έ αδΝ υξθΪΝσ δΝ έθαδΝβΝπδκΝ βηαθ δεάΝ δηάΝ αΝ
κδξ έαΝΰδαΝ δμΝη κξΫμΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βθΝυοβζάΝεαδΝξαηβζάΝ βμΝβηΫλαμΝεαδΝΰδ’ αυ σΝ
έθαδΝβΝησθβΝ δηάΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ αΝ δαΰλΪηηα αΝΰλαηηάμ.
χάηα 1: δΪΰλαηηαΝΰλαηηάμ
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2.2 Ραί σΰλαηηα
ΣκΝ ΰλΪφβηαΝ λΪί πθ (ξάηαΝ β) π ε έθ δΝ κΝ δΪΰλαηηαΝ ΰλαηηάμ η Ν βθΝ πλκ γάεβΝ
π λδ σ λπθΝ ία δευθΝ κδξ έπθΝ πζβλκφκλδυθΝ ΰδαΝ εΪγ Ν βη έκΝ πθΝ
κηΫθπθέΝ ΣκΝ
δΪΰλαηηαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝηδαΝ δλΪΝαπσΝεΪγ μΝΰλαηηΫμΝπκυΝαθ δπλκ ππ τκυθΝεΪγ Ν
βη έκΝ κηΫθπθέΝ υ άΝβΝεΪγ βΝΰλαηηάΝαθ δπλκ ππ τ δΝ βθΝυοβζάΝεαδΝξαηβζάΝΰδαΝ
βθΝπ λέκ κΝ δαπλαΰηΪ υ βμ,ΝηααέΝη Ν βθΝ δηάΝεζ δ έηα κμέΝΟδΝ δηΫμΝεζ δ έηα κμΝεαδΝ
αθκέΰηα κμΝ Ν υηίκζέακθ αδΝ βθΝ εΪγ βΝ ΰλαηηάΝ απσΝ ηέαΝ κλδασθ δαΝ πατζαέΝ ΗΝ δηάΝ
αθκέΰηα κμΝ ΰδαΝ ΫθαΝ δ σΰλαηηαΝ παλκυ δΪα αδΝ απσΝ βθΝ πατζαΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ βθΝ
αλδ λάΝπζ υλΪΝ βμΝεΪγ βμΝΰλαηηάμέΝ θ έγ α,ΝβΝ δηάΝεζ δ έηα κμΝ υηίκζέακθ αδΝαπσΝ
βθΝ πατζαΝ αΝ ιδΪέΝ  Ν ΰ θδεΫμΝ ΰλαηηΫμ,Ν αθΝ βΝ αλδ λΪΝ πατζαΝ (αθκέΰηα κμ)Ν έθαδΝ
ξαηβζσ λβΝ απσΝ βΝ ιδΪΝπατζαΝ(εζ δ έηα κμ),Ν σ ΝβΝΰλαηηάΝγαΝ έθαδΝ εδα ηΫθβΝη Ν
ηπζ ,Ναθ δπλκ ππ τκθ αμΝΪθκ κΝ βθΝπ λέκ κΝΰδαΝ βΝη κξά,Ν κΝκπκέκΝ βηαέθ δΝσ δΝΫξ δΝ
απκε ά δΝ αιέαέΝ ΜέαΝ εΪγ βΝ ΰλαηηά πκυΝ έθαδΝ ξλπηα δ ηΫθβΝ εσεεδθβΝ έξθ δΝ σ δ βΝ
η κξάΝΫξ δΝη δπγ έΝ ΝαιέαΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝαυ άέΝΌ αθΝ υηίαέθ δΝαυ σ,ΝβΝπατζαΝ αΝ
ιδΪΝ(εζ δ έηα κμ)Ν έθαδΝξαηβζσ λβ απσΝ βθ πατζαΝ αΝαλδ λΪ (αθκέΰηα κμ)έ
χάηαΝβμΝΡαί σΰλαηηα

2.3 Γλαφάηα αΝεβλκπάΰδκ
Σκ εβλκπάΰδκ ΰλΪφβηα (ξάηαΝγ) έθαδΝπαλσηκδκΝη ΝΫθαΝλαί σΰλαηηα (ξάηαΝβ),ΝαζζΪΝ
δαφΫλ δΝ κθΝ λσπκΝπκυΝ έθαδΝκπ δεΪΝεα α ε υα ηΫθκέ ΠαλσηκδκΝη Ν κΝλαί σΰλαηηα,Ν
κΝεβλκπάΰδκΝΫξ δΝηέαΝζ π άΝεΪγ βΝΰλαηηάΝπκυΝ ηφαθέα δΝ κΝ τλκμΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ
βμΝ π λδσ κυέ ΗΝ δαφκλΪΝ Ϋλξ αδΝ κΝ ξβηα δ ησΝ ηδαμΝ υλ έαμΝ ΰλαηηάΝ βθΝ εΪγ βΝ
ΰλαηηά,ΝβΝκπκέαΝαπ δεκθέα δΝ βΝ δαφκλΪΝη αιτΝ βμΝαθκδε άμΝεαδΝεζ δ άμΝ δηάμέ Καδ,Ν
σππμΝ κΝλαί κΰλΪηηα α,Ν αΝεβλκπάΰδαΝΰλαφάηα α ία έακθ αδΝ πέ βμΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ
απσΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ ξλπηΪ πθΝ ΰδαΝ θαΝ ιβΰά δΝ δΝ Ϋξ δΝ υηί έΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
δαπλαΰηα υ δεάμΝπ λδσ κυέ θαΝ βηαθ δεσΝπλσίζβηαΝ έθαδΝβΝ δαησλφπ βΝξλπηΪ πθΝ
ΝεβλκπάΰδκΝΰδα έΝ δαφκλ δεΫμΝ κπκγ έ μΝξλβ δηκπκδκτθΝ δαφκλ δεΪΝπλσ υπαέ ΩμΝ εΝ
κτ κυ,Ν έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝεα αθκά κυη Ν βΝ δαησλφπ βΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδαΝ κΝ
ΰλΪφβηαΝεβλκπάΰδκΝΰδαΝθαΝ λΰα κτη Νη Ναυ σέ ΤπΪλξκυθΝ τκΝξλπηα δεΫμΝ κηΫμΝΰδαΝ δμΝ
αθκ δεΫμΝβηΫλ μΝεαδΝηέαΝΰδαΝ δμΝβηΫλ μΝπκυ πΫφ δΝβΝ δηάέ Ό αθΝβΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝΫξ δΝ
αθΫί δΝ εαδΝ εζ έθ δΝ πΪθπΝ απσΝ κΝ ΪθκδΰηαΝ βμΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ ,Ν κΝ εβλκπάΰδκΝ έθαδΝ
υθάγπμΝζ υεσΝάΝΪ δκέ ΪθΝβΝη κξάΝ δαπλαΰηα τ αδ π π δεΪΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κ,Ν σ Ν
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κΝεβλκπάΰδκΝ έθαδΝ υθάγπμΝεσεεδθκΝάΝηατλκ. ΪθΝβΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝΫξ δΝεζ έ δΝπΪθπΝ
απσΝ κΝεζ έ δηκΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝβηΫλαμ,ΝαζζΪΝεΪ πΝαπσΝ κΝΪθκδΰηαΝ βμΝβηΫλαμ,Ν κΝ
εβλκπάΰδκΝγαΝ έθαδΝηατλκΝάΝΰ ηδ ηΫθκΝη Ν κΝξλυηαΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝθαΝ έι δΝ
ηδαΝαθδκτ αΝβηΫλαέ
χάηαΝγμΝΓλΪφβηαΝεβλκπάΰδκΝ

2.4 Γλαφάηα αΝ έι πθΝεαδΝ δηυθ
Σκ δΪΰλαηηαΝ έι πθΝ εαδΝ δηυθ (ξάηαΝ ζ) θΝ έθαδΝ υλΫπμΝ ΰθπ σΝ εαδΝ θΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝαπσΝ κθΝηΫ κΝ π θ υ ά,ΝαζζΪΝΫξ δΝηδαΝηαελΪΝδ κλέαΝ βμΝ ξλά βμΝπκυΝ
ξλκθκζκΰ έ αδΝ απσΝ δμΝ πλυ μΝ ξθδεΫμΝ δαπλαΰηΪ υ βμέ υ σμΝ κΝ τπκμΝ ΰλαφάηα κμΝ
αθ δεα κπ λέα δΝ δμΝ δαευηΪθ δμΝ πθΝ δηυθΝεαδΝ θΝα ξκζ έ αδΝη Ν κΝξλσθκΝεαδΝ κθΝσΰεκΝ
βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ βη έπθέ ΣκΝ δΪΰλαηηαΝ έι πθΝεαδΝ δηυθΝαφαδλ έΝ κ γσλυίκ ,Ν δμΝ
α άηαθ μΝ δαευηΪθ δμΝ πθΝ δηυθΝ
κΝ ξλβηα δ άλδκ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ
λ ίζυ κυθΝ δμΝ απσο δμΝ πθΝ π θ υ υθΝ ΰδαΝ δμΝ Ϊ δμΝ πθΝ δηυθέ υ κέΝ κδΝ τπκδΝ
ΰλαφβηΪ πθΝπλκ παγκτθΝ πέ βμΝθαΝ ικυ
λυ κυθΝ βθ α τηη λβ πέ λα βΝπκυΝΫξ δΝ
κΝξλσθκμΝ βθΝαθΪζυ βΝ κυΝΰλαφάηα κμέ Ό αθΝπλπ κεκδ Ϊι δμΝΫθαΝΰλΪφβηΪ έι πθΝ
εαδΝ δηυθ,ΝγαΝπαλα βλά
ΝηδαΝ δλΪΝαπσΝΧΝεαδΝΟέΝΣαΝXΝαθ δπλκ ππ τκυθΝαθκ δεΫμΝ
Ϊ δμΝ πθΝ δηυθΝεαδΝ αΝτΝαθ δπλκ ππ τκυθΝπ π δεΫμΝ Ϊ δμΝ πθΝ δηυθέΝ
χάηαΝζμΝΓλΪφβηαΝ έι ωθΝεαδΝ δηυθΝ
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τθκοβΝ
ΣαΝ δαΰλΪηηα αΝ έθαδΝαπσΝ δμΝπδκΝγ η ζδυ δμΝπ υξΫμ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμέΣυλαΝπκυΝ
Ϋξκυη Ν ηδαΝ δ ΫαΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ εα α ε υΪακθ αδΝ αΝ δαΰλΪηηα α,Ν ηπκλκτη Ν θαΝ
πλκξπλά κυη Ν η Ν κυμΝ δαφκλ δεκτμΝ τπκυμΝ ηκ έίπθ πκυΝ υθαθ Ϊη Ν βθΝ ξθδεάΝ
αθΪζυ β.

2.5 Μκ έία
2.5.1 Κ θΪ(ύap):

θαΝε θσΝ ΝΫθαΝΰλΪφβηαΝ έθαδΝΫθαΝε θσ αθΪη αΝ ΝηδαΝπ λέκ κΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝεαδΝ
βθΝ πση θβΝ π λέκ κΝ δαπλαΰηΪ υ βμέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝ σ αθΝ υπΪλξ δΝ ηδαΝ η ΰΪζβΝ
δαφκλΪΝ δμΝ δηΫμΝη αιτΝ τκΝ δα κξδευθΝπ λδσ πθΝ δαπλαΰηΪ υ βμέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,Ν
ΪθΝ κΝ τλκμΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ ΝΫθαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ έθαδΝη αιτΝΡΝβηΝεαδΝΡΝγίΝεαδΝβΝ
πση θβΝπ λέκ κμΝ ηπκλέαμΝαθκέΰ δΝ ΝΡΝζί,ΝγαΝυπΪλξ δΝΫθαΝη ΰΪζκΝε θσΝ κΝ δΪΰλαηηαΝ
η αιτΝαυ υθΝ πθΝ τκΝπ λδσ πθέΝΣκΝε θσΝ Ν δαευηΪθ δμΝ πθΝ δηυθΝηπκλ έΝθαΝίλ γ έΝ
Ν δαΰλΪηηα αΝλΪί πθΝεαδΝεβλκπάΰδκ,ΝαζζΪΝ θΝγαΝίλ γ έΝ
έι δμΝεαδΝ δηυθΝάΝ Ν
ία δεΪΝ δαΰλΪηηα αΝΰλαηηάμέΝΣαΝε θΪΝΰ θδεΪΝ έξθκυθΝσ δΝεΪ δΝ βηαθ δεσΝ υθΫίβΝ βΝ
η κξά,Ν σππμΝ ηδαΝ εαζτ λβΝ απσΝ βθΝ αθαη θση θβΝ αθαεκέθπ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθέ
ΤπΪλξκυθΝ λ δμΝετλδκδΝ τπκδΝ πθΝε θυθ,Νbreakaway (ξάηαΝηα), runaway (ξάηαΝηί)Ν
εαδΝ exhaustion (ξάηαΝ ηΰ)έΝ θαΝ ε θσΝ breakawayΝ ξβηα έα αδΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ ηδαμΝ
Ϊ βμ,Ν ΫθαΝ runawayΝ ε θσΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ηΫ βμΝ βμΝ Ϊ βμΝ εαδΝ exhaustionΝ ε θσΝ
εκθ ΪΝ κΝ ΫζκμΝηδαμΝ Ϊ β

χάηαΝημΝα) δΪΰλαηηαΝbreakaway,Νί) δΪΰλαηηαΝrunawayΝεαδΝΝΰ) δΪΰλαηηαΝexhaustion

α)

β)

γ)

2.5.2 Κ φΪζδΝεαδΝυηκδ:

ΣκΝ ηκ έίκΝ ε φΪζδΝ εαδΝ υηκδΝ (ξάηαΝ θ) έθαδΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ πδκΝ βηκφδζάΝ εαδΝ αιδσπδ αΝ
ΰλΪφβηαΝ ηκ έίκυΝ υθάγπμΝ βθΝ ξθδεάΝ αθΪζυ βέΝ ΣκΝ ε φΪζδΝ εαδΝ υηκδΝ ά αθ ΫθαΝ
δΪΰλαηηαΝηκ έίκυΝαθ δ λκφάμΝσ αθΝ ξβηα έ βε ,Ν αΝ άηα αΝ έθαδΝα φαζΫμ εαδΝ έθαδΝ
πδγαθσΝ θαΝ εδθβγκτθΝ θαθ έκθΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ Ϊ βμέΝ ΌππμΝ ηπκλ έ Ν θαΝ έ Ν κΝ
ξάηα 6,ΝυπΪλξκυθΝ τκΝ ε σ δμΝ κυΝπλσ υπκυΝΰλαφάηα κμΝε φΪζδΝεαδΝυηκδέΝΣκΝε φΪζδΝ
εαδΝ υηκδΝ πΪθπΝ (σππμΝ φαέθ αδΝ αΝ αλδ λΪ)Ν έθαδΝ ΫθαΝ πλσ υπκΝ ΰλαφάηα κμΝ πκυΝ
ξβηα έα αδΝ απσΝ υοβζΫμΝ δηΫμΝ βμΝ αθκ δεάμΝ εέθβ βμΝ εαδΝ έθ δ άηα αΝ σ δΝ β αθκ δεάΝ
Ϊ βΝ έθαδΝπ λέπκυΝ κΝ ΫζκμέΝΣκΝε φΪζδΝεαδΝυηκδΝεΪ π,Ν πέ βμΝΰθπ άΝπμΝαθ έ λκφβΝ
ε φΪζδΝεαδΝυηκδΝ(σππμΝφαέθ αδΝ αΝ ιδΪ)Ν έθαδΝ β ζδΰσ λκ ΰθπ ά απσΝ δμ τκ,ΝαζζΪΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝθαΝ βηα κ κ ά δΝηδαΝαθ δ λκφάΝ βμΝεαγκ δεάμΝ Ϊ βμέ
ΚαδΝκδ τκΝαυ ΫμΝηκλφΫμΝε φΪζδΝεαδΝυηκδΝ έθαδΝπαλσηκδκδΝεαδΝΫξκυθΝ Ϋ
λαΝετλδαΝηΫλβμΝ
τκΝυηκυμ,ΝΫθαΝε φΪζδΝεαδΝηδαΝΰλαηηά ζαδηκτέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,Ν κΝε φΪζδΝεαδΝυηκδΝ κΝ
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ξάηαΝθ πκυΝ ηφαθέα αδΝ βθΝαλδ λάΝπζ υλΪΝκΝαλδ λσμ υηκμ απκ ζ έ αδΝαπσΝΫθαΝ
υοβζσΝαεκζκυγκτη θκΝεαδΝαπσΝΫθαΝξαηβζσέΝ Ναυ σΝ κΝηκ έίκ,ΝβΝΰλαηηά ζαδηκτΝ έθαδΝ
ΫθαΝ πέπ κΝ άλδιβμΝ άΝ αθ έ α βμέΝ ΣκΝ ηκ έίκΝ ΰλαφάηα κμΝ ε φΪζδΝ εαδΝ υηκδ,Ν πμΝ εΝ
κτ κυ,Ν απ δεκθέα δΝ ηδαΝ απκ υθΪηπ βΝ Ν ηδαΝ Ϊ β,Ν έξθκθ αμΝ βθΝ πδ έθπ βΝ δμΝ
δα κξδεΫμΝεδθά δμΝ πθΝ εαηπαθ ία ηΪ πθέ
χάηαΝ6: Μκ έίκΝε φΪζδΝεαδΝυηκδΝ

2.5.3 ΣλδπζάΝεκλυφάΝεαδΝπυγηΫθαμ:

ΣκΝ ηκ έίκΝ λδπζάΝ εκλυφάΝ εαδΝ πυγηΫθαμ (ξάηαΝ ι) έθαδΝ ΫθαΝ ΪζζκΝ έ κμΝ ΰλαφάηα κμΝ
ηκ έίκυΝαθ έ λκφβμΝ αθΪζυ βμ κυΝΰλαφάηα κμέΝ υ άΝ θΝ έθαδΝ σ κΝ δα κηΫθβΝ Ν
δαΰλΪηηα αΝσππμΝ κΝε φΪζδΝεαδΝυηκδΝεαδΝ δπζΫμΝεκλυφΫμΝεαδΝπυγηΫθ μ,ΝαζζΪΝ λκυθΝη Ν
παλσηκδκΝ λσπκέΝ υ ΪΝ αΝ τκΝΰλΪφβηαΝ υθάγπμΝπκυΝ ξβηα έακθ αδΝσ αθΝβΝεέθβ βΝ πθΝ
δηυθΝ κεδηΪα δΝΫθαΝ πέπ κΝ άλδιβμΝάΝαθ έ α βμΝ λ δμΝφκλΫμΝεαδΝ θΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ
κθΝ δα πΪ κυθέ υ σΝ βηα κ κ έΝηδαΝαθ δ λκφάΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝ Ϊ βμ.
ξάηαΝιμΝΜκ έίκΝ λδπζάΝεκλυφάΝεαδΝπυγηΫθαμ

2.5.4 δπζά εκλυφάΝεαδΝίΪ β:

ΣκΝ ηκ έίκΝ δπζά εκλυφάΝ εαδΝ ίΪ βΝ (ξάηαΝ κ) έθαδΝ ΫθαΝ ΪζζκΝ ΰθπ σΝ ηκ έίκΝ πκυΝ
βηα κ κ έΝαθ δ λκφάΝ Ϊ βμΝ - γ πλ έ αδΝσ δΝ έθαδΝηέαΝαπσΝ δμΝπδκΝαιδσπδ μΝεαδΝπδκΝ
υξθΪΝξλβ δηκπκδκτη θ μΝ λα βΰδεΫμέΝ υ ΪΝ αΝηκ έίαΝπκυΝ ξβηα έακθ αδΝη ΪΝαπσΝηδαΝ
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παλα αηΫθβΝ Ϊ βΝ εαδΝ έθαδΝ άηαΝ ΰδαΝ κυμΝ αθαζυ Ϋμ ΰλαφβηΪ πθΝ σ δΝ βΝ Ϊ βΝ έθαδΝ
Ϋ κδηβ θαΝ κπδ γκ λκηά δέΝ ΣκΝ ηκ έίκΝ βηδκυλΰ έ αδΝ σ αθΝ ηδαΝ η αίκζάΝ βμΝ δηάμΝ
κεδηΪα δΝ αΝ πέπ αΝυπκ άλδιβμ άΝαθ έ α βμΝ τκΝφκλΫμΝεαδΝ θΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ αΝ
δα πΪ δέΝ υ σΝ κΝπλσ υπκΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ υξθΪΝΰδαΝθαΝ βηα κ κ ά δΝ θ δΪη μΝ
εαδΝηαελκξλσθδ μΝαθα λκφΫμΝ πθΝ Ϊ πθέ  βθΝπ λέπ π βΝ βμΝ δπζάμΝεκλυφάμΝηκ έίκΝ
κΝξάηα 8,Ν βΝη αίκζάΝ βμΝ δηάμΝπλκ πΪγβ Ν τκΝφκλΫμΝθαΝεδθβγ έΝπΪθπΝαπσΝΫθαΝ
κλδ ηΫθκΝ πέπ κΝ δηυθέΝΜ ΪΝαπσΝ τκΝαθ πδ υξ έμΝαπσπ δλ μΝπδΫα δΝβΝυοβζσ λβΝ δηά,Ν
βΝ Ϊ βΝ αθ δ λΪφβε Ν εαδΝ β δηάΝ η δυθ αδέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ θσμΝ δπζκτΝ πυγηΫθαΝ
(φαέθ αδΝ αΝ ιδΪ),Ν βΝ εέθβ βΝ πθΝ δηυθΝ Ϋξ δΝ πλκ παγά δΝ θαΝ εδθβγ έΝ εαγκ δεΪ τκΝ
φκλΫμ,Ν αζζΪΝ Ϋξ δΝ ίλ δΝ υπκ άλδιβ εΪγ Ν φκλΪέΝ Μ ΪΝ βΝ τ λβΝ αθαπά β βΝ βμΝ
υπκ άλδιβμ,ΝβΝη κξάΝηπαέθ δΝ ΝηδαΝθΫαΝ Ϊ βΝεαδΝ κΝε φΪζδΝπλκμΝ αΝπΪθπ
χάηαΝκμΝΜκ έίκΝ δπζκέΝεκλυφάΝεαδΝίΪ β

2.5.5 ΚκτπαΝη Νξ λκτζδ:

θαΝ δΪΰλαηηαΝεκτπαμΝη Νξ λκτζδ (ξάηαΝλ) έθαδΝΫθαΝ υθ ξΫμΝηκ έίκΝαθσ κυΝ κΝκπκέκ
βΝαθκ δεάΝ Ϊ βΝΫξ δΝ δαεκπ έ,ΝαζζΪΝγαΝ υθ ξέ δΝ βθΝαθκ δεάΝ βμΝπκλ έαέ ΌππμΝηπκλ έ Ν
θαΝ έ Ν κΝ ξάηα 9,Ν αυ σΝ κΝ ηκ έίκΝ πθΝ δηυθΝ απκ ζ έΝ αυ σΝ πκυΝ ηκδΪα δΝ η Ν ΫθαΝ
φζδ αΪθδ,Ν κΝ κπκέκΝ πλκβΰ έ αδΝ ηδαΝ αθκ δεάΝ Ϊ βέΝ ΗΝ ζαίάΝ αεκζκυγ έΝ κΝ ξβηα δ ησΝ
ευπΫζζκυ εαδΝ ξβηα έα αδΝαπσΝηδα ΰ θδεΪΝπλκμΝ αΝεΪ πΝήΝπζΪΰδαΝεέθβ βΝ βθΝ δηάΝ κυΝ
ξλ κΰλΪφκυέΝ ΜσζδμΝ βΝ εέθβ βΝ πθΝ δηυθΝ πγ έΝ πΪθπΝ απσΝ δμΝ ΰλαηηΫμΝ αθ έ α βμΝ πκυΝ
ξβηα έα αδΝ βΝ ζαίά,Ν βΝ αθκ δεάΝ Ϊ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ υθ ξδ έέΝ ΤπΪλξ δΝ ΫθαΝ πζαέ δκΝ
ξλσθκυΝ υλ έαμΝεζέηαεαμΝΰδαΝαυ σΝ κΝ έ κμΝ κυΝηκ έίκυ,Νη Ν βΝ δΪλε δαΝπκυΝευηαέθ αδΝ
απσΝη λδεκτμΝηάθ μΝΫπμΝπ λδ σ λκΝαπσΝΫθαΝξλσθκέ

14

χάηαΝλμΝΜκ έίκΝεκτπαΝεαδΝχ λκτζδ

2.6 Κδθβ κέΝΜΫ κδΝΌλκδ
ΟδΝ εδθβ κέΝ ηΫ κδΝ σλκδΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ παζαδσ λαΝ λΰαζ έαΝ βμΝ Σ ξθδεάμΝ
θΪζυ βμΝεαδΝ έθαδΝηδαΝ βηκφδζάμΝηΫγκ κμΝαθαΰθυλδ βμΝεαδΝαιδκπκέβ βμΝ πθΝ Ϊ πθέ
Χλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝθαΝπ λδκλέ κυθΝ δμΝηδελΫμΝεαδΝηβΝ βηαθ δεΫμΝ δαευηΪθ δμΝ βθΝ
δηάΝεαδΝθαΝίκβγκτθΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝ πδελα κτ αμΝ Ϊ βμέ ΤπΪλξκυθΝ λέαΝ έ βΝ
εδθβ υθΝηΫ πθΝσλπθ πκυΝαπ δεκθέακθ αδ κΝ ξάηαΝ1ίΝεαδΝ έθαδ:
 πζσμΝΚδθβ σμΝΜΫ κμΝΌλκμΝ(SimpleΝεovingΝχverage)
  αγηδ ηΫθκμΝ Κδθβ σμΝ ΜΫ κμΝ ΌλκμΝ (δinearly Weighted Moving
Average)
 εγ δεσμ Κδθβ σμ ΜΫ κμ Όλκμ (Exponentially Smoothed Moving
Average)
πζσμΝΚδθβ σμΝΜΫ κμΝΌλκμ (SMA):
έθαδΝκΝπδκΝαπζσμΝεαδΝ υλΫπμΝ δα κηΫθκμΝεδθβ σμΝηΫ κμΝσλκμέ ΘαΝπλΫπ δΝθαΝΫξκυη Ν
υπσοδθΝ σ δΝ βΝ δηάΝ πκυΝ πλκ έγ αδΝ εαδΝ αυ ά πκυΝ αφαδλ έ αδΝ εΪγ Ν φκλΪ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ
πβλ Ϊ κυθΝ βηαθ δεΪΝ κθΝηΫ κΝσλκΝεαδΝσ δΝσζαΝ αΝ κηΫθαΝΫξκυθΝ βθΝέ δαΝίαλτ β αέ
ΟΝ υπκζκΰδ ησμΝ θσμΝ nΝ π λδσ πθΝ SεχΝ ΰέθ αδΝ πμΝ αεκζκτγπμμΝ πλκ γΫ κυη Ν δμΝ δηΫμ
εζ δ έηα κμ πθΝπλκβΰκτη θπθΝnΝπ λδσ πθΝεαδΝ δαδλκτη Νη Ν κΝnέ
ΓδαΝπαλΪ δΰηα Ϋ πΝσ δΝηκυΝ έθκθ αδΝκδΝ δηΫμΝεζ δ έηα κμΝ πθΝ ζ υ αέπθΝθΝβη λυθμ

ΓδαΝθαΝυπκζκΰέ πΝ κθΝαλδγηβ δεσΝηΫ κΝσλκΝ πθΝ ζ υ αέπθΝθΝβη λυθΝπλκ γΫ πΝ δμΝ δηΫμΝ
εζ δ έηα κμ,Ν βζα άΝ η+γ+β+ζ+ι+λΝ εαδΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ κΝ δαδλυΝ η Ν κΝ πζάγκμΝ πθΝ
βη λυθΝ( κΝ υΰε ελδηΫθκΝπαλΪ δΰηαΝθ)έ
ΆλαμΝ(η+γ+β+ζ+ι+λ)ΝήΝθΝοΝγίήθΝοΝη
 αγηδ ηΫθκμΝΚδθβ σμΝΜΫ κμΝΌλκμ (WMA):
ΟΝ αγηδ ηΫθκμΝ εδθβ σμΝ ηΫ κμΝ σλκμΝ αγηέα δΝ εΪγ Ν δηάΝ εζ δ έηα κμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ
πσ κΝ πλσ φα βΝ έθαδ,Ν έθκθ αμΝ δμΝ ζ υ αέ μΝ η ΰαζτ λβΝ ίαλτ β α εαδΝ δμΝ
παζαδσ λ μΝ ζδΰσ λβέΝ ΓδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ πλκ γΫ κυη Ν δμΝ δηΫμΝ εζ δ έηα κμΝ
πκζζαπζα δα ηΫθ μΝη Ν βθΝ Ϊγηδ άΝ κυμΝεαδΝ δαδλκτη Ν κΝαπκ Ϋζ ηαΝη Ν κΝΪγλκδ ηαΝ
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πθΝ αγηέ πθέ Μ Ναυ σΝ κΝ λσπκ,Ν πδ υΰξΪθ δΝθαΝ υ δΝηδαΝπδκΝΰλαηηδεΪΝαυιαθση θβΝ
ίαλτ β αΝ δμΝπδκΝπλσ φα μΝ δηΫμέ
ΓδαΝπαλΪ δΰηαΝΫ πΝσ δΝηκυΝ έθκθ αδΝκδΝ δηΫμΝεζ δ έηα κμΝ πθΝ ζ υ αέπθΝθΝβη λυθμ

ΓδαΝθαΝ υπκζκΰέ πΝ κθΝ αγηδ ηΫθκΝηΫ κΝ σλκΝ πθ ζ υ αέπθΝθΝβη λυθ,Ν αεκζκυγυ 5
ίάηα α:
1)ΝΟδΝ αγηέ δμΝ έθαδμΝ1,β,γ,ζ,η,θ
β)ΝΠκζζαπζα δΪαπ δμΝ δηΫμΝεζ δ έηα κμΝη Ν δμΝ αγηέ δμΝ κυμμΝη*1οη,Νγ*βοθ,Νβ*γοθ,Ν
ζ*ζο1θ,Νι*ηογηΝεαδΝλ*θοηζ
γ)ΝΠλκ γΫ κυη Ν αΝΰδθση θαΝαπσΝ κΝίάηαΝβμΝη+θ+θ+1θ+γη+ηζΝοΝ1ββ
ζ)ΝΠλκ γΫ κυη Ν δμΝ αγηέ δμΝμΝ1+β+γ+ζ+η+θΝοΝβ1
η)Ν δαδλκτη Ν κΝαπκ Ϋζ ηαΝ κυΝίάηα κμΝγΝη Ν κΝαπκ Ϋζ ηαΝ κυΝίάηα κμΝζμΝ1ββήβ1οΝ
5.81
εγ δεσμΝΚδθβ σμΝΜΫ κμΝΌλκμ (EWSA):
Χλβ δηκπκδ έ αδΝ υλΫπμ,Ν υθ υΪακθ αμΝ η Ν κθΝ εαζτ λκΝ υθα σΝ λσπκΝ βθΝ
"υπ λ υαδ γβ έαΟΝ θσμΝ αγηδ ηΫθκυΝ εδθβ κτΝ ηΫ κυΝ σλκυΝ εαδΝ βθΝ Οίλα τ β αΟΝ θσμΝ
απζκτΝεδθβ κτΝηΫ κυΝσλκυέ ΟΝEWSA απκ έ δΝεΪγ ΝηΫλαΝ βθΝπκλ έαΝ κυ,Ν κΝαθαζκΰκτθΝ
ίΪλκμ,ΝσππμΝαυ σΝαυιΪθ αδΝά η δυθ αδΝ ιαλ υη θκ απσΝ βθΝ ικηαζυθγ έ α εΪγ ΝηΫλαΝ
δαφκλΪΝ βμΝ δηάμΝ εζ δ έηα κμΝ η Ν βθΝ πλκβΰκτη θβΝ δηάΝ κυέΝ ΗΝ φδζκ κφέαΝ κυΝ
ξ δα ηκτΝ κυ,Ν βλέα αδΝ βθΝ αλξάΝ σ δΝ εΪγ θΫαΝ δηάΝ κυΝ EWSAt γαΝ έθαδΝ κΝ
Ϊγλκδ ηαΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ δηάμΝ κυΝ EWSAt-1 υθΝ ΫθαΝ πκ κ σΝ Κ(K= 2/(n+1))Ν βμΝ
δαφκλΪμΝ βμΝ βη λδθάμΝ δηάμΝCt απσΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝ δηάΝ κυΝEWSA t-1.
ΓδαΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυΝΫξκυη Ν κΝ τπκμ
EWSAt = (Ct - EWSAt-1 )*K+ EWSAt-1
ΚαγυμΝ κΝ nΝ αυιΪθ δ,Ν κΝ ΚΝ ηδελαέθ δ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ EWSAt θαΝ ΰέθ αδΝ ζδΰσ λκΝ
Ο υαέ γβ κμΟΝ δμΝαζζαΰΫμΝ βμΝ δηάμΝεαδΝθαΝπλκ ΰΰέα δΝ κθΝSεχέ
Ό αθΝυπκζκΰέακυη ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ κθΝ WS ,ΝπμΝEWSAt-1 ξλβ δηκπκδκτη Ν κθΝSεχέΝ
 Ν αθ έγ βΝ η Ν κυμΝ SεχΝ ΤΝ Wεχ,Ν κθΝ WS Ν αΝ παζαδσ λαΝ
κηΫθαΝ θΝ
δαΰλΪφκθ αδΝαπσΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυέΝΣκΝ ζ υ αέκΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝαεσηβΝεαδΝαθΝ
βΝ δηάΝη έθ δΝαη Ϊίζβ βΝΰδαΝεΪπκδαΝπ λέκ κ κΝSεχΝΤΝϋεχΝθαΝ δαφΫλκυθΝ βθΝ δηάέ
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χάηαΝ1ίμΝ δΪΰλαηηαΝ έε βΝεδθβ υθΝηΫ ωθΝσλωθ

2.7 τΰεζδ β- πσεζδ βΝΚδθβ υθΝΜΫ πθΝΟλπθΝ(εχωϊ)
ΟΝ έε βμΝτΰεζδ β- πσεζδ βΝΚδθβ υθΝΜΫ πθΝΌλπθ (ξάηαΝ11) έθαδΝΫθαμΝ έε βμΝπκυΝ
αεκζκυγ έΝ βθΝεα τγυθ βΝ βμΝη κξάμΝεαδΝ έξθ δΝ βΝ ξΫ βΝαθΪη αΝ Ν τκΝεδθβ κτμΝ
ηΫ κυμΝσλκυμέΝΠλπ κξλβ δηκπκδάγβε ΝαπσΝ κθΝύeraldΝχppelέΝΟΝ έε βμΝ έθαδΝία δεΪΝβΝ
δαφκλΪΝαθΪη αΝ ΝΫθαΝ εγ δεσΝ Κδθβ σΝΜΫ κΝ Όλκ βθΝ βη λυθΝεαδΝ ΥΝΫθαθΝ ΪζζκΝ1βΝ
βη λυθέΝ  κΝ ΰλΪφβηαΝ αυ άΝ βΝ δαφκλΪΝ παλκυ δΪα αδΝ η Ν ηπζ Ν ΰλαηηά. θαμ λέ κμΝ
εγ δεσμΝηΫ κμΝ σλκμΝλΝβη λυθ,ΝπκυΝ υξθΪΝζΫΰ αδΝΟ βηα κ σ βμΟ,Ν ξ δΪα αδΝπΪθπΝ
βθ δαφκλΪΝ πθΝ τκΝ ΪζζπθΝ εαδΝ βηα κ κ έΝ υεαδλέ μΝ ΰδαΝ αΰκλΪΝ άΝ πυζβ β ηδαμΝ
η κξάμέΝ κΝΰλΪφβηαΝπαλκυ δΪα αδΝη Νεσεεδθβ ΰλαηηάέΝ
ΟΝ έε βμΝτΰεζδ βμ- πσεζδ βμΝ έθαδΝπ λδ σ λκΝαπκ ζ ηα δεσμΝσ αθΝ υηίαέθκυθΝ
η ΰΪζ μΝ δαευηΪθ δμΝ βθΝ δηάΝ βμΝ η κξάμέΝ Η ληβθ έαμΝ κυΝ έε β ίλέ ε αδΝ κΝ
λσπκΝ κηάμ κυΝΟ βηα κ σ βΟΝη Ν κΝ έε βΝ πσεζδ βμ-τΰεζδ βμ. ΟΝία δεσμΝεαθσθαμΝ
έθαδΝ θαΝ πκυζΪη Ν σ αθΝ κΝ έε βμΝ (ηπζ Ν ΰλαηηά)Ν πΫφ δΝ εΪ πΝ απσΝ κΝ πέπ κΝ κυΝ
Ο βηα κ σ βΟΝ(εσεεδθβ ΰλαηηά),ΝεαδΝθαΝαΰκλΪακυη Νσ αθΝ υηίαέθ δΝ κΝαθ έ λκφκέΝΜέαΝ
ΪζζβΝ βηκφδζάμΝηΫγκ κμΝ έθαδΝθαΝαΰκλΪακυη Ν(πκυζΪη )Νσ αθΝκΝ έε βμΝ(ηπζ Νΰλαηηά)
ι π λθΪ δΝ(πΫφ δΝεΪ πΝαπσ),Ν κΝηβ Ϋθ.
χάηαΝ11μΝ δΪΰλαηηαΝ έε βΝεδθβ κτΝηΫ κυΝσλκυΝ τΰεζδ βμ-απσεζδ βμ
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2.8 ΟληάΝ(Momentum)
ΟΝ έε βμΝ ΟληάμΝ η λΪ δΝ κΝ πσ κΝ αζζΪα δΝ βΝ δηάΝ βμΝ η κξάμΝ ΥΝ ΫθαΝ εαγκλδ ηΫθκΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαέ ΗΝ ληβθ έαΝ κυΝ έε βΝΟληάμΝ έθαδΝ αυ σ βηβΝη Ν βθΝ ληβθ έαΝ κυΝ
έε β ΡυγηκτΝΜ αίκζάμΝΣδηάμ. ΚαδΝκδΝ τκΝ έε μΝ έξθκυθΝ κΝλυγησΝη αίκζάμΝ βμΝ
δηάμέΝΗΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝ τκΝ δε υθΝίλέ ε αδΝ κΝσ δΝ κΝ έε βμΝΟληάμΝ έξθ δΝ
αυ άθΝ βΝ δαφκλΪΝ αθΝαθαζκΰέα,Ν θυΝκΝ έε βμΝΡυγηκτΝΜ αίκζάμΝΣδηάμΝ αθΝπκ κ σέ
ΤπΪλξκυθΝ τκΝ λσπκδΝ ληβθ έαμΝ κυΝ έε β:
1. ΝαΝ ζαηίΪθ αδΝ κΝ έε βμΝ αθΝ αζαθ π άμΝ πκυΝ αεκζκυγ έΝ βθΝ εα τγυθ βΝ βμΝ
η κξάμέΝ ΰκλΪακυη Ν σ αθΝ κΝ έε βμΝ ίλέ ε αδΝ Ν πκζτΝ ξαηβζΪΝ πέπ αΝ εαδΝ
αλξέα δΝ θαΝ αθ ίαέθ δ,Ν εαδΝ πκυζΪη Ν σ αθΝ ίλέ ε αδΝ Ν πκζτΝ οβζΪΝ πέπ αΝ εαδΝ
αλξέα δΝθαΝπΫφ δέΝΜδαΝεαζάΝδ ΫαΝ έθαδΝθαΝεΪθ ΝΫθαΝΰλΪφβηαΝη ΝΫθαΝηΫ κΝσλκΝ
θθΫαΝβη λυθΝ κυΝ έε βΝΟληάμΝΰδαΝθαΝίλ έ Ν αΝ βη έαΝπκυΝκΝ έε βμΝΫξ δΝφ Ϊ δΝ
κΝαθυ α κΝάΝεα υ α κΝ βη έκΝ κυ.
θΝκΝ έε βμΝΟληάμΝφ Ϊ δΝ Ν ιαδλ δεΪΝαελαέ μΝ δηΫμΝ( Ν ξΫ βΝη Ν δηΫμΝ κυΝ
κΝπαλ ζγσθΝΰδαΝ βθΝέ δαΝη κξά),Ν έθαδΝεαζσΝθαΝυπκγΫ
Νσ δΝβΝπαλκτ αΝ Ϊ βΝ
(εα τγυθ β)ΝγαΝ υθ ξδ έέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝαθΝ κΝ έε βμΝΟληάμΝ φ Ϊ δΝ σ κΝ
οβζΪΝσ κΝπκ ΫΝπλδθΝεαδΝαλξέα δΝθαΝπΫφ δ,ΝηβΝίδα έ ΝθαΝπκυζά
έΝΜσθκΝσ αθΝ
έ Ν βθΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝθαΝαλξέ δΝθαΝπΫφ δΝ ε φ έ ΝθαΝπκυζά
έ
2. ΝαΝζαηίΪθ αδΝ κΝ έε βμΝ αθΝ έε βμΝκ βΰσμέΝ υ άΝβΝηΫγκ κμΝ υπκγΫ δΝσ δΝκδΝ
ηΫΰδ μΝ δηΫμΝ ηδαμΝ η κξάμΝ υξθΪΝ πλκ δκλέακθ αδΝ απσΝ βηαθ δεΫμΝ αυιά δμΝ
βθΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝ( ε έΝπκυΝσζκδΝπ λδηΫθκυθΝ βΝη κξάΝθΥΝαθΫί δΝεδΝΪζζκ),Ν
θυΝ κδΝ ζΪξδ μΝ απσΝ βηαθ δεΫμΝ π υ δμΝ ( ε έΝ πκυΝ σζκδΝ ίδΪακθ αδΝ θαΝ
πκυζά κυθ)έΝ ΚαγυμΝ βΝ η κξάΝ φ Ϊθ δΝ Ν εαδθκτλδαΝ τοβ,Ν κΝ έε βμΝ ΟληάμΝ
αθ ίαέθ δΝ απσ κηαΝ ΰδαΝ θαΝ πΫ δΝ τθ κηαΝ απκεζέθκθ αμΝ απσΝ βθΝ πκλ έαΝ βμΝ
η κξάμέΝΠαλσηκδαΝσ αθΝβΝη κξάΝπα υ δ,ΝκΝ έε βμΝΟληάμΝπΫφ δΝαπσ κηαΝεαδΝ
η ΪΝ αλξέα δΝ θαΝ αθ ίαέθ δΝ πλδθΝ αθΫί δΝ βΝ δηάΝ βμΝ η κξάμέΝ ΚαδΝ κδ τκ αυ Ϋμ
π λδπ υ δμΝ έξθκυθ απσεζδ βέ
χάηαΝ1βμΝ δΪΰλαηηαΝκληάμ

 κΝξάηαΝ1β ίζΫπκυη Ν αΝ ιάμέΝ κΝ βη έκΝ ΝκΝ έε βμΝΫξ δΝφ Ϊ δΝ βθΝοβζσ λβΝ δηάΝ
κυ,ΝεαδΝ κΝ βη έκΝ ,Ν θυΝβΝη κξάΝεΪθ δΝεαδθκτλδκΝλ εσλ,ΝκΝ έε βμΝΫξ δΝυπκξπλά δΝ
βηαθ δεΪΝαπσΝ βθΝοβζσ λβΝ δηάΝ κυέΝ κΝ ΝπλΫπ δΝθαΝπκυζά κυη Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ
ληβθ έαΝ1έΝ κΝ βη έκΝ ,Ν θυΝβΝη κξάΝίλέ ε αδΝ αΝέ δαΝ πέπ αΝη Ν κΝ βη έκΝΓ,ΝκΝ
έε βμΝ έθαδΝαλε ΪΝοβζσ λαέΝ έθαδΝ υεαδλέαΝΰδαΝθαΝαΰκλΪ κυη έ
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ΟΝ τπκμΝΰδαΝθαΝυπκζκΰέ κυη Ν κΝ έε βμΝηΫ λβ βμΝ βμΝκληάμΝ(Momentum) έθαδμ

Pt δηάΝπ λδσ κυΝt
Pt-k δηάΝ βθΝπ λέκ κΝPt-k
k αλδγησμΝπ λδσ πθΝπλδθΝ βθΝπ λέκ κΝt

2.9

έε βμΝξ δεάμΝ τθαηβμΝ(Relative strength index)

ΟΝ έε βμΝ ξ δεάμΝ τθαηβμ (ξάηαΝ 1γ) έθαδΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ πδκΝ βηκφδζάμΝ έε μέΝ
Πλπ κξλβ δηκπκδάγβε Ν απσΝ κθΝ WellesΝ WilderΝ toΝ 1λικέΝ ΣκΝ σθκηαΝ κυΝ έε βΝ έθαδΝ
ηΪζζκθΝπαλαπζαθβ δεσ,ΝαφκτΝ θΝ υΰελέθ δΝ βΝ ξ δεάΝαπσ κ βΝ τκΝη κξυθ,ΝαζζΪΝ βθ
π λδεάΝ τθαηβΝ ηδαμΝ η κξάμέΝ θαΝ πδκΝ π σΝ σθκηαΝ γαΝ ά αθΝ έε βμΝ π λδεάμΝ
τθαηβμέ
Ό αθΝ κΝ WilderΝ παλκυ έα Ν κΝ έε βΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ πλσ δθ Ν βθΝ π λέκ κΝ πθΝ 1ζΝ
βη λυθΝπμ βθΝεαζτ λβΝΰδαΝ κΝ έε βέΝάη λαΝκδΝπ λέκ κδΝ πθΝλΝεαδΝβηΝβη λυθΝ έθαδΝ
ιέ κυΝ βηκφδζ έμέΝ Φυ δεΪΝ σ κΝ ηδελσ λβΝ έθαδΝ βΝ π λέκ κμΝ σ κΝ πδκΝ πκζζΪΝ αδε-ααεΝ
παλκυ δΪα δΝκΝ έε βμΝ(αυ σΝδ ξτ δΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝ έε μ).
ΟΝ έε βμΝξ δεάμΝ τθαηβμΝαεκζκυγ έΝ δμΝαζζαΰΫμΝ βθΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝεαδΝβΝ δηάΝ κυΝ
ευηαέθ αδΝ αθΪη αΝ κΝ ίΝ εαδΝ κΝ 1ίίέΝ ΟΝ έε βμΝ ξ δεάμΝ τθαηβμ ία έα αδΝ βΝ
δαφκλΪΝη αιτΝ βμΝηΫ βμΝ δηάμΝεζ δ έηα κμΝεα ΪΝ δμΝβηΫλ μΝαθσ κυΝεαδΝ βμΝηΫ βμΝ δηάμΝ
εζ δ έηα κμΝ εα ΪΝ δμΝ βηΫλ μΝ π υ βμΝ ΰδαΝ ηδαΝ π λέκ κ 1ζΝ βη λυθέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ κδΝ
πζβλκφκλέ μΝ η α λΫπκθ αδΝ Ν ηδαΝ δηά,Ν βΝ κπκέαΝ ευηαέθ αδΝ απσΝ ίΝ ΫπμΝ 1ίίέΝ Ό αθΝ κΝ
ηΫ κΝεΫλ κμΝ έθαδΝη ΰαζτ λκΝαπσΝ βΝηΫ βΝαβηέα,ΝκΝ έε βμΝξ δεάμΝ τθαηβμ αθ ίαέθ δέ
Ό αθΝβΝηΫ βΝαβηέαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ κΝηΫ κΝεΫλ κμ, κΝ έε βμΝξ δεάμΝ τθαηβμ
πΫφ δέ
ΟΝ έε βμΝ ξ δεάμΝ τθαηβμ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ υθάγπμΝ ΰδαΝ βθΝ πδί ίαέπ βΝ ηδαμΝ ά βΝ
υπΪλξκυ αμΝ Ϊ βμέΝΜδαΝαθκ δεάΝ Ϊ βΝ πδί ίαδυθ αδΝσ αθΝκΝRSIΝυπ λίαέθ δΝ κΝηί,Ν θυΝ
ηδαΝπ π δεάΝ Ϊ βΝσ αθΝκΝRSIΝ έθαδΝξαηβζσ λκμΝ κυΝηίέ
Τπκ δεθτ δ,Ν πέ βμ,Νεα α Ϊ δμΝσπκυΝ βθΝαΰκλΪΝ πδελα κτθ υθγάε μΝυπ λαΰκλΪμΝάΝ
υπ λπυζβ βμ,Ν παλαεκζκυγυθ αμΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝ πέπ αΝ ( υθάγπμΝ «γί»Ν εαδΝ «ιί»)Ν
πκυΝ πλκ δ κπκδκτθΝ ΰδαΝ π λξση θ μΝ αθ δ λκφΫμέΝ Ό αθΝ πδελα κτθΝ υθγάε μΝ
υπ λαΰκλΪμΝ(RSIΝΪθπΝ κυΝιί), βηαέθ δ σ δΝ θΝΫξκυθΝη έθ δΝ ξ σθΝεαγσζκυΝαΰκλα ΫμΝ
βθΝαΰκλΪ,Νκπσ ΝκδΝ δηΫμΝ έθαδΝπδγαθσθΝθαΝπΫ κυθ,ΝαφκτΝσ κδΝπλκΫίβ αθΝ ΝαΰκλΫμΝγαΝ
πλκ παγά κυθΝ υλαΝθαΝαπκεκηέ κυθΝεΫλ κμΝαπσΝππζά δμέΝΌ αθΝ πδελα κτθΝ υθγάε μΝ
υπ λπυζβ βμΝ (RSIΝ εΪ πΝ κυΝ γί),Ν υηίαέθ δΝ αελδίυμΝ κΝ αθ έγ κέ
δΝ έθ αδΝ άηαΝ
αΰκλΪμΝσ αθΝκΝ έε βμΝξ δεάμΝ τθαηβμ δα πΪΝαθκ δεΪΝ βθΝΰλαηηάΝ πδπΫ κυΝγίΝεαδΝ
άηαΝπυζβ βμΝσ αθΝ δα πα άΝεαγκ δεΪΝβΝΰλαηηάΝ πδπΫ κυΝιί σππμΝφαέθ αδΝεαδΝ κΝ
ξάηαΝ1γ.
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χάηαΝ1γμΝ δΪΰλαηηαΝ έε βΝ χ δεάμΝ τθαηβμ

ΟΝ τπκμΝ ΰδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ
RSI) έθαδμ

έε βμΝ ξ δεάμΝ τθαηβμΝ (Relative strength index,

Τπ λαΰκλΪΝσ αθΝι π λθΪΝ κΝι0%
Τπ λπυζβ βΝσ αθ ίλέ ε αδ εΪ πΝαπσΝ κ 30%

2.10  άλδιβΝεαδΝ θ έ α β
ΟδΝΰλαηηΫμΝ θ έ α βμΝεαδΝ άλδιβμ (ξάηαΝ1ζ) αθ δπλκ ππ τκυθΝ πέπ αΝπλκ φκλΪμΝ
εαδΝαά β βμέΝΗΝΰλαηηάΝ θ έ α βμΝ έθαδΝκυ δα δεΪΝηδαΝΰλαηηάΝπλκ φκλΪμέΝ Ό αθ κδΝ
δηΫμΝ αθ ίαέθκυθ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ π θ υ υθΝ πκυΝ πκυζΪθ Ν δμΝ η κξΫμΝ κυμΝ πέ βμΝ
αθ ίαέθ δ,ΝηδαμΝεαδΝ κδΝοβζΫμΝ δηΫμΝ έθαδΝ κΝ Ϋζ αλΝΰδαΝθαΝπκυζά κυθέΝΌ αθ κΝαλδγησμΝ
αυ υθΝπκυΝπκυζΪθ Νΰέθ δΝυπ λίκζδεΪΝη ΰΪζκμ,ΝβΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝπΫφ δέΝΌ αθ αυ σΝ κΝ
φαδθση θκΝ παθαζβφγ έΝη λδεΫμΝφκλΫμ,ΝηδαΝΰλαηηάΝ θ έ α βμΝ ξβηα έα αδΝ ΥΝαυ σΝ κΝ
πέπ κΝ δηυθέΝ ΜδαΝ ΰλαηηάΝ  άλδιβμΝ έθαδΝ κυ δα δεΪΝ ηδαΝ ΰλαηηάΝ αά β βμέΝ Ό αθ κδΝ
δηΫμΝπΫφ κυθ,ΝκΝαλδγησμΝαυ υθΝπκυΝαΰκλΪακυθΝ βΝη κξάΝη ΰαζυθ δ,Νΰδα έΝκδΝξαηβζΫμΝ
δηΫμΝ έθαδΝ υλαΝ κΝ Ϋζ αλέΝ Ό αθ κΝ αλδγησμΝ αυ υθΝ πκυΝ αΰκλΪακυθΝ ΰέθ δΝ υπ λίκζδεΪΝ
η ΰΪζκμ,Ν βΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝαθ ίαέθ δέΝ Ό αθ αυ σΝ κΝφαδθση θκΝ παθαζβφγ έΝη λδεΫμ
φκλΫμ,ΝηδαΝΰλαηηάΝ άλδιβμΝ ξβηα έα αδΝ Ναυ σΝ κΝ πέπ κέ
 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κδΝ ΰλαηηΫμΝ  άλδιβμΝ άΝ θ έ α βμΝ παλαίδα κτθ,Ν κδΝ π θ υ ΫμΝ
αλξέακυθΝθαΝπλκίζβηα έακθ αδέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,Νσ αθΝβΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝι π λθΪ δΝηδαΝ
ΰλαηηάΝ θ έ α βμ,Ν αυ κέΝ πκυΝ πκυζΪθ Ν εαδΝ αυ κέΝ πκυΝ αΰκλΪακυθΝ αλξέακυθΝ θαΝ
αθαλπ δκτθ αδΝ ΰδαΝ κΝ πσ κΝ δεαδκζκΰβηΫθβΝ έθαδΝ αυ άΝ βΝ ιΫζδιβ,Ν εαδΝ πδγαθΪΝ θαΝ
απκφα έ κυθΝθαΝπκυζά κυθέΝ υ σΝ βηδκυλΰ έΝΫθαΝφαδθση θκΝΰθπ σΝπμΝΟκδΝ το δμΝ πθΝ
π θ υ υθΟ,Ν κΝκπκέκΝ θΝ έθαδΝ έπκ αΝΪζζκΝαπσΝ κΝπλκ πλδθσ ι πΫλα ηαΝ θσμΝ πδπΫ κυΝ
θ έ α βμΝπκυΝαεκζκυγ έ αδΝαπσΝ βΝη Ϋπ δ αΝεαγκ δεάΝπκλ έαΝ βμΝη κξάμΝ Ν πέπ αΝ
ξαηβζσ λαΝ κυΝ πδπΫ κυΝ θ έ α βμέΝ ΟδΝ ηΫλ μΝ πκυΝ αεκζκυγκτθΝ η ΪΝ κΝ πλκ πλδθσΝ
ι πΫλα ηαΝ βμΝΰλαηηάμΝ θ έ α βμΝ έθαδΝπκζτΝελέ δη μΝΰδαΝ βθΝπαλαπΫλα πκλ έαΝ βμΝ
η κξάμέΝ τκΝπλΪΰηα αΝγαΝ υηίκτθΝία δεΪμΝάΝκδΝ π θ υ ΫμΝγαΝ υηφπθά κυθΝσ δΝαυ σΝ
κΝ πΪ δηκΝ βμΝ ΰλαηηάμΝ θ έ α βμΝ έθαδΝ πδφαθ δαεσ,Ν κπσ Ν βΝ η κξάΝ γαΝ ΰυλέ δΝ
τθ κηαΝ Ν πέπ αΝξαηβζσ λαΝ βμΝ θ έ α βμ,ΝάΝγαΝ ξγκτθΝ δμΝθΫ μΝ δηΫμΝ βμΝη κξάμ
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αθΝλ αζδ δεΫμΝεαδΝβΝεέθβ βΝ βμΝη κξάμΝ Νοβζσ λαΝ πέπ αΝγαΝ υθ ξδ έέΝΌ αθ ηδαΝ
ΰλαηηάΝ θ έ α βμΝπαλαίδα έΝη α λΫπ αδΝ ΝΰλαηηάΝ άλδιβμέΝΠαλσηκδαΝσ αθΝηδαΝ
ΰλαηηάΝ άλδιβμΝπαλαίδα έΝη α λΫπ αδΝ ΝΰλαηηάΝ θ έ α βμέΝ
χάηαΝ1ζμΝ δΪΰλαηηαΝ άλδιβμΝεαδΝαθ έ α βμ

 κΝ ξάηαΝ1ζ ΫξκυθΝξαλαξ έΝ τκΝΰλαηηΫμΝ άλδιβμΝεαδΝαθ έ α βμέΝΗΝηδελσ λβΝαπσΝ
δμΝ τκΝ έθαδΝΰλαηηάΝ άλδιβμέΝΣλ δμΝφκλΫμΝβΝη κξάΝεδθ τθ υ ΝθαΝπΫ δΝεΪ πΝαπσΝ κΝ
πέπ κΝ άλδιβμΝεαδΝ δμΝ λ δμΝφκλΫμΝ παθάζγ Ν Νοβζσ λ μΝ δηΫμέΝΗ πΪθπΝΰλαηηάΝσ κΝ
εαδλσΝ βΝ η κξάΝ ίλδ εσ αθΝ πλδθΝ κΝ βη έκΝ Ν ά αθΝ ΰλαηηάΝ αθ έ α βμέΝ  κΝ Ν αυ άΝ βΝ
ΰλαηηάΝαθ έ α βμΝι π λΪ βε έΝΚαδΝσξδΝησθκΝΰδαΝηέαΝηΫλαέΝΛέΰκΝη ΪΝ κΝ Νηπκλκτ Ν
θαΝαΰκλΪ δΝεαθ έμέΝΗΝη κξάΝαθΫίβε ΝΰλάΰκλαΝαζζΪΝκδΝΟ το δμΝ πθΝ π θ υ υθΟΝ(ά βΝ
υ πδ έαΝ κυμ)Ν τθ κηαΝ βθΝ παθΪφ λαθ ΝπδκΝΰθπ ΪΝ πέπ αέΝΠαλα βλά Ν υλαΝ
σ δΝ βθΝεα βφσλαΝ βμΝίλάε Ν άλδιβΝ Ναυ σΝπκυΝά αθΝπλδθΝ πέπ κΝαθ έ α βμέΝ υ σΝ
κΝ πέπ κΝ άλδιβμΝ κΝ αθ δη υπδ Ν η Ν πδ υξέαΝ εαδΝ ιαθαπάλ Ν βθΝ αθβφσλαέΝ θα
εαδθκτλδκΝ πέπ κΝαθ έ α βμΝ έθαδΝ υλαΝβΝπλκβΰκτη θβΝηΫΰδ βΝ δηάΝ βμέ

2.11 ΚαθΪζδαΝΣδηυθ
ΣκΝεαθΪζδΝ δηυθΝαπκ ζ έΝΫθαθΝ ξβηα δ ησΝ υθΫξδ βμΝ βμΝ Ϊ βμ,Ν κΝκπκέκ απκ ζ έ αδΝ
απσΝ ηδαΝ ΰλαηηάΝ Ϊ βμΝ εαδΝ ηδαΝ ΰλαηηάΝ απσ κ βμέΝ ΣκΝ εαθΪζδΝ δηυθΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ
αθκ δεσΝ (αθκ δεσμΝ ξβηα δ ησμ),Ν εαγκ δεσΝ (εαγκ δεσμΝ ξβηα δ ησμ)Ν άΝ αγ λσΝ
(κλγκΰυθδκμΝ ξβηα δ ησμ)έΝ θΪζκΰαΝη Ν βθΝεζέ βΝ κυΝεαθαζδκτ,ΝκδΝΰλαηηΫμΝηπκλ έΝθαΝ
ιυπβλ κτθΝπμΝ άλδιβΝάΝαθ έ α βέ
 θαΝ αθκ δεσΝ εαθΪζδΝ δηυθ (ξάηαΝ 1η) γ πλ έ αδΝ αθα δηβ δεσέΝ ΟδΝ π θ υ ΫμΝ
πλκίαέθκυθΝ ΝαΰκλΫμΝσ αθΝκδΝ δηΫμΝφ ΪθκυθΝ κΝ πέπ κΝ άλδιβμΝ βμΝΰλαηηάμΝ
Ϊ βμΝεαδΝ Ναθαζάο δμΝ κυΝεΫλ κυμΝσ αθΝφ ΪθκυθΝ κΝ πέπ κΝαθ έ α βμΝ βμΝ
ΰλαηηάμΝαπσ κ βμέ
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χάηαΝ1ημΝ δΪΰλαηηαΝαθκ δεκτΝεαθαζδκτΝ



θαΝ εαγκ δεσΝ εαθΪζδΝ δηυθ (ξάηαΝ 1θ) γ πλ έ αδΝ π π δεσέΝ Οδ π θ υ ΫμΝ
πλκίαέθκυθΝ ΝαΰκλΪ σ αθΝκδΝ δηΫμΝφ ΪθκυθΝ κΝ πέπ κΝαθ έ α βμΝ βμΝΰλαηηάμΝ
βμΝ Ϊ βμΝεαδΝ Ναθαζάο δμΝ κυΝεΫλ κυμΝσ αθΝφ ΪθκυθΝ κ πέπ κΝ άλδιβμΝ βμΝ
ΰλαηηάμΝαπσ κ βμέ

χάηαΝ1θμΝ δΪΰλαηηαΝεαγκ δεκτΝεαθαζδκτ

 ΟδΝ κλγκΰυθδκδΝ ξβηα δ ηκέ (ξάηαΝ 1ι) θΝ έθαδΝ κτ Ν αθα δηβ δεκέ,Ν κτ Ν
π π δεκέέΝ θ δεα κπ λέακυθΝαπζυμΝηδαΝπατ βΝ βμΝυπκε έη θβμΝ Ϊ βμέ
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χάηαΝ17μΝ δΪΰλαηηαΝκλγκΰυθδκυΝ χβηα δ ηκτ

ΓδαΝ βΝ ξ έα βΝ θσμΝ αθα δηβ δεκτΝ εαθαζδκτΝ δηυθΝ απαδ κτθ αδΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝ
εα υ λ μΝ δηΫμΝη Ν βΝηέαΝη ΰαζτ λβΝ βμΝΪζζβμΝεαδΝ τκΝαθυ λ μΝ δηΫμ,ΝπαλΪζζβζ μΝάΝ
η Ν βΝ ηέαΝ η ΰαζτ λβΝ βμΝ ΪζζβμέΝ θ δ λσφπμ,Ν ΰδαΝ κΝ ξ δα ησΝ θσμΝ π π δεκτΝ
εαθαζδκτΝ δηυθΝαπαδ κτθ αδΝ τκΝαθυ λ μΝ δηΫμΝη Ν βΝηέαΝξαηβζσ λβΝ βμΝΪζζβμΝάΝ τκΝ
εα υ λ μΝ δηΫμ,ΝπαλΪζζβζ μΝάΝη Ν βΝηέαΝξαηβζσ λβΝ βμΝΪζζβμέ
ΠαλσζκΝ πκυΝ αΝ εαθΪζδαΝ αθαφΫλκθ αδΝ υθάγπμΝ πμΝ ξβηα δ ηκέΝ υθΫξδ βμΝ Ϊ βμ,Ν
υπΪλξκυθΝπ λδπ υ δμΝ ιαδλΫ πθ,ΝσπκυΝηπκλ έ θαΝπλκετο δΝεΪπκδαΝαθ έ λκφβΝ Ϊ βέΝ
 Ναυ ΫμΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ κδΝ δηΫμΝ θΝεα κλγυθκυθΝθαΝαΰΰέικυθΝ βΝΰλαηηάΝαπσ κ βμΝ
πλδθΝ πΫ κυθ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ ζ έΝ ηδαΝ πλυδηβΝ Ϋθ διβΝ πδε έη θβμΝ
αθ δ λκφάμέ
ΣαΝ εαθΪζδαΝ φαθ λυθκυθΝ εαδΝ πκ κ δεΫμΝ πζβλκφκλέ μέΝ ΜσζδμΝ βΝ εέθβ βΝ πθΝ δηυθΝ
ι π λΪ δΝ βΝΰλαηηάΝ κυΝεαθαζδκτ,ΝκδΝ δηΫμΝη αεδθκτθ αδΝ υθάγπμΝ κυζΪξδ κθΝηΫξλδΝ
κΝ τλκμΝ κυΝεαθαζδκτέ
π δ άΝ βΝ ξθδεάΝ αθΪζυ βΝ απκ ζ έΝ πδ άηβ,Ν αζζΪΝ εαδΝ Ϋξθβ,Ν υπΪλξ δΝ π λδγυλδκΝ
υ ζδιέαμέΝΠαλσζκΝπκυΝβΝαπσεζδ βΝ βμΝΰλαηηάμΝ Ϊ βμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝδ αθδεά,Ναπκ ζ έΝ
υγτθβΝ κυΝ εΪ κ Να σηκυΝθαΝελέθ δΝ βΝ ξΫ βΝεαδΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ βμΝετλδαμΝΰλαηηάμΝ
Ϊ βμΝεαδΝ βμΝΰλαηηάμΝεαθαζδκτέΝΜ Ν βθΝέ δαΝζκΰδεά,ΝηδαΝΰλαηηάΝεαθαζδκτΝπαλΪζζβζβΝ
η Ν βθΝετλδαΝΰλαηηάΝ Ϊ βμΝ έθαδΝδ αθδεάέ
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3. ΣΡ ΣΗΓΙΚ 
3.1 ΣδΝ έθαδΝηδαΝ« λα βΰδεάΝTrading»
ΜδαΝ λα βΰδεάΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ έθαδΝΫθαΝ τθκζκΝαθ δε δη θδευθΝεαθσθπθΝπκυΝκλέα δΝ
δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πζβλκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ υηί έΝ εΪπκδαΝ δαπλαΰηα υ δεάΝ
δ σ κυ εαδΝ ισ κυέΝΜδαΝ δαπλαΰηα υ δεάΝ λα βΰδεάΝπ λδζαηίΪθ δΝπλκ δαΰλαφΫμΝΰδαΝ
δαπλαΰηα υ δεάΝ έ κ κ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ δαπλαΰηα υ δευθΝ φέζ λπθΝ εαδΝ
πγά δμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυμΝεαθσθ μΝΰδαΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ ισ κυ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝξλβηΪ πθ,Ν
αΝ ξλκθκ δαΰλΪηηα α,Ν αΝ έ βΝ θ κζυθ,Ν εέζπέΝ ΜδαΝ δαπλαΰηα υ δεάΝ λα βΰδεά,Ν
φσ κθΝ ία έα αδΝ Ν πκ κ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν ηπκλ έ θαΝ αθαζυγ έ
Ν δ κλδεΪΝ
κηΫθα.
Ό αθΝ λ υθβγ έΝεαδΝ ε ζ
έ,ΝηδαΝ δαπλαΰηα υ δεάΝ λα βΰδεάΝηπκλ έΝθαΝπαλΫξ δΝηδαΝ
ηαγβηα δεάΝ πλκ κεέαΝ η Ν υΰε ελδηΫθκυμΝ εαθσθ μ,Ν εαδΝ θαΝ ίκβγά δΝ κυμΝ
υθαζζα ση θκτμ εαδΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝθαΝεαγκλέ κυθΝ ΪθΝηδαΝδ ΫαΝ υθαζζαΰυθΝ έθαδΝ
υθβ δεΪΝ πδε λ άμέ

3.2 Buy and hold

λα βΰδεά

ΜδαΝαπσ δμΝ δα κηΫθ μΝ π θ υ δεΫμΝ λα βΰδεΫμΝ έθαδΝβΝ π θ υ δεάΝ λα βΰδεάΝ βμΝ
αΰκλΪμΝεαδΝ δαΝελΪ β βμ (buy and holdμΝπλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝ π θ υ δεάΝ λα βΰδεάΝπκυΝ
αφκλΪΝ βΝηαελκπλσγ ηβ,Ν α δαεάΝ πΫθ υ βΝ Νξλ σΰλαφαΝηδαμΝ αδλ έαμ)έΝ υ άΝ βΝ
λα βΰδεάΝ έθαδΝηδαΝηαελκπλσγ ηβΝ π θ υ δεάΝ λα βΰδεά,ΝπκυΝία έα αδΝ βθΝδ ΫαΝ
σ δ,Ν ηαελκπλσγ ηα,Ν κδΝ αΰκλΫμΝ η κξυθΝ γαΝ υ κυθΝ ηδαΝ δεαθκπκδβ δεάΝ αυιβ δεάΝ
απσ κ β,ΝπαλΪΝ δμΝπ λδσ κυμΝη αίζβ σ β αμΝάΝτφ βμΝ βμΝαΰκλΪμέΝ
δΝαΰκλΪακθ αδΝ
η κξΫμ,Ν εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ θΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ υθαζζαΰΫμΝ ΰδαΝ η ΰΪζκΝ ξλκθδεσΝ
δΪ βηαΝΪ ξ αΝαπσ δμΝ δαευηΪθ δμΝ βμΝαΰκλΪμέΝΜδαΝ Ϋ κδαΝ λα βΰδεάΝ αΰθκ έΝ δμΝ
ίλαξυπλσγ η μΝ εαδΝ η κπλσγ η μΝ Ϊ δμΝ εαδΝ πδε θ λυθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ βθΝ
ηαελκπλσγ ηβέΝ ΗΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ αυ άΝ βθΝ πΫθ υ βΝ η κξυθΝ ία έα αδΝ πΪθπΝ βθΝ
παλα κξάΝσ δΝ κΝαπυ λκΝηΫζζκθΝ(εα ΪΝ βΝ δΪλε δα,ΝαμΝπκτη ,Ν1ίΝάΝβίΝξλσθπθ)ΝκδΝ δηΫμΝ
πθΝη κξυθΝγαΝαθ ίαέθκυθ,ΝαζζΪΝκΝηΫ κμΝ π θ υ άμΝ θΝΰθπλέα δΝ δΝγαΝ υηί έΝατλδκέΝ
Ι κλδεΪΝ κδξ έαΝ απσΝ αΝ ζ υ αέαΝ ηίΝ ξλσθδαΝ υπκ βλέακυθΝ αυ άΝ βθΝ π πκέγβ βΝ έΝ ΗΝ
ζκΰδεάΝ πέ πΝ απσΝ βθΝ δ ΫαΝ έθαδΝ σ δΝ Ν ηδαΝ εαπδ αζδ δεάΝ εκδθπθέαΝ βΝ κδεκθκηέαΝ γαΝ
υθ ξέ δΝ θαΝ αθαπ τ
αδ,Ν Ϋ δΝ αΝ εΫλ βΝ γαΝ υθ ξέ κυθΝ θαΝ αυιΪθκθ αδΝ εαδΝ πμΝ
απκ Ϋζ ηαΝγαΝαυιβγκτθΝ υΰξλσθπμΝκδΝ δηΫμΝ πθΝη κξυθΝεαδΝ πθΝη λδ ηΪ πθΝη κξυθέΝ
Μπκλ έΝθαΝυπΪλικυθΝίλαξυπλσγ η μΝ δαευηΪθ δμ,ΝζσΰπΝ πθΝ πδξ δλβηα δευθΝετεζπθΝ
άΝ βμΝΝατιβ βμΝ κυΝπζβγπλδ ηκτ,ΝαζζΪΝ Νηαελκπλσγ ηβΝίΪ βΝαυ ΪΝγαΝ ικηαζτθκθ αδΝ
εαδΝ βΝ αΰκλΪΝ κΝ τθκζσΝ βμΝ γαΝ αυιβγ έέΝ υ άΝ βΝ ΪπκοβΝ υπκ βλέα δΝ πέ βμΝ σ δΝ βΝ
ίλαξυπλσγ ηβΝπαλαεκζκτγβ βΝ βμΝαΰκλΪμ θΝζ δ κυλΰ έΝΰδαΝ κυμΝηδελκτμΝ π θ υ Ϋμ
(υ Ν κθΝεα ΪζζβζκΝαελδίυμΝξλσθκΝθαΝζβφγκτθΝαπκφΪ δμΝΰδαΝ βθΝαΰκλΪΝάΝπυζβ βΝ
η κξυθΝαθΪζκΰαΝη Ν αΝ πδ σεδαΝάΝ βΝ τθαηβΝ βμΝκδεκθκηέαμ) κπσ Ν έθαδΝεαζτ λκΝαπζΪΝ
θαΝαΰκλΪακυθΝεαδΝθαΝεα ΫξκυθέΝΟδΝηδελσ λκδ,Νδ δυ μΝ π θ υ ΫμΝξλβ δηκπκδκτθΝ υπδεΪΝ
π λδ σ λκΝ βθΝ π θ υ δεάΝ λα βΰδεάΝ βμΝ δαΝελΪ β βμ Ν π θ τ δμΝαεδθά πθ,ΝσπκυΝ
βΝ π λέκ κμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ έθαδΝ υθάγπμΝ βΝ δΪλε δαΝ απάμΝ βμΝ υπκγάεβμΝ κυμέΝ τκΝ
πδπζΫκθΝ κφΫζβΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ βμΝ δαΝ ελΪ β βμ έθαδΝ σ δΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η δπγκτθΝ κδΝ
ηπκλδεΫμΝ πλκηάγ δ μΝ εαδΝ κδΝ φσλκδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η δπγκτθΝ άΝ θαΝ ιαζ δφγκτθΝ απσΝ βθΝ
πλαΰηα κπκέβ βΝ ζδΰσ λπθΝ αΰκλυθΝ εαδΝ ππζά πθέΝ πσ αΝ δ ξυλσ λαΝ πδξ δλάηα αΝ
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υπΫλΝ αυ άμΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ έθαδΝ βΝ γ πλέαΝ βμΝ απκ ζ ηα δεάμΝ αΰκλΪμέΝ ΪθΝ εΪγ Ν
ξλ σΰλαφκΝαπκ δηΪ αδΝ έεαδαΝαθΪΝπΪ αΝ δΰηά,Ν σ Νπλαΰηα δεΪΝ θΝυπΪλξ δΝζσΰκμΝΰδαΝ
ηπκλδεΫμΝ υθαζζαΰΫμέΝΟλδ ηΫθκδΝζαηίΪθκυθΝηέα αελαέαΝΪπκοβΝπΪθπΝ βθΝ λα βΰδεάΝ
βμΝ δαΝ ελΪ β βμ,Ν υπκ βλέακθ αμΝ σ δΝ θΝ πλΫπ δΝ πκ ΫΝ εΪπκδκμΝ θαΝ πκυζά δΝ ΫθαΝ
ξλ σΰλαφκ,Ν ΪθΝ θΝξλ δΪα αδΝΪη αΝ αΝξλάηα αέ

3.3  λα βΰδεΫμΝκληάμ (momentum strategy)
 βθΝ λα βΰδεάΝκληάμ κδΝ π θ υ ΫμΝαΰκλΪακυθΝη κξΫμ,ΝκδΝκπκέ μΝ ηφαθέακυθΝεΫλ β,Ν
εδθκτθ αδΝΫθ κθαΝπλκμΝηέαΝεα τγυθ βΝεαδΝπαλκυ δΪακυθΝυοβζσΝσΰεκΝ υθαζζαΰυθΝ θυΝ
ππζκτθΝ η κξΫμ κδΝ κπκέ μΝ ηφαθέακυθΝ αβηδΫμέΝ υθάγπμΝ δα βλκτθΝ βΝ γΫ βΝ κυμΝ ΰδαΝ
η λδεΪΝ ζ π Ϊ,Ν η λδεΫμΝ υλ μΝ άΝ αεσηβΝ εαδΝ κζσεζβλβΝ βθΝ βηΫλα,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ πσ κΝ
ΰλάΰκλαΝβΝη κξάΝεδθ έ αδΝάΝαζζΪα δΝεα τγυθ βέΝΠλσε δ αδ,Ν βζα ά,Νΰδα ηέαΝ θ λΰβ δεάΝ
λα βΰδεά,ΝπκυΝ φαλησα αδΝ Νίλαξυπλσγ ηκΝ π θ υ δεσΝξλκθδεσΝκλέακθ αέΝ
 Ν αθ έγ βΝ η Ν κυμΝ π θ υ ΫμΝ πκυΝ αεκζκυγκτθΝ λα βΰδεΫμΝ βμΝ ηκλφάμΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ
δα άλβ βμ,Ν κδΝ π θ υ ΫμΝ πκυΝ πλκ δηκτθΝ λα βΰδεΫμΝ κληάμΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ απσΝ
η ΰαζτ λβΝαθκξάΝπμΝπλκμΝ κθΝεέθ υθκ,Ν θυΝία έακθ αδΝπ λδ σ λκΝ Νηβ γ η ζδυ δμΝ
πζβλκφκλέ μ,ΝεαδΝ θΝ υθδ Ϊ αδΝΰδαΝαλξΪλδκυμέ
ΣκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ κδΝ π θ υ ΫμΝ κληάμΝ εα ΫξκυθΝ βΝ γΫ βΝ κυμΝ Ν ηδαΝ
δαπλαΰηΪ υ βΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝπσ κΝΰλάΰκλαΝεδθ έ αδΝβΝη κξάέΝΟδΝ π θ υ ΫμΝκληάμΝ
έθαδΝ πλαΰηα δεΪΝ ηδαΝ ηκθα δεάΝ κηΪ αΝ α σηπθέΝ  Ν αθ έγ βΝ η Ν ΪζζκυμΝ π θ υ ΫμΝ άΝ
αθαζυ ΫμΝ πκυΝ αθαζτκυθΝ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμΝ άΝ ΰλαφάηα α
ηκ έίπθΝ,ΝΫθαμΝ π θ υ άμΝκληάμΝα ξκζ έ αδΝησθκΝη Ν δμΝ δ ά δμΝ πθΝη κξυθέΝ
ΓδαΝ θαΝ έθαδΝ Ϋθαμ πδ υξβηΫθκμΝ π θ υ άΝ κληάμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλαηΫθ δΝ αγ λάΝ βΝ
ουξδεάΝ έα βΝ κυ,Νσ αθΝ αΝπλΪΰηα αΝπΪθ Ν σππμΝ αΝ λκηκζσΰβ
εαδΝ θαΝπ λδηΫθ δΝ
σ αθΝ κδΝ σξκδΝ θΝ ΫξκυθΝ αεσηβΝ πδ υξγ έέΝ ΟΝ π θ υ άμΝ κληάμΝ απαδ έΝ ηδαΝ ηααδεάΝ
πέ διβΝ βμΝπ δγαλξέαμέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝεαγδ ΪΝ βθΝίλαξυπλσγ ηβΝΝ πΫθ υ β κληάμ
πκζτΝ τ εκζβ.
ΗΝ λα βΰδεάΝ βμ κληάμΝ έθαδΝεΪ δΝπ λδ σ λκΝ απσ κθΝ λσπκΝ θ κπδ ηκτΝ βμΝ Ϊ βμΝ
ηέαμΝη κξάμέΝ έθαδΝηδαΝ π θ υ δεάΝ λα βΰδεάΝπκυΝ πδε θ λυθ αδΝ Νη κξΫμΝάΝΪζζ μΝ
ηπκλδεΫμΝπλΪι δμΝπκυΝ έξθκυθΝηδαΝδ ξυλάΝεέθβ βΝπλκμΝηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝεα τγυθ β,Ν
υθάγπμΝη ΝυοβζάΝσΰεκ,Ν θ σμΝ υΰε ελδηΫθβμΝξλκθδεάμΝπ λδσ κυέ
ΗΝία δεάΝ λα βΰδεάΝ βμΝκληάμΝ έθαδΝθαΝαΰκλΪ δΝ αΝαπκγΫηα αΝπκυΝΫξκυθΝ Ϊ βΝπλκμΝ
ηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝεα τγυθ β,Ν υξθΪΝη Ν βΝηκλφάΝ αΰκλΪμΝ θσμΝθΫκυΝ υοβζσ λκυέΝΟδΝ
π θ υ ΫμΝ κληάμΝ ΫξκυθΝ σξκΝ θαΝ υζζΪίκυθ αΝ ετηα αΝ θγκυ δα ηκτΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ
έζκυθ δμΝη κξΫμΝ( ε δθΪικυθ)Νυοβζσ λαΝΰδαΝη ΰΪζ μΝξλκθδεΫμΝπ λδσ κυμέ
θΝ εα αεζ έ δΝ β πΫθ υ βΝ κληάμΝ έθαδΝ ηδαΝ ίλαξυπλσγ ηβΝ ηπκλδεάΝ λα βΰδεάΝ πκυΝ
φαέθ αδΝ θαΝ ππφ ζ έ αδ απσΝ δμΝ εδθά δμΝ υοβζκτΝ σΰεκυΝ Ν ηδαΝ κλδ ηΫθβΝ δηάΝ βμΝ
η κξάμέΝ

3.4  λα βΰδεά contrarian
ΗΝ φδζκ κφέα,Ν βθΝ κπκέαΝ ία έα αδΝ βΝ λα βΰδεάΝ αθ έγ βμ έθαδΝ σ αθΝ κΝ π θ υ άμ
πλκ παγ έΝθαΝε λ κ εκπά δΝ π θ τκθ αμΝη Ν λσπκΝαθ έγ κ απσΝ βθΝεκδθυμΝαπκ ε άΝ
ζκΰδεά,Νσ αθΝ βζα ά,Νεα ΪΝ βθΝΪπκοβΝ κυ,ΝβΝ υζζκΰδεάΝΪπκοβΝ βμΝαΰκλΪμΝφαέθ αδΝππμΝ
εΪθ δΝζΪγκμέ
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Πλσε δ αδΝΰδαΝηέαΝ θ λΰβ δεάΝ λα βΰδεάΝπκυΝ φαλησα αδΝευλέπμΝ Νίλαξυπλσγ ηκΝάΝ
η κπλσγ ηκΝξλκθδεσΝκλέακθ α,ΝβΝκπκέαΝ πδ λΫπ δΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝθαΝπλαΰηα κπκδκτθΝ
ηδελΪΝεΫλ βΝηΫ αΝαπσΝηέαΝ δλΪΝεδθά πθΝπλκμΝ βθΝαθ έγ βΝεα τγυθ βΝαπσΝαυ άθΝ βμΝ
υπΪλξκυ αμΝ Ϊ βμέ Ο contrarian π θ υ άμΝπδ τ δΝσ δΝεΪπκδ μΝφκλΫμΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ
τπκυΝαΰΫζβμΝη αιτΝ πθΝυπκζκέππθΝ π θ υ υθΝηπκλ έΝθαΝκ βΰά δΝ Ν εη αζζ τ δη μΝ
λ ίζυ δμΝ πθΝαπκ δηά πθΝ πθΝ δαφσλπθΝ δαπλαΰηα υκηΫθπθΝαιδυθέ
ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν ηδαΝ υλ έαΝ απαδ δκ κιέαΝ ΰδαΝ δμΝ πλκκπ δεΫμΝ ηδαμΝ η κξάμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
κ βΰά δΝ βΝ δηάΝ βμΝ Ν πέπ αΝ σ κΝξαηβζΪΝυ ΝθαΝυπ λ ε δηκτθ αδΝκδΝεέθ υθκδΝ βμΝ
αδλ έαμΝ εαδΝ θαΝ υπκ δηκτθ αδΝ κδΝ πλκκπ δεΫμΝ βμΝ ΰδαΝ πδ λκφάΝ βθΝ ε λ κφκλέαέΝ ΟΝ
θ κπδ ησμΝεαδΝβΝαΰκλΪΝ Ϋ κδπθΝπλκίζβηα δευθΝαιδυθ,ΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝβΝπυζβ βΝ κυμΝ
σ αθΝβΝ αδλ έαΝαθαεΪηο δ,Νηπκλ έΝθαΝκ βΰά κυθΝ ΝεΫλ βΝαθυ λαΝ κυΝηΫ κυΝσλκυέ
θ δ λσφπμ,ΝηδαΝ υλΫπμΝ δα κηΫθβΝαδ δκ κιέαΝηπκλ έΝθαΝκ βΰά δΝ Να δεαδκζσΰβ αΝ
υοβζΫμΝαπκ δηά δμΝπκυΝγαΝκ βΰά κυθΝ ζδεΪΝ Νεα αελάηθδ βΝ πθΝ δηυθ,Νσ αθΝαυ ΫμΝ
κδ υοβζΫμΝ πλκ κεέ μΝ θΝ παζβγ υ κτθέΝ υ ΫμΝ κδΝ ΰ θδεΫμΝ αλξΫμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
φαληκ κτθΝ έ σ αθ βΝ θΝζσΰπΝ πΫθ υ βΝ έθαδΝηδαΝη ηκθπηΫθβΝη κξά,Ν έ ΝΰδαΝΫθαθΝ
πδξ δλβηα δεσ εζΪ κ,Ν έ ΰδα ηδαΝ κζσεζβλβΝ αΰκλΪ,Ν έ Ν ΰδαΝ κπκδα άπκ Ν ΪζζβΝ
εα βΰκλέαΝαιδυθέ
Ολδ ηΫθκδ contrarians ΫξκυθΝ ηδαΝ ησθδηαΝ απαδ δσ κιβ (bearish)Ν Ϊ βΝ απΫθαθ δΝ βθΝ
αΰκλΪ,Ν σ αθΝ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ π θ υ υθΝ κδξβηα έα δΝ βθΝ Ϊθκ κΝ βμέΝ Ω σ κ,Ν
Ϋθαμ contrarian θΝ Ϋξ δΝ αθαΰεα δεΪΝ απαδ δσ κιβ Ϊ βΝ δμΝ ξλβηα δ βλδαεΫμΝ
αΰκλΫμΝ υθκζδεΪ,Νκτ Νπδ τ δΝσ δΝαυ ΫμΝ έθαδΝπΪθ αΝυπ λ δηβηΫθ μΝάΝσ δΝβΝεκδθάΝΰθυηβΝ
έθαδΝ πΪθ κ Ν ζαθγα ηΫθβέΝ θ έγ α,Ν Ϋθαμ contrarian αθααβ έΝ υεαδλέ μΝ ΰδαΝ θαΝ
αΰκλΪ δΝάΝθαΝπκυζά δΝ υΰε ελδηΫθ μΝ π θ τ δμ,Νσ αθΝβΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ π θ υ υθΝ
φαέθ αδΝθαΝεΪθ δΝ κΝαθ έγ κ,Ν Ν βη έκΝπκυΝβΝ πΫθ υ βΝθαΝ δηκζκΰ έ αδΝζαθγα ηΫθαέΝ
πσΝ αΝπαλαπΪθπΝΰέθ αδΝφαθ λσΝσ δΝβΝ λα βΰδεάΝαθ έγ βμΝία έα αδΝ Νη αίκζΫμΝ
πθΝ δηυθΝ πθΝξλ κΰλΪφπθ,Ν Ναθ έγ βΝη Ν βΝ λα βΰδεάΝκληάμΝβΝκπκέαΝία έα αδΝ βΝ
δα άλβ βΝ πθΝυπαλξσθ πθΝ πδπΫ πθΝ δηυθ
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4. Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙΚΗΝ Ν ΚΟΠΗΗ
ΗΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝ κΝ ξλβηα δ άλδκΝ έθαδΝ ΫθαΝ γΫηαΝ
υθ ξάΝ εαδθκ κηέαέΝ ΓδαΝ θαΝ
βηδκυλΰά κυθΝ άηα αΝαΰκλΪμ εαδΝπυζβ βμ,ΝκδΝαθαζυ ΫμΝΫξκυθΝξλβ δηκπκδά δΝευλέπμΝ
τκΝ έ βΝαθΪζυ βμμΝ βΝ«γ η ζδυ μΝαθΪζυ β»ΝεαδΝ βΝ« ξθδεάΝαθΪζυ β»έΝ πέ βμΝΫθαμΝ
π θ υ άμΝ κΝ κπκέκμΝ βλέα αδ αΝ άηα αΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ πυζβ βμΝ απσΝ κυ έε μΝ βμΝ
πκ κ δεάμΝαθΪζυ βμΝίλέ ε δΝ κθΝ αυ σΝ κυΝ ΝηδαΝ τ εκζβΝεα Ϊ α βΝ βθΝκπκέαΝ κΝ
π θ υ άμΝ θΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝεαγκλέ δΝπκδαΝαπσφα βΝθαΝπΪλ δέΝ υ σΝαθαφΫλ αδΝπμΝ
«α Ϊφ δα»Ν κυμΝ έε μέΝ ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδα,Ν σηπμ,Ν κδΝ λ υθβ ΫμΝ ΫξκυθΝ αλξέ δΝ θα
απκ έ κυθΝ πδκΝ κίαλάΝ πλκ κξάΝ βθΝ ξθδεάΝ αθΪζυ βέΝ υ σΝ κφ έζ αδΝ θΝ ηΫλ δΝ Ν
Ϋλ υθ μ,ΝκδΝκπκέ μΝ έξθκυθΝσ δΝαεσηβΝεαδΝαπζκέΝεαθσθ μΝ ηπκλέαμΝηπκλ έΝθαΝπαλΪΰκυθΝ
εΫλ βέΝ Ω σ κΝ κδΝ λ υθβ ΫμΝ ΟδεκθκηδευθΝ έθαδΝ ΰ θδεΪΝ πδφυζαε δεκέΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ
ξλβ δησ β αΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμέΝ θυΝβΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝ έθαδΝ υλΫπμΝ δα κηΫθβΝ
βθΝξλβηα δ βλδαεάΝαΰκλΪΝεαδΝκΝεδθβ σμΝηΫ κμΝσλκμΝ έθαδΝηδαΝίΪ βΝ κΝκπζκ Ϊ δκΝ
πθΝ λΰαζ έπθΝ βμΝ ξθδεάμΝ αθΪζυ βΝ υπΪλξκυθΝ πκζζΫμΝ ηπ δλδεΫμΝ η ζΫ μΝ πκυΝ θΝ
υηφπθκτθΝη αιτΝ κυμΝεαδΝυπΪλξ δΝΫζζ δοβΝεα αθσβ βμΝ βμΝ πκυ αδσ β αμΝ βμέΝ υ σΝ
φαέθ αδΝ εαδΝ Ν πλκβΰκτη θ μΝ αεα βηαρεΫμΝ η ζΫ μΝ σπκυΝ εΪπκδ μΝ γαΝ αθαφ λγκτθΝΝ
παλαεΪ πέ
 κΝ ΪλγλκΝ κυμΝ κδ εilionisΝ εαδΝ Papanagiotou (2011) φαλησακυθΝ ηδαΝ θαζζαε δεάΝ
δα δεα έαΝ κεδηάμΝΰδαΝ βθΝ βηα έαΝ βμΝδεαθσ β αμΝ πθΝπλκίζΫο πθΝ κυΝ έε βΝεδθβ κτ
ηΫ κυ σλκυ (εχ)Ν κΝ ξλβηα δ άλδκΝ βμΝ ΝΫαμΝ ΤσλεβμΝ (σYSϋ),Ν κΝ ξλβηα δ άλδκΝ
γβθυθΝ(χSϋ)ΝεαδΝ κΝξλβηα δ άλδκΝ βμΝ δΫθθβμΝ(VSϋ)έΝΠαέλθκυθΝεαδΝξλβ δηκπκδκτθΝ
απσΝεκδθκτΝ κθΝεαθσθαΝ υ πλ υ δεάμΝαπσ κ βμΝξλβ δηκπκδυθ αμΝ κθΝ έε βΝεδθβ κτΝ
ηΫ κυΝ σλκυΝ ΰδαΝ δΪφκλαΝ ηάεβΝ ΰδαΝ θαΝ ζΫΰικυθΝ ΪθΝ δ ξτ δΝ βΝ α γ θάμΝ ηκλφάΝ βμΝ
απκ ζ ηα δεάμΝΝαΰκλΪμ,Ν Ναθ έγ βΝη ΝυπΪλξκυ μΝη γκ κζκΰέ μΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝ
ησθκΝ εδθβ σΝ ηΫ κΝ σλκΝ ΰδαΝ δΪφκλαΝ ηάεβέΝ  βΝ η γκ κζκΰέαΝ πκυΝ αεκζκτγβ αθΝ πάλαθΝ
βη λά δ μΝ δηΫμΝ πθΝ δε υθΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ξλβηα δ άλδκΝ ΰδαΝ βθΝ π λέκ κΝ βιήζή1λλγβιήζήβίίη,ΝσπκυΝ βθ δαξυλδ αθΝ Ν λ έμΝυπκπ λδσ κυμΝ(1λλγ-1997, 1997-2001, 2001βίίη)έΝΟΝ εκπσμΝ βμΝη ζΫ βμΝαυ άμΝά αθΝκΝΫζ ΰξκμΝ βμΝ βηαθ δεσ β αμΝ δμΝ δΪφκλ μΝ
απκ σ δμΝ σ κΝΰδαΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝσ κΝεαδΝΰδαΝ βθΝ λα βΰδεάΝbuyΝandΝhold,ΝΝΝεαδΝ
κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ υπσγ βμΝ βμΝ α γ θάμΝ ηκλφάμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ βμΝ αΰκλΪμέΝ ΣκΝ
πζ κθΫε βηαΝ έθαδΝσ δΝη Ναυ άΝ βθΝ θαζζαε δεάΝ δα δεα έαΝβΝηβΝαπκ κξάΝ βμΝυπσγ βμΝ
έθαδΝ πδκΝ αιδσπδ βΝ εαδΝ βΝ ληβθ έαΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πδκΝ απζάέΝ ΣκΝ βηαθ δεσ λκΝ
έθαδΝσ δΝξπλέμΝεσ βΝ υθαζζαΰάμΝβΝ υ πλ υ δεάΝαπσ κ βΝΰδαΝ κυμΝ έε μΝχSϋΝεαδΝ
VSϋΝ έθαδΝ βηαθ δεΪΝυοβζσ λκδΝαπσΝ βθΝαθ έ κδξβΝ βθΝ λα βΰδεάΝbuyΝandΝholdΝεαδΝ
Ϋ δΝβΝυπσγ βΝαπκλλέπ αδέΝ θυΝΰδαΝ κθΝσYSϋΝά αθΝ βηαθ δεΪΝξαηβζσ λκδΝεαδΝΫ δΝ
βΝυπσγ βΝ θΝαπκλλέπ αδέΝΚα αζάΰκυθΝσ δΝη Νεσ κμΝ υθαζζαΰάμΝκδΝ υ πλ υ δεΫμΝ
απκ σ δμΝΝΰδαΝχSϋΝΝεαδΝVSϋΝ θΝ δαφΫλκυθΝ βηαθ δεΪ,ΝαζζΪΝ βθΝπ λέπ π βΝ κυΝ έε βΝ
σYSϋΝΫθαμΝ π θ υ άμΝγαΝΫξαθ ΝηΫλκμΝ κυΝε φαζαέκυΝαεσηαΝεαδΝαθΝ έξ Νγ δεάΝαπσ κ βΝ
απσΝ βθΝ λα βΰδεάΝbuyΝandΝholdέ
ΟδΝPapailiasΝεαδΝThomakos (2015) κΝΪλγλκΝ κυμΝξλβ δηκπκδκτθΝηδαΝ λκπκπκδβηΫθβΝ
Ϋε κ βΝπκυΝ έθαδΝ υλΫπμΝΰθπ άΝεαδΝξλβ δηκπκδ έΝ δηΫμΝεαδΝεδθβ κτμΝηΫ κυμΝσλκυμ,Ν αΝ
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κπκέαΝ εαδΝ δα αυλυθ δΝ η αιτΝ κυμΝ ΰδαΝ λα βΰδεΫμΝ υθαζζαΰΫμΝ (Ν άΝ π θ τ δμ)έΝ
βζα άΝ υθ υΪακυθΝ άηα αΝαΰκλΪμΝεαδΝηδαΝ υθαηδεάΝ δηάΝεα πφζέκυΝσπκυΝζ δ κυλΰ έΝ
πμΝ υθαηδεσΝεα αζυ δεσΝ βη έκΝπατ βμΝ( άηαΝπυζβ βμ)έΝεκπσΝ έξαθΝθαΝη ζ ά κυθΝ
αθΝβΝπαλκτ αΝ λκπκπκέβ βΝ έξ Νί ζ δπηΫθβΝαπσ κ βΝαπσΝ βθΝεκδθάΝξλά βΝ πθΝ δηυθΝ
εαδΝ πθΝεδθβ υθΝηΫ πθΝσλπθέΝΠάλαθΝβη λά δαΝ κδξ έαΝΰδαΝ κυμΝ έε μΝ ϊownΝJonesΝ
IndustrialΝχverageΝ(ϊJIχ),ΝSΤPΝηίίΝεαδΝ βμΝδ κ δηέαμΝϋURήUSϊέΝΣβΝ υθαζζαΰηα δεάΝ
δ κ δηέαΝ βθΝ πάλαθΝ ΰδαΝ θαΝ έικυθΝ σ δΝ βΝ λκπκπκδβηΫθβΝ ε κξάΝ πκυΝ πλκ έθκυθΝ
φαλησα αδΝ Ν δΪφκλ μΝ εα βΰκλέ μΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθέΝ ΓδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ
ξλβ δηκπκέβ αθΝ απζσ,Ν
αγηδ ηΫθκΝ εαδΝ εγ δεσΝ εδθβ σΝ ηΫ κΝ σλκΝ πμΝ ηΫ λαΝ
αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ η Ϋπ δ αΝ κθΝ υθ υα ησΝ αυ υθΝ ΰδαΝ αΝ
κηΫθαΝ κυμέΝ ΣΫζκμΝ
εα αζάΰκυθΝσ δΝβΝ λκπκπκδβηΫθβΝ ε κξάΝπκυΝπλκ έθκυθΝί ζ δυθ δΝ βθΝ υ πλ υ δεάΝ
απσ κ βΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ ΝΫθαΝ υλτΝφΪ ηαέΝΣκΝπδκΝ βηαθ δεσΝσηπμΝ έθαδΝσ δΝΰέθ αδΝ
αυ σΝξπλέμΝθαΝαυιΪθ αδΝαθαζκΰδεΪΝκΝεέθ υθκμΝαθ αηκδίάμέ
ΟΝ Menkhoff (1997) πλκ παγ έΝ θαΝ ίλ δΝ δμΝ πδπ υ δμΝ
βθΝ υπσγ βΝ πθΝ
απκ ζ ηα δευθΝ αΰκλυθΝ απσΝ βθΝ ξλά βΝ
ξθδεάμΝ αθΪζυ βμΝ
βθΝ αΰκλΪΝ
υθαζζΪΰηα κμέΝ υ σΝΰδα έΝβΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝ βθΝαΰκλΪΝ υθαζζΪΰηα κμΝαθΝεαδΝ έθαδΝ
δαλεάμ,Νΰθπ άΝεαδΝπδγαθυμΝε λ κφσλα,Ν θΝ έθαδΝπζάλπμΝεα αθκβ άέΝΝΓδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ
αυ σΝΫ δζ ΝΫθαΝ λπ βηα κζσΰδκΝηΫ πΝ αξυ λκη έκυΝ Ν παΰΰ ζηα έ μΝ κυΝξυλκυΝ βμΝ
αΰκλΪμΝ υθαζζΪΰηα κμ,Ν βζα ά ΝλθΝ λΪπ α μΝεαδΝζζΝ αδλ έ μΝ δαξ έλδ βμΝε φαζαέκυΝ
(Ϋ δζ ΝηλθΝ λπ βηα κζσΰδα)έΝ πσΝ βθΝαθ απσελδ βΝπκυΝ έξ ΝαπσΝ αΝ λπ βηα κζσΰδαΝ
εαδΝ απσΝ δμΝ απαθ ά δμΝ πθΝ λπ ά πθΝ (βζδεέα,Ν επαέ υ β,Ν υοβζάΝ άΝ ξαηβζάΝ γΫ βΝ
λΰα έαμ,Ν Ν δΝ ίαγησΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ βθΝ ξθδεάΝ εαδΝ γ η ζδυ βΝ αθΪζυ βΝ εαδΝ βθΝ
αθΪζυ βΝλκάμΝεέα)Νεα αζάΰ δΝ ΝεΪπκδαΝ υηπ λΪ ηα αέΝΠλυ κθΝβΝη ζΫ βΝ βμΝξλά βμΝ
ξθδεάμΝ αθΪζυ βμΝ απσΝ παΰΰ ζηα έ μΝ
θΝ υηφπθ έΝ η Ν βθΝ υπσγ βΝ βμΝ
απκ ζ ηα δεάμΝ αΰκλΪμέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝ ΰδα έΝ κδΝ πδπ υ δμΝ πκυΝ ζΫΰξκυη Ν η λδεΫμΝ
φκλΫμΝ απκλλέπ κθ αδΝ απσΝ αΝ
κηΫθαΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυΝ εαδΝ Ϋ δΝ αΝ α δ δεΪΝ
κδξ έαΝ Ϋλξκθ αδΝ Ν αθ έγ βΝ η Ν βθΝ υπσγ βΝ πκυΝ πλκαθαφΫλαη Ν εαδΝ ΰδα έΝ ξθδεάΝ
αθΪζυ βΝ θΝ έθαδΝ κΝ ευλέαλξκμΝ τπκμΝ πζβλκφκλέαμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δυθέΝ τ λκθΝ βΝ
γ η ζδυ βμΝ αθΪζυ βΝ αθα δεθτ αδΝ βΝ πδκΝ βηαθ δεάΝ ΰδαΝ ηαελκξλσθδκΝ κλέακθ αΝ
πζβλκφσλβ βμέΝ υ σΝ αδλδΪα δΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝTaylorΝεαδ χllenΝ(1λλβ)έΝΝΣλέ κθΝ
βΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝ βθΝαΰκλΪΝ υθαζζΪΰηα κμΝ θΝπλΫπ δΝθαΝγ πλ έ αδΝπμΝπ λδγπλδαεσΝ
φαδθση θκ,Ν υ λ τκυ αΝπζβλκφκλέα,ΝηδαΝεαζτ λβΝ θαζζαε δεάΝ λα βΰδεά,ΝαζζΪΝπμΝ
ηδαΝ Οαυ κ επζβλκτη θβΝ πλκφβ έαΟΝ (πλκίζΫπ δΝ η Ν πλκ κεέαΝ άΝ ίΪ βΝ πλκβΰκτη θπθΝ
πλκίζΫο πθ)έ
 βθΝ η ζΫ βΝ κυΝ κδΝ Kannan,Ν Sekar,Ν SathikΝ εαδΝ Arumugam (2010) ΰθπλέακθ αμΝ σ δΝ βΝ
ξθκζκΰέαΝ (πλκΰλΪηηα α)Ν Ϋξ δΝ ξ δα έΝ ΰδαΝ θαΝ ίκβγά δΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝ θαΝ
αθαεαζτοκυθΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ δ κλδεΪΝ
κηΫθαΝ βθΝ πδγαθάΝ δεαθσ β αΝ πλσίζ οβμΝ δμΝ
απκφΪ δμΝ κυμΝεαδΝΫξκθ αμΝυπσοβΝσ δΝ ΝεΪπκδαΝξλ δΪα αδΝΝ υθ λκηά,ΝαθΫπ υιαθΝ κθΝ
δεσΝ κυμΝ αζΰσλδγηκΝ ΰδαΝ θαΝ ζΫΰικυθΝ αθΝ αυ σΝ πκυΝ πλκ έθκυθΝ Ϋξ δΝ π λδ σ λβΝ
ε λ κφκλέαέΝΝ ΓδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ ξθδεάμΝ κυμΝξλβ δηκπκέβ αθΝπΫθ Νη γσ κυμΝ(Ν
TPμ υπδεάΝ δηά,Ν CMIμ έε βμΝ λ υ σ β αμΝ chaikin,Ν SMIμ έε βμΝ κξα δεάμΝ κληάμ,Ν
BBμζπλέ μΝbollinger,ΝRSIμ έε βμΝ ξ δεάμΝ τθαηβμΝεαδΝεχμεδθβ σμΝηΫ κμ σλκμ)ΝσπκυΝ
εαδΝ αθαζτκθ αδΝ
κΝ ΪλγλκέΝ  βθΝ
ξθδεάΝ κυμΝ πκυΝ κθσηα αθΝ ψSRωTψΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ πΫθ Ν ηααέΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ πλκίζ φγ έΝ εΪ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

28

υηφπθκτθΝ σζ μΝ κδΝ ηΫγκ κδΝ κθΝ αζΰσλδγηκέΝ πσΝ βθΝ φαληκΰάΝ πκυΝ ΫεαθαθΝ Ν ΫθαΝ
έΰηαΝη ΝζίίΝ άηα αΝεα ΫζβιαθΝσ δΝ κΝψSRωTψΝΝΫξ δΝεαζτ λ μΝπλκίζΫο δμΝ ε σμΝαθΝ
δα αυλπγκτθΝ η αιτΝ κυμΝ ησθκΝ κδΝ ηΫγκ κδΝ bollingerΝ εαδ SεIέΝ ΩμΝ εΝ κτ κυΝ
εα αζάΰκυθΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ κΝ αζΰσλδγηκμΝ ζ δ κυλΰ έΝ εαζτ λαΝ απσΝ σ δΝ θαΝ
πδζΫΰαη Ν υξαέαΝ(ηίΣ-ηίΣ)έΝ Ν θΝεα αεζ έ δΝκΝαζΰσλδγηκμΝ θΝγαΝεΪθ δΝ εαθΫθαθΝπδκΝ
πζκτ δκΝαπζΪΝ έξθ δΝσ δΝυπΪλξ δΝηδαΝδ ξτΝ βθΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝ πθΝη κξυθέ
 βθΝ Ϋλ υθαΝ κυμΝ κδΝ όriesen,Ν WellerΝ εαδΝ ϊunham (2009) παλΫξκυθΝ ΫθαΝ ηκθ ΫζκΝ πκυΝ
ιβΰ έΝ βθΝ πδ υξέαΝ κλδ ηΫθπθΝ εαθσθπθΝ υθαζζαΰάμΝ πκυΝ ία έακθ αδΝ Ν ηκ έία η Ν
πλκβΰκτη θ μΝ δηΫμέΝΗΝδ ΫαΝάλγ Νΰδα έΝζ έπκυθΝπ δ δεΫμΝ ιβΰά δμΝΰδαΝ κΝππμΝεαδΝΰδα έΝ
πλκετπ κυθΝαυ ΪΝ αΝηκ έία,ΝεαδΝΰδα έΝ έθαδΝε λ κφσλκδΝκδΝεαθσθ μΝη ΝίΪ βΝ βθΝ ξθδεάΝ
αθΪζυ βέΝ πδ βηαέθκυθΝ βθΝ πδί ίαδπηΫθβΝ η λκζβοέαΝ πκυΝ παέα δΝ εαγκλδ δεσΝ λσζκΝ
βθΝ δα δεα έαΝζάοβμΝαπκφΪ πθΝεαδΝπαλΪΰ δΝαυ κ υ ξΫ δ βΝεαδΝηκ έίαΝ(ε φαζάΝεαδΝ
υηκδ,Ν δπζάΝεκλυφά)ΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝπλκίζΫπκυθΝη ζζκθ δεΫμΝ δηΫμέΝΟΝ σξκμΝ έθαδΝθαΝ
παλκυ δΪ κυθΝΫθαΝγ πλβ δεσΝηκθ ΫζκΝπκυΝθαΝ ιβΰ έΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ βμΝ απσ κ βμΝ βμΝ
αυ κ υ ξΫ δ βμΝ αΝηκ έίαΝεαδΝθαΝ εηβλδυθ δΝ βθΝ πδ υξέαΝπκυΝαεκζκυγ έΝβΝ Ϊ βΝεαδΝ
κδΝ εαθσθ μΝ υθαζζαΰάμΝ η Ν κΝ ηκθ ΫζκΝ πδί ίαδπηΫθβμΝ η λκζβοέαμέΝ ΓδαΝ κΝ ηπ δλδεσΝ
εκηηΪ δΝξλβ δηκπκέβ αθΝ κηΫθαΝ κυΝSΤPΝ1ίίΝπκυΝπάλαθΝαπσΝ δμΝίΪ δμΝ κηΫθπθΝ
σYSϋ,ΝσχSϊχQΝεαδΝχεϋXΝαπσΝ βθ 1/1/1999-γ1ή1βήβίίηέΝΜ Ν βθΝηΫγκ κΝPanelΝΝεαδΝ
βΝ ξλά βΝ ξαηβζυθ,Ν η αέπθΝ εαδΝ υοβζυθΝ υξθκ ά πθΝ άηα αΝ εαδΝ αυ κ υ ξΫ δ βμ,Ν
εα αζάΰκυθΝ σ δΝ βΝαπσ κ βΝαυ κ υ ξΫ δ βμΝ έθαδΝαλθβ δεάΝΰδαΝίλαξυξλσθδκΝ κλέακθ α,Ν
γ δεάΝΰδαΝη κπλσγ ηκΝκλέακθ αΝεαδΝιαθΪΝαλθβ δεάΝΰδαΝηαελκξλσθδκΝκλέακθ αέΝ εσηαΝ
αΝ Ϊζηα αΝ(κδ ε κι τ δμ πθΝ δηυθΝηΫ αΝ βθΝηΫλα)Ν δμΝξλκθκ δλΫμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
αυ κ υ ξ έακθ αδΝ γ δεΪέΝ ΣκΝ ηκθ ΫζκΝ Ν υηφπθ έΝ η Ν βθΝ πλσίζ οβΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυΝ
ύutierrezΝεαδΝ κυΝKelleyΝ(βίίκ)ΝπκυΝ εηβλδυθ δΝαλθβ δεάΝ ί κηα δαέαΝαυ κ υ ξΫ δ βΝ
η ΪΝαπσΝαελαέαΝφαδθση θαΝεαδΝ αΝεΫλ βΝ κληάμΝπλκετπ κυθΝαλε ΫμΝ ί κηΪ μΝη ΪΝ
απσΝαελαέαΝαπσ κ βέΝ
ΗΝ πλσίζ οβΝ βμΝ δαετηαθ βμΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝ ΰδαΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ εδθ τθκυΝ βΝ κπκέαΝ
α ε έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ δηκζσΰβ β,Ν αθ δ Ϊγηδ βΝ (hedging)Ν εαδΝ πδζκΰάΝ λα βΰδεάμΝ
δΪφκλπθΝξαλ κφυζαεέπθέΝΓδαΝαυ σθΝ κΝζσΰκΝβΝRoh (2007) πλκ έθ δΝυίλδ δεΪΝηκθ ΫζαΝ
η Νηκθ ΫζαΝθ υλκθδευθΝ δε τπθΝεαδΝξλκθκ δλυθΝΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ βμΝ δαετηαθ βμΝ
κυΝ έε βΝ δηυθΝ η κξάμΝ ία δαση θβΝ Ν υκΝ κπ δεΫμΝ ΰπθέ μ,Ν βθΝ απσεζδ βΝ εαδΝ
εα τγυθ βέΝΓδαΝ κΝ ηπ δλδεσΝεκηηΪ δΝξλβ δηκπκέβ Νβη λά δαΝ κηΫθαΝξλκθκ δλυθΝ
KτSPIΝβίίΝεαδΝβη λά δ μΝ πδζκΰΫμΝυζδευθΝ υθαζζαΰυθΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝαπσΝ βθΝίΪ βΝ
κηΫθπθΝ KτSPIΝ βίίέΝ ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ
κηΫθπθΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ λγίΝ βη λά δκυμΝ
έε μΝ υθαζζαΰάμΝεαδΝ1θίΝ έε μΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝπλσίζ οβμέΝΝΓδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ
κυΝ πλκ δθση θκυΝ ηκθ ΫζκυΝ ξλβ δηκπκέβ Ν ηκθ ΫζκΝ θ υλκθδευθΝ δε τπθΝ
Ν
υθ υα ησΝ η Ν ϋWεχ,Ν ύχRωώ,Ν ϋύχRωώέΝ ΣΫζκμΝ εα αζάΰ δΝ σ δΝ κΝ υθ υα ησμΝ πθΝ
θ υλκθδευθΝ δε τπθΝ η Ν ξλκθκ δλΫμΝ θδ ξτ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ πλσίζ οβμΝ ΰδαΝ βθΝ
πλκκπ δεάΝ πθΝ αελδίΫ λπθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ Ν απσεζδ βμΝ εαδΝ βμΝ Ν εα τγυθ βμΝ έΝΝ
ΜΫ αΝ απσΝ βθΝ η ζΫ βΝ ίλΫγβεαθΝ κδΝ υθ ζ ΫμΝ πθΝ η αίζβ υθΝ δ σ κυΝ πκυΝ
πλκΫλξκθ αδΝαπσΝξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝΝξλκθκ δλΫμΝεαδΝ ιΪΰκθ αδΝθΫ μΝη αίζβ ΫμΝπκυΝ
πβλ ΪακυθΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
ξλβηα δ βλδαεάμΝαΰκλΪμέΝ
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ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ βΝ ξθδεάΝ αθΪζυ βΝ ηκ έίπθΝ η Ν δ κλδεΫμΝ δηΫμΝ άΝ Ϊ δμΝ άΝ
κπκδα άπκ Ν ΪζζαΝ κδξ έαΝ αΝ κπκέαΝ θ δεθτκυθΝ δμΝ η ζζκθ δεΫμΝ δηΫμ,Ν Ϋΰδθ Ν
π λδ σ λκΝ βηκφδζάμΝαθΪη αΝ κυμΝ παΰΰ ζηα έ μΝ π θ υ ΫμΝπκυΝ κυμΝίκβγΪΝ βθΝ
ζάοβΝ π θ υ δευθΝ απκφΪ πθέΝ Κα ΥΝ πΫε α βΝ αθΝίκβγΪΝ κυμΝ π θ υ ΫμΝθαΝε λ έακυθΝ
π λδ σ λκ,Ν σ ΝβΝυπσγ βΝ βμΝαπκ ζ ηα δεάμΝαΰκλΪμΝπκυ ζΫ δΝσ δΝβΝ δηάΝαθΪΝπΪ αΝ
δΰηάΝ αθ δεα κπ λέα δΝ πζάλπμΝ σζ μΝ δμΝ δαγΫ δη μΝ πζβλκφκλέ μΝ θΝ δ ξτ δέΝ
δΝ κδΝ
Chong εαδΝNg (2008) ι ΪακυθΝ κΝΪλγλκΝ κυμΝ υκΝ αζαθ π ΫμΝ(εχωϊμεδθβ σΝηΫ κΝ
τΰεζδ βμ-απσεζδ βμΝεαδΝRSχμ έε βμΝ ξ δεάμΝ τθαηβμΝ)ΝΰδαΝθαΝ κυθΝεα ΪΝπσ κΝ έθαδΝ
ε λ κφσλκδΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ λα βΰδεάΝbuyΝandΝholdέΝΓδαΝ βθΝαθΪζυ βΝ κυμΝ πΫζ ιαθΝ
κθΝ έε βΝ κυΝξλβηα δ βλέκυΝ κυΝΛκθ έθκυΝ όTγίΝαπσΝ κθΝΙκτζδκΝ κυΝ1λγηΝΫπμΝ κθΝ
ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ1λλζέΝΓδαΝθαΝΫξκυθΝεαζτ λαΝαπκ ζΫ ηα αΝξυλδ αθΝ κΝ έΰηαΝ Ν λ έμΝ
υπκπ λδσ κυμΝ (1λγη-1954, 1955-1974, 1975-1λλζ),Ν σπκυΝ εΪγ Ν υπκπ λέκ κμΝ
υηπ λδ ζΪηίαθ Ν ηίίίΝ βη λά δ μΝ παλα βλά δμέΝ ΟδΝ λ υθβ ΫμΝ εα αζάΰκυθΝ σ δΝ κδΝ
υπκπ λδσ κδΝ υθΪ κυθΝη Ν κΝ υθκζδεσΝ έΰηαΝεαδΝσζ μΝκδΝαπκ σ δμΝά αθΝ βηαθ δεΫμΝΰδαΝ
πέπ αΝηΣΝεαδΝ1ίΣέΝΣκΝ ζδεσΝ υηπΫλα ηαΝά αθΝσ δΝκδΝεαθσθ μΝRSχΝεαδΝεχωϊΝΫξκυθΝ
εαζτ λβΝαπσ κ βΝαπσΝ βθΝ λα βΰδεάΝbuyΝandΝholdΝσπκυΝφαέθ αδΝ Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝ
απσΝ δμΝδ ξυλΫμΝ θ έι δμ πκυΝΫξκυη Ν δμΝυπκπ λδσ κυμέΝ
ΠαλσηκδαΝΫλ υθαΝΫεαθαθΝεαδΝκδΝRosillo,ΝόuenteΝεαδΝBrugos (2013) πκυΝ ι Ϊ κυθΝ βθΝ
φαληκΰάΝ πθΝ δε υθΝRSI,Νεχωϊ,ΝεomentumΝεαδΝ StochsticΝ Ν δΪφκλ μΝδ παθδεΫμΝ
αδλ έ μΝσπκυΝβΝξλά βΝαυ υθΝπλκκλέα αδΝΰδαΝθαΝ έθ δΝ άηα αΝαΰκλΪμΝάΝπυζβ βμέΝ πσΝ
πλκβΰκτη θ μΝ αθαζτ δμΝ Ϋξκυη Ν απκυ έαΝ πθΝ ηδελκ π θ υ υθΝ ΰδα έΝ υπΪλξ δΝ α Ϊφ δαΝ
κυμΝ έε μ,Ν βζα άΝ απσΝ βθΝ αθΪζυ βΝ πκζζυθΝ δε υθΝ πκυΝ έξθκυθΝ δαφκλ δεΪΝ
απκ ζΫ ηα αΝπλκεαζ έ αδΝ τΰξυ βΝ κθΝ π θ υ άΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝζάοβμΝαπκφΪ πθέΝ
δΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμΝΫ π αθΝΫηφα βΝ κΝσ δΝβΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηδαΝ
απκ ζ ηα δεάΝ ηκλφάΝ βμΝ π ι λΰα έαμΝ πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ σ δΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλΫξ δΝ
πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ ηβΝ γ η ζδυ δμΝ πδ λΪ δμΝ
βΝ η αίκζάΝ πθΝ
υθαζζαΰηα δευθΝ δ κ δηδυθέΝ ΓδαΝ βθΝ πέζυ βΝ βμΝ α Ϊφ δαμΝ εαδΝ βμΝ Ϋζζ δοβμΝ
ηδελκ π θ υ υθΝπλκ έθκυθΝΫθαΝθΫκΝζκΰδ ηδεσΝ(αζΰσλδγηκ)ΝΰδαΝ βθΝζάοβΝ απκφΪ πθ,Ν
κΝ κπκέκΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ απσΝ εΪγ Ν έ κυμΝ π θ υ άέΝ ΣαΝ
κηΫθαΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδάγβεαθΝΰδαΝ βθΝη ζΫ βΝαυ άΝΫξκυθΝζβφγ έΝαπσΝ βθ datastreamΝεαδΝεαζτπ κυθΝ
βθΝπ λέκ κΝ1ζήβή1λκθ-βιήβήβίίλ,ΝεαδΝ αΝξυλδ αθΝ Νκξ υΝυπκπ λδσ κυμ,Ν αθΪζκΰαΝη Ν
δΪφκλ μΝκδεκθκηδεΫμΝελέ βμΝπκυΝαθ δη υπδ ΝβΝδ παθδεάΝαΰκλΪέΝ εσηαΝΫζαίαθΝυπσοβΝ
εσ βΝ υθαζζαΰάμΝ ί,κηΣΝ πκυΝ έθαδΝ α ξαηβζσ λα
βθΝ αΰκλΪέΝ πσΝ βθΝ η ζΫ βΝ
εα ΫζβιαθΝσ δΝπΫ υξαθΝ κυμΝαλξδεκτμΝ σξκυμΝπκυΝά αθΝβΝ βηδκυλΰέαΝζκΰδ ηδεκτΝπκυΝ
ίκβγΪΝ κθΝξλά βΝ βθΝζάοβΝαπκφΪ πθΝεαδΝ βθΝ ιΪζ δοβΝ βμΝΟα Ϊφ δαμΟέΝ
διαθΝσ δΝ
βΝ φαληκΰάΝαθ δπλκ ππ τ δΝ δΪφκλαΝΰλαφάηα αΝεαδΝ έε μΝπκυΝ έθκυθΝ κθΝξλά βΝ
ηδαΝ Ϋζ δαΝ δαΰλαηηα δεάΝ αθαπαλΪ α βΝ βμΝ αδλ έαμΝ η Ν κθΝ έε βΝ πκυΝ πδζΫΰ δέΝ
εσηαΝ υηίκυζ τ δΝ κθΝξλά βΝ ξ δεΪΝη Ν άηα αΝαΰκλΪμΝεαδΝπυζβ βμΝεΪθκθ αμΝαπζΫμΝ
πλκίζΫο δμέ
ΟδΝ KwonΝ εαδΝ Kish (2002) ΫξκυθΝ εΪθ δΝ Ϋλ υθαΝ πΪθπΝ Ν λ δμΝ βηκφδζ έμΝ ξθδεκτμΝ
εαθσθ μέΝΣκθΝεδθβ σΝηΫ κΝ σλκΝ πθΝ δηυθ,Ν κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ
κληάΝεαδΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ Ν υθ υα ησΝη Ν κθΝσΰεκΝ υθαζζαΰυθέΝΧλβ δηκπκέβ αθΝ
κθΝ αγηδ ηΫθκΝ έε βΝ σYSϋΝ ΰδαΝ βθΝ π λέκ κΝ 1λθβ-1λλθΝ εαδΝ βθΝ ξυλδ αθΝ Ν λ έμ
υπκπ λδσ κυμέΝΗΝπλυ βΝ ιΫ α βΝΫΰδθ Νη ΝίΪ βΝ βθΝπαλα κ δαεάΝt-testέΝΛσΰπΝ κυΝσ δΝβΝ
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t-testΝ θΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝ δμΝ ιαλ ά δμΝη αιτΝ πθΝαπκ σ πθΝεαδΝυπκγΫ δΝεαθκθδεάΝ
εα αθκηά,Ν εΪθ δΝ εαδΝ ηδαΝ τ λβΝ ιΫ α βΝ πκυΝ ία έα αδΝ κθΝ α δ δεσΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ
εα αθκηάμΝ πθΝεα αζκέππθΝη Ν βθΝαθΪζυ βΝ bootstrapΝ(ξλβ δηκπκδ έΝηκθ ΫζκΝ υξαέκυΝ
π λδπΪ κυ,Ναυ κπαζέθ λκηκΝπκυΝυπκγΫ δΝ λκ ε α δεσ β αΝεαδΝαυ κπαζέθ λκηκΝη Ν
ίκβγβ δεΫμΝη αίζβ Ϋμ)έΝΗΝΫλ υθαΝ κυμΝεα αζάΰ δΝσ δΝκδΝ ξθδεκέΝεαθσθ μΝ υθαζζαΰάμΝ
ΫξκυθΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝ υζζΪίκυθΝ υεαδλέ μΝεΫλ κυμΝΝηΫ πΝ δΪφκλπθΝηκθ ΫζπθΝ Ν
τΰελδ βΝη Ν βθΝ λα βΰδεάΝbuyΝandΝholdέΝ πέ βμΝβΝέ δαΝβΝαπσ κ βΝ βμΝξλκθκ δλΪμΝ θΝ
απκεαζτπ δΝπζάλπμΝ δμΝπζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαΰκλΪΝεΪ πΝαπσΝ δΪφκλαΝηκθ ΫζαέΝ
ΟδΝ ξθδεκέΝεαθσθ μΝηπκλκτθΝθαΝ υζζΪίκυθΝηβΝΰλαηηδεΫμΝ ιαλ ά δμΝ δμΝαπκ σ δμ,Ν
δμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ πθΝαπκ σ πθΝΝεαδΝ κυμΝσΰεκυμΝ πθΝ υθαζζαΰυθέΝΣΫζκμΝζσΰπΝ κυΝ
σ δΝ δμΝ τκΝ πλυ μΝ υπκπ λδσ κυμΝ ίλέ εκυθΝ παλσηκδαΝ απκ ζΫ ηα αΝ θυΝ βθΝ λέ βΝ
δαφκλ δεΪΝ υηπ λαέθκυθ σ δΝβΝαΰκλΪΝΰέθ αδΝσζκΝεαδΝπδκΝαπκ ζ ηα δεάΝπμΝπλκμΝ δμΝ
πζβλκφκλέ μΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ υθΝζσΰπΝ ξθκζκΰδευθΝί ζ δυ πθέ
Τπάλι ΝΫθαΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ βθΝγ πλέαΝ κυΝ υξαέκυΝπ λδπΪ κυΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝη κξυθΝ
βθΝαΰκλΪ,Νη Νία δεάΝυπσγ βΝσ δΝκδΝ δα κξδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ πθΝ δηυθΝ Ν πδηΫλκυμΝ
η κξΫμΝ έθαδΝαθ ιΪλ β μΝ υξαέ μΝη αίζβ ΫμέΝΚΪ δΝπκυΝ βηαέθ δΝ σ δΝκδΝπλκβΰκτη θ μΝ
δ κλδεΫμΝ δηΫμ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλκίζΫοκυθΝ η ζζκθ δεΫμΝ η αίκζΫμΝ η Ν κπκδκθ άπκ Ν
κυ δα δεσΝ λσπκέΝ ΓδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σΝ κΝ όamaΝ εαδΝ κΝ ψlumeΝ (1λθθ)Ν η Ν βθΝ ξλά βΝ βμΝ
λα βΰδεάμΝ φέζ λπθΝ ( ξθδεάΝ φέζ λπθ)Ν εαδΝ δμΝ πδηΫλκυμΝ η κξΫμΝ κυΝ έε βΝ ϊJIχΝ
πλκ παγκτθ θαΝ κυθ αθΝ δ ξτ δΝ αυ άΝ βΝ αθ ιαλ β έαΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ βζΝ φέζ λαΝ απσΝ
ί,ηΣΝΫπμΝηίΣΝεαδΝεσ βΝ υθαζζαΰάμΝ κΝπζαέ δκΝ σ κΝ βμΝ λα βΰδεάμΝφέζ λκυΝσ κΝ
εαδΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ buyΝ andΝ holdέΝ Κα αζάΰκυθΝ σ δΝ αθΝ ζβφγκτθΝ υπσοβΝ κδΝ δΪφκλ μΝ
απΪθ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ εαθσθπθΝ φέζ λκυΝ φαέθ αδΝ σ δΝ αεσηαΝ εαδΝ κΝ floorΝ traderΝ θΝ
ηπκλ έΝθαΝ κΝξλβ δηκπκδά δΝΰδαΝθαΝαυιά δΝ κΝαθαη θση θκΝεΫλ κυμΝ κυ,ΝζσΰπΝ κυΝσ δ
κΝκλδαεσΝεσ κμΝ κυΝfloorΝtraderΝ έθαδΝ κΝ ζΪξδ κέΝΣκΝ υηπΫλα ηαΝ έθαδΝσ δΝφαέθ αδΝ
θαΝ υπΪλξ δΝ γ δεάΝ εαδΝ αλθβ δεάΝ ιΪλ β βΝ Ν η αίκζΫμΝ πθΝ δηυθέΝ ΠαλσζκΝ πκυΝ κΝ
ηΫΰ γκμΝ βμΝ ιΪλ β βμΝ έθαδΝηδελσΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝηαμΝ έθκυθΝαπκ δε δεΪΝ κδξ έαΝ
σ δΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ υξαέκυΝ π λδπΪ κυΝ ΰδαΝ πλαε δεκτΝ ζσΰκυμΝ π λδΰλΪφ δΝ παλευμΝ βθΝ
υηπ λδφκλΪΝ πθΝ δηυθέΝΣΫζκμΝεα αζάΰκυθΝσ δΝ έθαδΝηΪζζκθΝαπέγαθκΝθαΝυπΪλξ δΝεΪπκδκΝ
πζ κθΫε βηαΝ βμΝ λα βΰδεάμΝφέζ λκυΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ λα βΰδεάΝbuyΝandΝholdέ
ΗΝ ετλδαΝ υ εκζέαΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ έε βΝ έθαδΝ θαΝ απκφα έ δΝ ΰδαΝ δμΝ εα Ϊζζβζ μΝ δηΫμΝ πθΝ
παλαηΫ λπθ,ΝσππμΝκΝαλδγησμΝ πθΝβη λυθΝ βμΝπ λδσ κυΝάΝβΝπκ σ β αΝεαδΝ κΝ έ κμΝ πθΝ
δε υθέΝ  κΝ ΪλγλκΝ κυμΝ oδΝBlanco, Sagi, Soltero εαδΝHidalgo (2008) πλκ έθκυθΝ βθΝ
φαληκΰάΝ θσμΝ ι ζδε δεκτΝ αζΰσλδγηκυΝΰδαΝ βθΝαθαεΪζυοβΝ πθΝ π υθΝ παλαηΫ λπθΝ
πθΝ δε υθΝ δμΝ υθαζζαΰΫμέΝ βθΝη ζΫ βΝ κυμΝΫξκυθΝ πδζΫι δΝεαδΝξλβ δηκπκδκτθΝ κθΝ
έε βΝ εδθβ κτΝ ηΫ κυΝ τΰεζδ βμΝ εαδΝ απσεζδ βμΝ (ε ωϊ)Ν ΰδαΝ θαΝ ίλκυθΝ δμΝ πδκΝ
εα Ϊζζβζ μΝ παλαηΫ λκυμΝ κυΝ έε βΝ Ν εαγβη λδθΫμΝ υθαζζαΰΫμέΝ  βθΝ κυ έαΝ κΝ
ι ζδε δεσμΝ αζΰσλδγηκμΝ πλκ γΫ δΝ αεσηαΝ ηδαΝ παλΪη λκΝ ΝΝ πκυΝ ηπκλ έΝ κΝ ξθδεσμΝ
αθαζυ άμΝθαΝ πδζΫι δΝΫθαΝξλκθδεσΝπζαέ δκΝπκυΝγΫζ δΝθαΝ π θ τ δ,Ν Ν ξΫ βΝη ΝΪζζ μΝ
η γσ κυμΝπκυΝπαέλθκυθΝκζσεζβλκΝ κΝ έΰηαΝ αθΝΫθαΝ τθκζκέΝΧλβ δηκπκδκτθΝβη λά δαΝ
κηΫθαΝ κυΝ έε βΝ ϊJIχΝ απσΝ 1ή1ήβίίί-γ1ή1βήβίίηέΝ πσΝ κΝ ηπ δλδεσΝ εκηηΪ δΝ
εα ΫζβιαθΝσ δΝκδΝ ξθβ κέΝ έε μΝπκυΝπαλΪΰκθ αδΝαπσΝ ι ζδε δεκτμΝαζΰσλδγηκυμΝΫξκυθΝ
εαζτ λαΝεΫλ βΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ λα βΰδεάΝbuy andΝholdΝεΪ δΝπκυΝ έξθ δΝσ δΝ έθαδΝηδαΝ
εαζάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝΰδαΝ δμΝεαγβη λδθΫμΝ υθαζζαΰΫμέΝ θυΝ κΝ ι ζδε δεσμΝαζΰσλδγηκμΝ κΝ
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ΪλγλκΝ πλκ ΰΰέ βε Ν η Ν ίΪ βΝ κθΝ εAωϊΝ ηπκλ έΝ τεκζαΝ θαΝ εα α ε υα έΝ εαδΝ ΰδαΝ
ΪζζκυμΝ έε μέΝ υθκοέακθ αμΝ αυ σΝ κΝ η ΰΪζκΝ εΫλ κμ,Ν ΫπμΝ ηίΣΝ εΪπκδ μΝ φκλΫμ,Ν πκυΝ
ίλάεαθΝ ξλ δΪακθ αδΝ π λδ σ λ μΝ Ϋλ υθ μΝ εαδΝ Ϋλ υθ μΝ η Ν υθ υα ησΝ π λδ σ λπθΝ
δε υθΝΰδαΝ βθΝίδπ δησ β αΝεαδΝ βθΝξλβ δησ β αΝ κυΝ ι ζδε δεκτΝαζΰσλδγηκτέ
ΗΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝ έθαδΝέ πμΝβΝπαζαδσ λβΝηκλφάΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ πθΝ
π θ τ πθΝεαδΝΫξ δΝξλβ δηκπκδβγ έΝεαδΝ βθΝ αίυζπθδαεάΝ πκξάέΝΠαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ
κδΝ αζαθ π ΫμΝ Ν ε ωϊΝ εαδΝ RSIΝ έθαδΝ αλε ΪΝ βηκφδζ έμΝ η αιτΝ πθΝ εαγβη λδθυθΝ
υθαζζαΰυθ,Ν Ϋξ δΝ κγ έΝ ζΪξδ βΝ βηα έαΝ βθΝ απσ κ βΝ αυ υθΝ πθΝ εαθσθπθέΝ Κα ΪΝ
υθΫπ δαΝ κδΝ σorΝ εαδΝ Wickremasinghe (2014) πδ έπιαθΝ θαΝ λ υθά κυθΝ βθΝ
απκ κ δεσ β αΝαυ υθΝ πθΝ τκΝ αζαθ π υθΝξλβ δηκπκδυθ αμΝβη λά δαΝ κηΫθαΝαπσΝ κΝ
αυ λαζδαθσΝξλβηα δ άλδκΝεαδΝ κθΝ έε βΝ χustralianΝallΝ ordinariesΝαπσΝ βθΝ1ή1ή1λλθΝ
ΫπμΝ γίή1ήβί1ζέΝ Χυλδ αθΝ κΝ έΰηαΝ Ν Ϋ
λδμΝ υπκπ λδσ κυμΝ τηφπθαΝ η Ν Ϋ
λαΝ
η ΰΪζαΝ υηίΪθ αΝπκυΝΫπζβιαθΝ βθΝαυ λαζδαθάΝαΰκλΪέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ αΝ τΰελδθαθΝ
η Ν βθΝ λα βΰδεάΝbuyΝandΝholdέΝ πσΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝφαέθ αδΝσ δΝη Ν βθΝξλά βΝ κυΝ
εχωϊΝ ΫξκυθΝ ξαηβζσ λβΝ απσ κ βΝ απσΝ βθΝ λα βΰδεάΝ buyΝ andΝ holdέ θ δγΫ πμΝ κΝ
έε βμΝRSIΝ έξθ δΝθαΝΫξ δΝυοβζσ λβΝαπσ κ βΝαπσΝ βθΝ λα βΰδεάΝbuyΝandΝholdέΝ θΝ
εα αεζ έ δΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ απσΝ αυ άΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ έξθκυθΝ σ δΝ βΝ αυ λαζδαθάΝ
ξλβηα δ βλδαεάΝ αΰκλΪΝ θΝ έθαδΝ απκ ζ ηα δεάΝ Ν υθγάε μΝ α γ θκτμΝ ηκλφάμέΝ ΗΝ
υθΫπ δαΝ βμΝ δαπέ π βμΝ αυ άμΝ έθαδΝ σ δΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝ αυ λαζδαθάΝ
ξλβηα δ βλδαεάΝαΰκλΪΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδά κυθΝ κυμΝεαθσθ μΝΰδαΝθαΝε λ έ κυθΝ
υπ λίΪζζκυ μΝαπκ σ δμΝ Ν αγ λάΝίΪ βέ
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5.

5.1

ΟΜ Ν ΝΚ ΙΝ ΜΠ ΙΡΙΚ Ν
ΠΟΣ Λ Μ Σ

κηΫθαΝ

 βθΝπαλκτ αΝ λΰα έαΝγαΝ ι α έΝ ηπ δλδεΪΝ ΪθΝυπΪλξ δΝβΝ υθα σ β αΝθαΝαπκεκηέ δΝ
εΪπκδκμΝ π θ υ άμΝ υπ λίΪζζκυ μΝ απκ σ δμΝ εη αζζ υση θκμΝ αΝ άηα αΝ
αΰκλαππζβ δυθΝπκυΝπαλΪΰκθ αδ,Νξλβ δηκπκδυθ αμΝ βΝηΫγκ κΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμέΝ
υΰε ελδηΫθαΝγαΝ ι α έΝβΝδεαθσ β αΝ πθΝεδθβ υθΝηΫ πθΝ σλπθΝεαδΝ δ δεσ λαΝ πθΝ
ΚΜΟΝ πθΝγί,ηί,1ίίΝεαδΝβίίΝβη λυθ εαδΝκΝ έε βμΝMACD ΰδαΝθαΝ κτη Ν ΪθΝ πδ τξκυθΝ
αυ ΫμΝ δμΝαπκ σ δμ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ λα βΰδεάΝBuy & holdέΝΣκΝ έΰηαΝπΪθπΝ κΝκπκέκΝ
βλέξ βε ΝβΝ φαληκΰάΝ πθΝεδθβ υθΝηΫ πθΝσλπθΝ έθαδΝ κδΝ δηΫμΝεζ δ έηα κμΝ δΪφκλπθΝ
Γ θδευθΝ δε υθΝΝΧλβηα δ βλέπθ( ΰΰζέαμ, υ λέαμ, Γ ληαθέαμ, ζί έαμ, ζζΪ αμ,
ΗέΠέ , Ι παθέαμ, Ι αζέαμ).
ΗΝπ λέκ κμΝ κυΝ έΰηα κμΝ έθαδΝαπσΝ1ΝΙαθκυαλέκυΝβίίλΝΫπμΝεαδΝ βθΝγ1Ν ε ηίλέκυΝβί1ηΝ
εαδΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ δηΫμΝ εζ δ έηα κμ ΰδαΝ εΪγ Ν έε β. Ω σ κΝ κδΝ παλα βλά δμΝ ΰδαΝ
εΪγ Ν έε βΝ δαφΫλκυθ αθΪζκΰαΝη Ν δμΝβηΫλ μΝζ δ κυλΰέαμ κυΝ εΪ κ Νξλβηα δ βλέκυέ
 Ν εΪγ Ν π λέκ κ ΫξκυθΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ κδΝ Ϋ
λδμΝ ΚΜΟ,o MACD εαδΝ βΝ λα βΰδεάΝ
Buy & hold πκυΝ αθαφΫλαη Ν παλαπΪθπΝ πκυΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ αθ δπλκ ππ τκυθΝ Ν κυμΝ
εαθσθ μΝ πκυΝ πδζΫΰκθ αδΝ απσΝ βθΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ π θ υ υθέΝ ΗΝ αθΪζυ βΝ Ϋΰδθ Ν κΝ
πλσΰλαηηαΝeviews 8 εαδΝβΝ δα δεα έαΝπκυΝαεκζκυγάγβε Ν έθαδΝβΝ ιάμμ












Κδθβ σΝ ΜΫ κΝ ΌλκΝ γίΝ βη λυθμΝ έθ αδΝ άηαΝ αΰκλΪμΝ σ αθΝ βΝ δηάΝ βμΝ η κξάμΝ
δα πΪ δΝαθκ δεΪΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ πθΝγίΝβη λυθΝεαδΝ άηαΝπυζβ βμΝσ αθΝ
βΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝ δα πΪ δΝεαγκ δεΪΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ πθΝγίΝβη λυθέ
Κδθβ σμΝΜΫ κΝΌλκμΝηίΝβη λυθμΝ έθ αδΝ άηαΝαΰκλΪμΝσ αθΝβΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝ
δα πΪ δΝαθκ δεΪΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ πθΝηίΝβη λυθΝεαδΝ άηαΝπυζβ βμΝσ αθΝ
βΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝ δα πΪ δΝεαγκ δεΪΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ πθΝηίΝβη λυθ
Κδθβ σμΝΜΫ κμΝΌλκμΝ1ίίΝβη λυθμΝ έθ αδΝ άηαΝαΰκλΪμΝσ αθΝβΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝ
δα πΪ δΝαθκ δεΪΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ πθΝ1ίίΝβη λυθΝεαδΝ άηαΝπυζβ βμΝσ αθΝ
βΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝ δα πΪ δΝεαγκ δεΪΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ πθΝ1ίίΝβη λυθέΝ
Κδθβ σΝ ΜΫ κΝΌλκΝβίίΝβη λυθμΝ έθ αδΝ άηαΝ αΰκλΪμΝ σ αθΝβΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝ
δα πΪ δΝαθκ δεΪΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ πθΝβίίΝβη λυθΝεαδΝ άηαΝπυζβ βμΝσ αθΝ
βΝ δηάΝ βμΝη κξάμΝ δα πΪ δΝεαγκ δεΪΝ κθΝεδθβ σΝηΫ κΝσλκΝ πθΝβίίΝβη λυθέ
έε βμΝMACDμΝ έθ αδΝ άηαΝαΰκλΪμΝσ αθΝβΝΰλαηηάΝ κυΝMACD δα πΪΝαθκ δεΪΝ
βθΝ ΰλαηηάΝ άηα κμΝ εαδΝ άηαΝ πυζβ βμΝ σ αθΝ βΝ ΰλαηηάΝ κυΝ MACD δα πΪΝ
εαγκ δεΪΝ βθΝΰλαηηάΝ άηα κμέ
Buy & hold strategy: έθαδΝβΝαπσ κ βΝπκυΝγαΝΫπαδλθαΝΫαθ αΰσλαααΝ βθΝπλυ βΝ
ηΫλαΝ βμΝπ λδσ κυΝεαδΝπκυζκτ αΝ βθΝ ζ υ αέαΝηΫλαΝ βμΝπ λδσ κυΝ

5.2 ηπ δλδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ
ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝΫλ υθαμΝπαλκυ δΪακθ αδ,ΝκλΰαθπηΫθαΝ Νπέθαε μέ  βθΝαλξάΝ
ηφαθέακθ αδ κδ πέθαε μ 1ΝεαδΝβ ΰδα κθ Ϋζ ΰξκΝ βμΝηκθα δαέαμΝλέααμΝΰδαΝθαΝ κτη ΝαθΝ
αεκζκυγκτθΝ κδΝ ξλκθκ δλΫμΝ ηαμΝ υξαέκΝ π λέπα κ.  βθΝ υθΫξ δαΝ Ϋξκυη Ν αΝ
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α δ δεΪΝ κδξ έαΝεΪγ Ν έε βΝεαδΝαεκζκυγκτθ πέθαε μ πκυΝαθ δ κδξκτθ ΝεΪγ
έε β εαδΝ αθαφΫλ δΝ δμΝ απκ σ δμΝ εΪγ Ν εαθσθαΝ ξθδεάμΝ αθΪζυ βμ,Ν η Ν ίΪ βΝ κΝ
εαγ υμΝ πλκηάγ δαμΝ άΝ ηβ εαδΝ η Ν κΝ αθΝ σ αθΝ κΝ π θ υ άμΝ έθαδΝ ΫιπΝ απσΝ κΝ
ξλβηα δ άλδκΝθαΝ π θ τ δΝ αΝξλάηα αΝ κυΝ ΝΫθαΝtreasury bills σπκυΝΫξ δΝηβ θδεσΝ
εέθ υθκ άΝ ηβέΝ πδπζΫκθ,Ν αθαφΫλ δ εαδΝ δμΝ απκ σ δμΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ ΰκλΪμΝ εαδΝ
δα άλβ βμΝ(«ψuy-and-Hold Strategy»)ΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κ.
1.

ζ ΰξκμΝ βμΝΤπσγ βμΝ βμΝ πκ ζ ηα δεάμΝ ΰκλΪμΝ(ΣυξαέκμΝΠ λέπα κμ)

πδζΫΰπΝ κθΝΫζ ΰξκΝDickey-Fuller εαδΝPhilips Peron ΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝηκθα δΪδαμΝλέααμέ
 κυμΝπέθαε μ 1ΝεαδΝβΝπαλκυ δΪακθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝαπσΝ κυμΝ ζΫΰξκυμέΝ
ΠέθαεαμΝ1μΝΈζ ΰχκμΝηκθα δαέαμΝλέααμΝη ΝAugmented Dickey-Fuller
Augmented Dickey-Fuller
ΣδηΫμ
t-statistic
p-value
Γ ληαθέα
Γαζζέα
ΰΰζέα
Ι αζέα
ζί έα
υ λέα
ζζΪ α
ΗέΠέ

1.288106
0.525770
0.714901
-0.0264459
1.089798
0.343358
-1.525290
-1.161771

Γ ληαθέα
Γαζζέα
ΰΰζέα
Ι αζέα
ζί έα
υ λέα
ζζΪ α
ΗέΠέ

t-statistic
-41.10402
-42.59633
-42.37732
-39,86153
-39.21052
-39.21052
-39,24093
-44.95116

0.9505
0.8294
0.8694
0.6737
0.8967
0.7842
0.1194
0.6929
πκ σ δμ
p-value
0.0000
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
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έ κμΝ δλΪμ

ΜβΝ Ϊ δη μ

έ κμΝ δλΪμ

 Ϊ δη μ

ΠέθαεαμΝβμΝΈζ ΰχκμΝηκθα δαέαμΝλέααμΝη ΝPhillips-Perron
Phillips-Perron
ΣδηΫμ
t-statistic
p-value
Γ ληαθέα
Γαζζέα
ΰΰζέα
Ι αζέα
ζί έα
υ λέα
ζζΪ α
ΗέΠέ

1.284374
0.565945
0.747760
-0.027456
1.089798
0.402034
-1.589862
-1.120805

Γ ληαθέα
Γαζζέα
ΰΰζέα
Ι αζέα
ζί έα
υ λέα
ζζΪ α
ΗέΠέ

t-statistic
-41.09121
-42.67060
-42.41241
-39.80503
-39.13444
-39.24148
-39.20549
-44.98041

0.9500
0.8385
0.8757
0.6737
0.9287
0.7994
0.1054
0.7096
πκ σ δμ
p-value
0.0000
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001

έ κμΝ δλΪμ

ΜβΝ Ϊ δη μ

έ κμΝ δλΪμ

 Ϊ δη μ

πσΝ κυμΝπέθαε μ 1ΝεαδΝβ παλα βλκτη Νσ δ δμΝξλκθκ δλΫμΝ πθΝ δηυθ θΝηπκλκτη ΝθαΝ
απκλλέοκυη Ν βθΝ nullΝ hypothesis,Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ βζα άΝ ηκθα δαέαΝ λέααΝ εαδΝ υθ πυμΝ βΝ
ξλκθκ δλΪΝ πθΝ δηυθΝ αεκζκυγ έΝ ΫθαΝ υξαέκ π λέπα κ. ΓδαΝ βΝ ξλκθκ δλΪΝ πθΝ
απκ σ πθΝ πθΝ δηυθΝ πθΝ δε υθ απκλλέπ κυη Ν βθΝηβ θδεάΝυπσγ βΝΰδαΝ βθΝτπαλιβΝ
ηκθα δαέαμ λέααμέΝΗΝξλκθκ δλΪΝ έθαδΝ Ϊ δηβΝεαδΝ θΝαεκζκυγ έΝ υξαέκΝπ λέπα κέΝ ΣαΝ
ΰλαφάηα αΝπκυΝαθ δεα κπ λέακυθΝ δμΝ Ϊ δη μΝξλκθκ δλΫμΝεαδΝηβΝ Ϊ δη μ ξλκθκ δλΫμΝ
απ δεκθέακθ αδΝ κΝ ξάηαΝ1ι.
χάηαΝ1ιμΝα) δΪΰλαηηαΝηβΝ Ϊ δηβμΝ δλΪμΝεαδΝί) δΪΰλαηηαΝ Ϊ δηβμΝ δλΪμ

α)ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝί)
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2.  α δ

δεΪΝ κδξ έαΝ

έΰηα κμ

ΠέθαεαμΝγμΝ α δ δεΪΝ κδχ έαΝ δε υθ
Ηη λά δ μΝ πκ σ δμ
Γ ληαθέα

Γαζζέα

ΰΰζέα

Ι αζέα

ζί έα

υ λέα

ζζΪ α

1786

1791

1810

1789

1786

1771

1716

1761

Mean

0.000187

0.000081

0.00082

0.0000015

0.000113

0.000068

-0.000414

0.000161

Std. Dev.

0.005985

0.006119

0.004654

0.006729

0.004516

0.006612

0.011802

0.004484

Skewness

-0.157005

-0.024637

-0.186236

0.0188367

-0.643069

-0.229156

-0.020554

-0.191444

Kurtosis

5.002814

5.612529

5.618927

7.318798

9.169546

5.577201

6.589471

7.113636

λ(1)

0.026

-0.007

-0.005

0.059**

0.078*

0.067*

0.052**

-0.070*

λ(β)

-0.018

-0.025

-0.012

-0.050*

-0.046*

-0.028*

-0.042**

0.027*

λ(γ)

-0.032

-0.043

-0.037

-0.044*

-0.040*

-0.031**

-0.023**

-0.036*

λ(ζ)

-0.002

-0.021

-0.015

-0.055*

-0.021*

-0.028**

-0.077*

0.025*

λ(η)

-0.032

-0.033

-0.004

-0.021*

-0.044*

-0.055*

-0.031*

-0.054*

N

Ο πέθαεαμ 3 π λδΫξ δΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝ κζσεζβλκυΝ κυΝ έΰηα κμΝ ΰδαΝ δμΝβη λά δ μΝ
απκ σ δμΝ δε υθΝ πθΝ κΝ ξπλυθΝ πκυΝ πδζΫξγβεαθ. Οδ απκ σ δμΝ υπκζκΰέακθ αδΝ πμΝ κδ
ζκΰαλδγηδεΫμΝ δαφκλΫμΝ πθΝ δηυθΝ εΪγ Ν έε βέΝ Οδ απκ σ δμΝ έθαδΝ ζ π κευλ δεΫμΝ ΰδαΝ
σζκυμΝ κυμΝ έε μέΝ βζα άΝηαα τκθ αδΝκδΝπ λδ σ λ μΝπαλα βλά δμΝ βθΝκυλΪΝεαδΝ
σξδΝΰτλπ απσΝ κΝηΫ κΝεΪ δΝπκυΝαυιΪθ δΝ βθΝ πδεδθ υθσ β αέ πέ βμΝυπΪλξ δΝαλθβ δεάΝ
α υηη λέα ΰδαΝσζκυμΝ κυμΝ έε μΝ(skewness<0) πζβθΝ κυΝ έε βΝ δμΝΙ αζέαμΝπκυΝΫξ δΝ
γ δεάΝα υηη λέαέΝΌ κΝαφκλΪ βθ αυ κ υ ξΫ δ βΝ πθΝξλκθκ δλυθΝίζΫπκυη Νσ δΝΰδαΝ
δμΝ λ έμΝπλυ μΝξυλ μΝ θΝυπΪλξ δ θυ ΰδαΝ δμΝυπσζκδπ μΝΫξ δΝΰδαΝηΣ(*)ΝεαδΝ1ίΣ(**)έ
3.

θΪζυ βΝ πθΝ

κηΫθπθΝεαδΝ ληβθ έαΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ

 Ν αυ σΝ κΝ εκηηΪ δΝ βμΝ λΰα έαμΝ γαΝ ΰέθ δΝ παλκυ έα βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ απσΝ κΝ
ηπ δλδεσΝηΫλκμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμΝ,ΝηΫ πΝ βμΝαθΪζυ βμΝ πθΝξλβηα δ βλδαευθΝ
δε υθΝ πθΝ κξ υΝξπλυθΝπκυΝ πδζΫιαη Ν(Γ ληαθέα,Ν ΰΰζέα,ΝΓαζζέα, υ λέα,ΝΗέΠέ ,Ν
ζί έα,Ν Ι αζέαΝ εαδΝ ζζΪ α)έ ΓδαΝ βθΝ αθΪζυ βΝ ξλβ δηκπκδά αη Ν Ϋ
λ δμΝ εδθβ κτμΝ
ηΫ κυμΝ σλκυμ(γί,ηί,1ίί,βίί), κΝ έε βΝεδθβ κτΝηΫ κυΝ σλκυΝ τΰεζδ βμΝ απσεζδ βμΝεαδΝ
αΝ υΰελέθαη Ν η Ν βθΝ λα βΰδεάΝ buy and hold. ΗΝ αθΪζυ βΝ Ϋΰδθ Ν βθΝ π λέκ κΝ απσΝ
1ή1ήβίίλΝ ΫπμΝ γ1ή1βήβί1ηέΝ ΓδαΝ κυμΝ εαθσθ μΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδά αη Ν αεκζκυγά αη Ν αΝ
άηα αΝαΰκλαππζβ έαμΝπκυΝηαμΝΫ δθαθ(σ αθΝ έηα Ν ε σμΝξλβηα δ βλέκυΝΰδαΝθαΝηβθΝ
έθαδΝ Να λΪθ δαΝκΝξλβηα δ άμΝ π θ τ δΝ αΝξλάηα αΝ κυΝ ΝΫθαΝtreasury bills) θυΝΰδαΝ
βθΝ λα βΰδεάΝbuy and hold απζΪΝηπαέθκυη Ν βθΝαλξάΝεαδΝίΰαέθκυη Ν κΝ ΫζκμΝ βμΝ
π λδσ κυΝεαδΝπαέλθκυη Ν κΝ αθ έ κδξκΝεΫλ κμΝάΝαβηδΪ (ξΪθκυη ΝεΪπκδ μΝ υεαδλέ μΝΰδαΝ
ζαξδ κπκέβ βΝ βμΝαβηδΪμΝ ά η ΰδ κπκέβ βΝ πθΝε λ υθ)έΝ ΗΝ υζζκΰάΝ πθΝ κηΫθπθΝ
ηαμΝ Ϋΰδθ Ν απσΝ κΝ Yahoo Finance εαδΝ κΝ Quandl πκυΝ έθαδ πζα φσλη μΝ παλκξάμ
κδεκθκηδευθΝ κηΫθπθ. ΟδΝ υθαζζαΰΫμΝ κΝξλβηα δ άλδκΝεκ έακυθΝ υθκζδεΪΝεα ΪΝ
ηΫ κΝ σλκΝ κθΝ π θ υ άΝ ί,βίΣΝ αθΪΝ υθαζζαΰάΝ εαδΝ σ αθΝ κΝ π θ υ άμΝ έθαδΝ ε σμΝ
ξλβηα δ βλέκυΝ σ Ν π θ τ δΝ κΝ λδηβθδαέκΝtreasury bills βμΝ υλυπβμ,ΝΗέΠέ ΝεαδΝ βμΝ
ΰΰζέαμΝ αθΪζκΰαέ  βθΝ αθΪζυ βΝ ηαμΝ υπΪλξ δΝ Ϋθαμ πέθαεαμΝ σπκυ βθΝ πλυ βΝ άζβΝ
36

ΗέΠέ

φαέθ αδΝ κΝ ξθδεσμΝ εαθσθαμΝ πκυΝ αεκζκυγά αη ,Ν βθΝ τ λβΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ
υθαζζαΰυθΝπκυΝεΪθαη ,Ν βθΝ λέ βΝΫπμΝεαδΝ βθΝπΫηπ βΝ αΝπκ κ ΪΝεΫλ κυμΝά αβηδΪμΝ
αθΪζκΰαΝη Ν κΝαθΝΫξπΝπλκηάγ δαΝάΝΝrisk free εαδΝ βθΝ ζ υ αέαΝΫξπΝ κΝπκ κ σΝεΫλ κυμΝ
ά αβηδΪμΝαπσΝ βθΝ λα βΰδεάΝbuy and holdέΝ εσηαΝΫξπΝεαδΝΫθαΝ ξ δΪΰλαηηαΝπκυΝηκυΝ
έξθ δΝ βθΝπκλ έαΝ πθΝξλβηΪ πθΝηκυΝ κΝξλσθκΝαθΝ πΫθ υαΝ κθΝ αθ έ κδξκΝ ξθδεσΝ
εαθσθαέ ΣΫζκμΝκζσεζβλβΝβΝ π ι λΰα έαΝεαδΝαθΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθΝΫΰδθ Νη Ν βθΝξλά βΝ
κυΝπλκΰλΪηηα κμΝEViews 8. Σα απκ ζΫ ηα α δαηκλφυθκθ αδ πμ ιάμ:
ΌππμΝίζΫπκυη Ν κθΝπέθαεα 4 ΰδαΝ βθΝΓ ληαθέαΝκδΝεδθβ κέΝηΫ κδ σλκδΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ
λα βΰδεάΝbuy and hold θΝαπκ έ κυθΝ σ κΝεαζΪΝσ κΝπ λδηΫθαη ΝεαδΝΰδαΝαυ σΝΫξκυη Ν
ζδΰσ λκΝεΫλ κμΝ κυμΝεδθβ κτμΝηΫ κυμΝσλκυμΝηίΝεαδΝβίίΝ Ναθ έγ βΝη Ν κυμΝεδθβ κτμΝ
ηΫ κυμΝ σλκυμΝ γίΝ εαδΝ 1ίίΝ πκυΝ Ϋξκυη Ν απυζ δαΝ ξλβηΪ πθΝ απσΝ βθΝ πΫθ υ βΝ ηαμέΝ
Παλκηκέπμ εαδΝκ ξθδεσμ εαθσθαμ MACD ίζΫπκυη ΝθαΝηβθΝαπκ έ δΝεαζτ λαΝαπσΝ βθΝ
λα βΰδεάΝbuy and hold εαδΝθαΝηκυΝαπκφΫλ δΝΫθαΝηδελσΝεΫλ κμ αζζΪΝσξδΝ σ κΝσ κΝβΝ
λα βΰδεά buy and holdέΝ ΪθΝ υΰελέθκυη Ν βθΝ λέ βΝη βθΝπΫηπ βΝ άζβΝίζΫπκυη Νσ δΝ
βΝπΫηπ βΝ άζβΝΫξ δΝζέΰκΝηδελσ λαΝπκ κ ΪΝΰδα έΝ βθΝκυ έαΝκΝ π θ υ άμΝσ αθΝ έθαδΝ
Ϋε κμΝξλβηα δ βλέκυΝηΫθ δΝα λαθάμΝεΪ δΝπκυΝ θΝ κυΝ πδφΫλ δΝ κΝ πδπζΫκθΝεΫλ κμΝαπσΝ
κΝrisk free σππμΝφαέθ αδΝ βθΝ λέ βΝ άζβέΝ εσηαΝαθΝεκδ Ϊικυη Ν βθΝ Ϋ αλ βΝ άζβΝ
γαΝ κτη Νσ δΝυπΪλξ δΝη ΰΪζβΝαπσεζδ βΝαπσΝ βθΝ λέ βΝΰδα έΝ βθΝκυ έαΝ θΝπ λδΫξκυθΝ αΝ
πκ κ ΪΝ απσΝ αΝ εσ βΝ υθαζζαΰάμΝ εΪ δΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλαπζαθά δΝ πκζτΝ τεκζαΝ
εΪπκδκθ εαδΝθαΝ π θ τ δΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝθαΝίλ γ έΝπλκΝ επζάι πμέΝ κΝ ξάηαΝ1κ πκυΝ
αεκζκυγ έΝ ίζΫπκυη Ν σ δΝ αθΝ αεκζκυγκτ αη Ν βθΝ λα βΰδεάΝ buy and hold γαΝ
η ΰαζυθαη Ν κΝ αλξδεσΝ ηαμΝ ε φΪζαδκΝ εα ΪΝ 35.3% Ν ξΫ βΝ η Ν κπκδκ άπκ Ν ξθδεσΝ
εαθσθαΝεαδΝθαΝαεκζκυγκτ αη έ
ΠέθαεαμΝ4: πκ ζΫ ηα αΝΓ ληαθέαμ

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

170
140
94
32
127

Γ ληαθέα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝεαδΝ free εαδΝξπλέμΝ πλκηάγ δαΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
risk free %
-27.9
-27
1.8
4.7
6
38.7
-9.7
-9.1
8.7
21.6
22.3
29
4.1
5.5
36.1

Buy and
hold %
35.3
35.3
35.3
35.3
35.3

χάηαΝ1κμΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝ έχθ δΝ βθΝεέθβ βΝ ωθΝχλβηΪ ωθΝ κυ π θ υ άΝ κΝ έε βΝ βμΝΓ ληαθέαμΝ
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
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15

 βθΝπ λέπ π βΝ βμΝΓαζζέαμ (πέθαεαμΝη) κδΝεδθβ κέΝηΫ κδ σλκδ εαδΝκΝMACD Ν ξΫ βΝη Ν
βθΝ λα βΰδεάΝ buy and hold θΝ απκ έ κυθΝ σ κΝ εαζΪΝ σ κΝ π λδηΫθαη Ν εαδΝ ΰδαΝ αυ σΝ
Ϋξκυη Ν η ΰΪζβΝ αβηέα(απυζ δαΝ ξλβηΪ πθΝ απσΝ βθΝ πΫθ υ βΝ ηαμ)Ν ΰδαΝ κυμΝ εδθβ κτμΝ
ηΫ κυμΝγί,ηί,100 εαδΝMACD θυΝΰδαΝ πθΝβίίΝΫξκυη ΝηδελάΝ απυζ δαΝ βζα άΝ ξ σθΝ
έηα Ν αΝξλάηα αΝπκυΝ π θ τ αη έΝ  κΝ ξάηαΝ1λ πκυΝαεκζκυγ έΝίζΫπκυη σ δΝαθΝ
αεκζκυγκτ αη Ν βΝ λα βΰδεάΝ buy and hold γαΝη ΰαζυθαη Ν κΝαλξδεσΝηαμΝε φΪζαδκΝ
εα ΪΝ11.7% Ϋθαθ δΝ πθΝΪζζπθΝ ξθδευθΝεαθσθπθέ
ΠέθαεαμΝ5: πκ ζΫ ηα αΝΓαζζέαμ
Γαζζέα
N(trades)
ΚΜΟΝγί

162

ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

162
88
72
134

πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %

πσ κ βΝη Νrisk
πσ κ βΝη Ν
free εαδΝξπλέμΝ πλκηάγ δαΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ
risk free %

-26.8
-27.3
-20.3
-0.04
-19.1

0.06
0.03
-5
12.9
5.6

Buy and
hold %

-27.8

11.7

-28.2
-21.1
-1
-20.2

11.7
11.7
11.7
11.7

χάηαΝ19μΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝ έχθ δΝ βθΝεέθβ βΝ ωθΝχλβηΪ ωθΝ κυΝ π θ υ άΝ κΝ έε βΝ βμΝΓαζζέα
1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7
09

10

11

12
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τηφπθαΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα α εαδΝ κθ πέθαεαΝθ ΰδαΝ βθΝ ΰΰζέαΝίζΫπκυη Νσ δΝσζκδΝ κδΝ
εδθβ κέΝηΫ κδΝσλκδΝεαδΝκΝ έε βμΝMACD πδφΫλκυθΝ βηαθ δεΫμΝαπυζ δ μΝ Ν ξΫ βΝη Ν
βθΝ λα βΰδεάΝ Buy and holdέΝ  κΝ ξάηαΝ βί πκυΝ αεκζκυγ έΝ ίζΫπκυη Ν σ δΝ αθΝ
αεκζκυγκτ αη Ν βΝ λα βΰδεάΝbuy and hold γαΝ έξαη ΝεΫλ κμΝ κΝ ε φΪζαδκΝεα ΪΝ13.7%
Ϋθαθ δΝ πθΝΪζζπθΝ ξθδευθΝεαθσθπθέ

38

ΠέθαεαμΝ6: πκ ζΫ ηα αΝ ΰΰζέαμ
ΰΰζέα

ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

N(trades)

πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %

172
160
106
86
136

-15.4
-18.8
-8
-6.7
-9.7

πσ κ βΝη Νrisk
πσ κ βΝη Ν
free εαδΝξπλέμΝ πλκηάγ δαΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ
risk free %
-16.7
-20
-9.6
-7.8
-11.3

17.8
10.6
11.3
9.6
18.4

Buy and
hold %
13.7
13.7
13.7
13.7
13.7

χάηαΝ20μΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝ έχθ δΝ βθΝεέθβ βΝ ωθΝχλβηΪ ωθΝ κυΝ π θ υ άΝ κΝ έε βΝ βμΝ ΰΰζέα
1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7
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Ό κθΝαφκλΪΝ κΝ έε βΝ βμΝΙ αζέαμΝεαδΝ κθ πέθαεαΝι υΝφαέθ αδΝσ δΝαθΝαεκζκυγά κυη Ν
κυμΝεδθβ κτμΝηΫ κυμΝσλκυμΝεαδΝ κΝ έε βΝMACD ΫξπΝη ΰΪζβΝαπυζ δαΝ κυΝαλξδεκτΝηκυΝ
ε φαζαέκυΝπαλσζκΝπκυΝεαδΝβΝ λα βΰδεάΝBuy and hold πδφΫλ δΝεΪπκδ μΝαπυζ δ μΝαζζΪΝ
σξδΝ σ κΝη ΰΪζ μΝσ κΝκδΝεδθβ κέΝηΫ κδΝσλκδ εαδΝκΝMACDέΝ κΝ ξάηαΝβ1 πκυΝαεκζκυγ έΝ
ίζΫπκυη Νσ δΝαθΝαεκζκυγκτ αη Ν βΝ λα βΰδεάΝbuy and hold γαΝη δπθσ αθΝζδΰσ λκΝ κΝ
αλξδεσΝηαμΝε φΪζαδκΝεα ΪΝ-γέιΣΝΫθαθ δΝ πθΝΪζζπθΝ ξθδευθΝεαθσθπθέ
ΠέθαεαμΝ7: πκ ζΫ ηα αΝΙ αζέαμ
Ι αζέα

ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

N(trades)

πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %

πσ κ βΝη Νrisk
free εαδΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ

182
150
94
80
142

-30.4
-25
-24.1
-9.3
-27.3

-1
1
-8.6
4.9
-3.5

39

Buy and
πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
-31.4
-3.7
-26
-3.7
-27
-3.7
-10.6
-3.7
-28.3
-3.7

χάηαΝ21μΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝ έχθ δΝ βθΝεέθβ βΝ ωθΝχλβηΪ ωθΝ κυΝ π θ υ άΝ κΝ έε βΝ βμΝΙ αζέαμ
1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6
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Παλα βλυθ αμΝ κθΝπέθαεα 8 η Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝΰδαΝ βθΝ ζί έαΝγαΝ κτη Νσ δΝκδΝεδθβ κέΝ
ηΫ κδΝ σλκδΝγί,ηίΝεαδΝ1ίίΝ δαΰλΪφκυθΝ βηαθ δεΫμΝ απυζ δ μΝ κυΝε φαζαέκυΝ πΫθ υ βμΝ
θυΝκΝεδθβ σμΝηΫ κμΝσλκμΝβίίΝ δαΰλΪφ δ εΪπκδκΝηδελσΝεΫλ κμΝ αζζΪΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ
λα βΰδεάΝ buy and hold εαθΫθαμΝ εδθβ σμΝ ηΫ κμΝ θΝ βθΝ ι π λθΪέΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ κΝ
ξθδεσμΝεαθσθαμΝMACD Ϋξ δΝεαδΝαυ σμΝαπυζ δ μΝ
ξΫ βΝη Ν βθΝ λα βΰδεάΝbuy and
holdέΝ κΝ ξάηαΝββ πκυΝαεκζκυγ έΝίζΫπκυη Νσ δΝαθΝαεκζκυγκτ αη Ν βΝ λα βΰδεάΝbuy
and hold γαΝαυιά κυη κΝαλξδεσΝηαμΝε φΪζαδκΝεα ΪΝβίέ2ΣΝΫθαθ δΝ πθΝΪζζπθΝ ξθδευθΝ
εαθσθπθέ
ΠέθαεαμΝ8: πκ ζΫ ηα αΝ ζί έαμ
πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %
-22.1
-12.1
-5.5
11.9
-7.3

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

170
132
96
54
140

ζί έα
πσ κ βΝη Νrisk
free εαδΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ
8.1
12.6
12
22
22.4

πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ
risk free %
-23
-13.1
-6.6
10.7
-8.6

Buy and
hold %
20.2
20.2
20.2
20.2
20.2

χάηαΝ22μΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝ έχθ δΝ βθΝεέθβ βΝ ωθΝχλβηΪ ωθΝ κυΝ π θ υ άΝ κΝ έε βΝ βμΝ ζί έαμ
1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7
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 βθΝ υ λέα απσ αΝαπκ ζΫ ηα α κυΝπέθαεαΝλ απσΝ βθΝ ηπ δλδεάΝαθΪζυ βΝφαέθ αδΝ
σ δΝκδΝεδθβ κέΝηΫ κδΝσλκδΝηαμΝ πδφΫλκυθΝαβηέ μΝεαδΝαπυζ δαΝξλβηΪ πθΝ Ναθ έγ βΝη Ν
βθΝ λα βΰδεάΝbuy and hold πκυΝηαμΝ έθ δΝεΫλ κμέ θ ΥΝαυ κτΝεαδΝκΝ ξθδεσμΝεαθσθαμΝ
εχωϊΝ ηαμΝ έθ δΝ η ΰΪζβ αβηέα Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ λα βΰδεάΝ ψuyΝ andΝ hold πκυΝ έθ δΝ
εΫλ κμέΝ  κΝ ξάηαΝβγΝπκυΝ αεκζκυγ έΝίζΫπκυη Ν σ δΝαθΝαεκζκυγκτ αη Ν βΝ λα βΰδεάΝ
buy and hold γαΝ η ΰαζυθαη Ν κΝ αλξδεσΝ ηαμΝ ε φΪζαδκΝ εα ΪΝ κέθΣΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ ΪζζπθΝ
ξθδευθΝεαθσθπθέ
ΠέθαεαμΝ9: πκ ζΫ ηα αΝ υ λέαμ
υ λέα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πλκηάγ δαΝεαδΝ free εαδΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
0.9
-27.1
22.7
-3.2
-1.2
-15.5
-10
-19.7
6.7
-19.9

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

164
120
80
72
138

πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ
risk free %
-28.2
-4.6
-15.6
-20.5
-20.1

Buy and
hold %
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6

χάηα 23μΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝ έχθ δΝ βθΝεέθβ βΝ ωθΝχλβηΪ ωθΝ κυΝ π θ υ άΝ κΝ έε βΝ βμΝ υ λέαμ
1.3

1.2

1.1

1.0
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0.8

0.7
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 Ν αθ έγ βΝ η Ν δμΝ υπσζκδπ μΝ ξυλ μΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ ζζΪ αμ (πέθαεαμΝ 1ί)
δαελέθαη Ν σ δΝ παλΪΝ κυΝ σ δΝ βΝ λα βΰδεάΝ Buy and hold πδφΫλ δΝ η ΰΪζ μΝ αβηδΫμΝ η Ν
απυζ δαΝ κυΝηδ κτΝε φαζαέκυΝ πΫθ υ βμΝκδΝεδθβ κέΝηΫ κδΝσλκδ εαδΝκΝMACD πδφΫλκυθΝ
εαδΝαυ κέΝαβηέ μΝαζζΪΝ ΝπδκΝηδελσΝίαγησέΝΣδμΝπδκΝηδελΫμΝαπυζ δ μΝ δμΝ έθ δΝκΝΚΜΟΝβίίέΝ
 κΝ ξάηαΝβζ πκυΝαεκζκυγ έΝίζΫπκυη Νσ δΝαθΝαεκζκυγκτ αη Ν κΝ ξθδεσΝεαθσθαΝΚΜΟΝ
200 γαΝ η δπθσ αθ κΝ αλξδεσΝ ηαμΝ ε φΪζαδκΝ εα ΪΝ -6.7% Ν ξΫ β η Ν κυμΝ ΪζζκυμΝ
ξθδεκτμΝεαθσθ μ.

41

ΠέθαεαμΝ10: πκ ζΫ ηα αΝ ζζΪ αμ
πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %
-54.9
-26.2
-36
-6.4
-40

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

118
102
76
32
134

ζζΪ α
πσ κ βΝη Νrisk
free εαδΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ
-42.9
-9
-26.1
-0.3
-21.4

πσ κ βΝη Ν
Buy and
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
-56.4
-55.7
-56.4
-27.5
-56.4
-37.1
-56.4
-8.2
-56.4
-40.7

χάηαΝ24μΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝ έχθ δΝ βθΝεέθβ βΝ ωθΝχλβηΪ ωθΝ κυΝ π θ υ άΝ κΝ έε βΝ βμΝ ζζΪ αμ
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
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Ό κθΝαφκλΪΝ δμΝΗέΠέ Ν δαελέθκυη ΝαπσΝ κθΝπέθαεαΝ11 σ δΝκδΝεδθβ κέΝηΫ κδ σλκδΝ Ν ξΫ βΝ
η Ν βθΝ λα βΰδεάΝbuy and hold θΝαπκ έ κυθΝ σ κΝεαζΪΝσ κΝπ λδηΫθαη ΝεαδΝΰδαΝαυ σΝ
Ϋξκυη Νζδΰσ λκΝεΫλ κμΝ κυμΝεδθβ κτμΝηΫ κυμΝσλκυμΝ1ίίΝεαδΝβίίΝ Ναθ έγ βΝη Ν κυμΝ
εδθβ κτμΝηΫ κυμΝσλκυμΝγίΝεαδΝηίΝπκυΝΫξκυη Ναπυζ δαΝξλβηΪ πθΝαπσΝ βθΝ πΫθ υ βΝηαμέΝ
Κα Ϊ κΝέ δκ λσπκ κΝ ξθδεσμΝεαθσθαμ MACD ίζΫπκυη ΝθαΝηβθΝαπκ έ δΝεαζτ λαΝαπσΝ
βθΝ λα βΰδεάΝbuy and hold εαδΝθα ηκυΝαπκφΫλ δΝαβηέ μέΝ κΝ ξάηαΝβηΝπκυΝαεκζκυγ έΝ
ίζΫπκυη Νσ δΝαθΝαεκζκυγκτ αη Ν βΝ λα βΰδεάΝbuy and hold γαΝη ΰαζυθαη Ν κΝαλξδεσΝ
ηαμΝ ε φΪζαδκΝ εα ΪΝ 30.6% εαδΝ γαΝ απΫ δ Ν εαζτ λαΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ ΪζζπθΝ ξθδευθΝ
εαθσθπθέ.
ΠέθαεαμΝ11: πκ ζΫ ηα αΝΗέΠέ

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

178
134
82
56
136

ΗέΠέ
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πλκηάγ δαΝεαδΝ free εαδΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
25.8
-10.3
15.1
-10.7
24
6
19
11
22.9
-6.2

42

πσ κ βΝη Ν
Buy and
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
30.6
-10.8
30.6
-11.2
30.6
5.7
30.6
10.6
30.6
-7

χάηαΝ25μΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝ έχθ δΝ βθΝεέθβ βΝ ωθΝχλβηΪ ωθΝ κυΝ π θ υ άΝ κΝ έε βΝ βμΝΗέΠέ
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θαΝαεσηαΝ βηαθ δεσΝ λυ βηαΝ έθαδΝαθΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ δα βλκτθ αδΝσ αθ ξπλέ κυη Ν
βθΝπ λέκ κΝ ιΫ α βμΝ ΝπκδκΝ τθ κηα ξλκθδεΪ δα άηα α. υ σΝηαμΝίκβγΪΝθαΝ κτη Ν
αθΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝηαμΝ δα βλκτθ αδΝΫ δΝυ ΝθαΝηπκλκτη ΝθαΝπκτη Νη Ν πδφτζαιβΝ
σ δΝ βΝ λα βΰδεάΝ buy and hold ηαμΝ πδφΫλ δΝ εΪπκδαΝ εΫλ βΝ ία δαση θκδ πΪθ αΝ βθΝ
η ζΫ βΝ ηαμέΝ ΗΝ η ζΫ βΝ αυ άΝ κξ τ δΝ βΝ αθΪζυ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ ξθδευθΝ
εαθσθπθΝη ΝίΪ βΝ δμΝ Ϊ δμΝεαδΝ βθΝουξκζκΰέαΝπκυΝ πδελα έΝ βθΝαΰκλΪ,ΝηδαμΝεαδΝβΝ
κδεκθκηέαΝ αΝ ζ υ αέαΝαυ ΪΝΫ βΝπλκΫλξ αδΝαπσΝηδαΝκδεκθκηδεάΝελέ βέ πδζΫιαη ΝθαΝ
ξπλέ κυη Ν κΝ έΰηαΝη Ν υκΝ λσπκυμέ λξδεΪΝθαΝι εδθΪΝβΝ πΫθ υ βΝαπσΝ βθΝ1ή1ήβί11Ν
ΫπμΝγ1ή1βήβί1ηΝεαδΝεα ΪΝ τ λκθΝθαΝι εδθΪΝαπσΝ1ή1ήβί1ζΝΫπμΝγ1ή1βήβί1ηΝ βζα άΝΰδαΝζΝ
εαδΝβΝξλσθδαΝαθ έ κδξαΝαθ έΝ πθΝιΝπκυΝά αθΝαλξδεΪέ
Κα ΪΝ βθΝπλυ βΝ κεδηάΝ βθΝπ λέκ κΝ1ή1ήβί11ΝΫπμΝγ1ή1βήβί1ηΝ αΝαπκ ζΫ ηα α σππμΝ
φαέθκθ αδΝεαδΝ κΝπέθαεαΝ1β ά αθΝ αΝέ δαΝπζβθΝ λδυθΝπ λδπ υ πθΝπκυΝφαέθκθ αδΝ κθ
πέθαεαΝη ΝπδκΝΫθ κθκ ξλυηαέΝΗΝπλυ βΝπ λέπ π βΝαφκλΪΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ δμΝΓ ληαθέαμΝ
εαδΝ κθΝ εδθβ σΝ ηΫ κΝ σλκΝ πθΝ βίίΝ βη λυθΝ πκυΝ έθ δΝ Ϋθ διάΝ σ δΝ υπΪλξ δΝ η ΰαζτ λκΝ
εΫλ κμΝαπσΝσ δΝη Ν βθΝ λα βΰδεάΝBuy and hold. ΗΝ τ λβΝπ λέπ π βΝαφκλΪΝ βθΝΙ αζέαΝ
πκυΝεαδΝπΪζδΝκΝεδθβ σμΝηΫ κμΝσλκμΝ πθΝβίίΝβη λυθΝ έθ δΝΫθ διβΝη ΰαζτ λκυΝεΫλ κυμΝ
απσΝ βθΝ λα βΰδεάΝBuy and hold. ΗΝ λέ βΝεαδΝ ζ υ αέαΝπ λέπ π βΝαφκλΪΝ βθΝ υ λέα
σπκυΝκΝεδθβ σμΝηΫ κμΝσλκμΝ πθΝ1ίίΝβη λυθΝ έθ δΝΫθ διβΝηδελσ λβμΝαπυζ δαμΝαπσΝ βθΝ
λα βΰδεάΝBuy and hold. ΠαλσζαΝαυ ΪΝεαδΝη Ν αΝ ηπ δλδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝεα αζάΰκυη Ν
σηπμΝ εαδΝ πΪζδΝ σ δΝ βΝ λα βΰδεάΝ buy and hold έθαδΝ εαζτ λβ δμΝ πζ έ μΝ πθΝ
π λδπ υ πθ εαδΝαπκφΫλ δΝη ΰαζτ λαΝεΫλ βΝαπσΝσζκυμ κυμΝεαθσθ μ.
ΠέθαεαμΝ12: πκ ζΫ ηα αΝΧωλυθΝΰδαΝ βθΝυπκπ λέκ κΝ1ή1ήβί11-31/12/2015

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

122
96
74
20
89

Π λέκ κμΝ1ή1ήβί11ΝΫπμΝγ1ή1βήβί1η
Γ ληαθέα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝεαδΝ
free εαδΝξπλέμΝ πλκηάγ δαΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
risk free %
-21.4
-0.2
-22
-2.4
17.1
-3.2
-8.7
4
-9.4
22.8
26.5
22
-4.7
13.9
-5.5

43

Buy and
hold %
17.9
17.9
17.9
17.9
17.9

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

120
124
66
50
99

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

140
120
80
60
101

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

138
102
72
34
104

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

116
80
72
32
101

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

116
94
56
52
100

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

94
68
48
22
96

Γαζζέα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πλκηάγ δαΝεαδΝ
free εαδΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
-19.1
2.3
-21.3
0.6
-8.2
4.1
3.9
12.4
-24.9
-8.4
ΰΰζέα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πλκηάγ δαΝεαδΝ
free εαδΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
-18.6
6.2
-17.7
3.4
-12.5
1.1
-7.9
2.8
-17.1
1.5
Ι αζέα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πλκηάγ δαΝεαδΝ free εαδΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
-22.5
0.9
-22.7
-5.3
-8.1
5.8
6.7
12.6
-28
-11.5
ζί έα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πλκηάγ δαΝεαδΝ free εαδΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
-17
2.2
-7.3
7
-1.1
11.8
8.6
13.2
7
29.1
υ λέα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πλκηάγ δαΝεαδΝ free εαδΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
-29.4
-11.1
-10.6
7.7
-1.1
8.8
-12.4
-5.6
-22.4
-5.4
ζζΪ α
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πλκηάγ δαΝεαδΝ free εαδΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
-46.2
-35.1
-7.1
6.2
-4.7
4.1
3.8
8.4
-40.4
-27.9

44

πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ
risk free %
-19.8
-22
-9.1
3.2
-25.5

Buy and
hold %

πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ
risk free %
-19.7
-18.7
-13.4
-8.8
-19.1

Buy and
hold %

5.8
5.8
5.8
5.8
5.8

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

πσ κ βΝη Ν
Buy and
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
-23.3
-4.1
-23.4
-4.1
-8.6
-4.1
5.9
-4.1
-28.5
-4.1
πσ κ βΝη Ν
Buy and
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
-18.6
12.8
-8.1
12.8
-1.9
12.8
7.9
12.8
6.3
12.8
πσ κ βΝη Ν
Buy and
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
-30.1
-10.6
-11.6
-10.6
-2.1
-10.6
-12.9
-10.6
-23
-10.6
πσ κ βΝη Ν
Buy and
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
-46.8
-47.9
-8.2
-47.9
-5.6
-47.9
3.1
-47.9
-40.9
-47.9

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝ200
MACD(12,26,9)

138
106
66
46
95

ΗέΠέ
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πλκηάγ δαΝεαδΝ free εαδΝξπλέμΝ
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
-12.8
12.9
-16.2
2.2
3.4
17.1
4.8
10.2
-11.3
7.3

πσ κ βΝη Ν
Buy and
πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
-13.2
17.8
-16.5
17.8
3
17.8
4.5
17.8
-11.8
17.8

Κα ΪΝ βθΝ τ λβΝ κεδηάΝ βθΝ π λέκ κΝ 1ή1ήβί1ζΝ ΫπμΝ γ1ή1βήβί1ηΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ
τηφπθαΝη Ν κΝπέθαεαΝ1γΝά αθΝ αΝέ δαΝπζβθΝ υκΝπ λδπ υ πθΝπκυΝφαέθκθ αδΝ κΝπέθαεαΝ
η Ν δαφκλ δεσΝξλυηαέΝ δμΝ υκΝπ λδπ υ δμ πκυΝΫξκυη Ν δαφκλ δεσΝαπκ Ϋζ ηαΝ έθαδΝ
βθΝ ΰΰζέαΝ εαδΝ υ λέαΝ σπκυΝ κδΝ εδθβ κέΝ ηΫ κδΝ σλκδΝ ηίΝ εαδΝ βίίΝ Ν ΫξκυθΝ θ έι δμ
ηδελσ λβμΝαπυζ δαμ απσΝσ δΝβΝ λα βΰδεάΝBuy and hold εΪ δΝπκυΝαλξδεΪΝ θΝ υθΫίαδθ έΝ
ΠαλσζαΝ αυ ΪΝ εαδΝ η Ν αΝ ηπ δλδεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ εα αζάΰκυη Ν σηπμΝ εαδΝ πΪζδΝ σ δΝ βΝ
λα βΰδεάΝbuy and hold έθαδΝεαζτ λβΝ δμΝπζ έ μ πθΝπ λδπ υ πθΝεαδΝαπκφΫλ δΝ
η ΰαζτ λαΝεΫλ βΝαπσΝσζκυμ κυμΝεαθσθ μ.

ΠέθαεαμΝ13: πκ ζΫ ηα αΝΧωλυθΝΰδαΝ βθΝυπκπ λέκ κΝ1ή1ήβί14-31/12/2015

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

42
36
30
10
29

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

44
42
30
16
37

N(trades)
ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

48
44
28
14
43

Π λέκ κμΝ1ή1ήβί1ζΝΫπμΝγ1ή1βήβί1η
Γ ληαθέα
Buy and
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝεαδΝ
free εαδΝξπλέμΝ πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
risk free %
-7.4
5
-7
0.2
-0.6
5
-0.5
5
-9.8
5
-9.8
-5.2
0.1
5
0.1
1
-0.12
5
-0.1
5.8
Γαζζέα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πσ κ βΝη Ν
Buy and
πλκηάγ δαΝεαδΝ
free εαδΝξπλέμΝ πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
risk free %
-12.8
3.7
-12.7
-5.3
-8.7
3.7
-8.7
-0.01
-10.2
3.7
-10.1
-5.1
-2.7
3.7
-2.7
-1.7
-6.9
3.7
-6.8
0.3
ΰΰζέα
πσ κ βΝη
πσ κ βΝη Νrisk
πσ κ βΝη Ν
Buy and
πλκηάγ δαΝεαδΝ
free εαδΝξπλέμΝ πλκηάγ δαΝξπλέμΝ hold %
risk free %
πλκηάγ δαΝΣ
risk free %
-7.1
-3.8
-6.7
1
-2.8
-3.8
-2.4
5
-4.2
-3.8
-3.8
0.1
-3
-3.8
-2.8
-0.7
-13
-3.8
-12.7
-4.8

45

Ι αζέα

ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

ΚΜΟΝγί
ΚΜΟΝηί
ΚΜΟΝ1ίί
ΚΜΟΝβίί
MACD(12,26,9)

N(trades)

πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %

πσ κ βΝη Νrisk
free εαδΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ

54
32
30
18
35

-19.9
-14.3
-9.1
-6.5
-8.4

-11.9
-8.8
-4
-4.4
-0.2

N(trades)

πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %

πσ κ βΝη Νrisk
free εαδΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ

48
36
28
14
37

-12.8
-3.8
-4.8
-4.1
-4.3

-5.2
1-8
-1,5
-3.5
3.1

N(trades)

πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %

πσ κ βΝη Νrisk
free εαδΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ

36
34
22
16
35

-13
-1.1
-4
-2
-5.4

-7.7
5.6
-1.2
-1.8
1.5

N(trades)

πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %

πσ κ βΝη Νrisk
free εαδΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ

34
30
24
0
33

-29.8
4.9
-6.5
-0.01
-25.3

-24.8
11.2
-2.7
-0.01
-20.2

N(trades)

πσ κ βΝη
πλκηάγ δαΝεαδΝ
risk free %

πσ κ βΝη Νrisk
free εαδΝξπλέμΝ
πλκηάγ δαΝΣ

62
58
32
24
45

-11.5
-11.1
-0.6
-1.2
-9.7

-1.6
-1.6
5.1
-0.6
-1.2

ζί έα

υ λέα

ζζΪ α

ΗέΠέ
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πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝ
ξπλέμΝrisk free
%
-19.9
-14.3
-10
-6.5
-8.5

Buy and
hold %

πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝ
ξπλέμΝrisk free
%
-12.9
-3.8
-4.9
-4.1
-4.5

Buy and
hold %

πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝ
ξπλέμΝrisk free
%
-14
-1.2
-4
-2
-5.5

Buy and
hold %

πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝ
ξπλέμΝrisk free
%
-29.8
4.8
-6.6
0
-25.3

Buy and
hold %

πσ κ βΝη Ν
πλκηάγ δαΝ
ξπλέμΝrisk free
%
-11.6
-11.3
-0.7
-1.4
-9.9

Buy and
hold %

-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2

2
2
2
2
2

-3.3
-3.3
-3.3
-3.3
-3.3

-31.3
-31.3
-31.3
-31.3
-31.3

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

6. ΤΜΠ Ρ Μ Σ
ΠζάγκμΝ πδ βηκθδευθΝ λ υθυθΝ ΫξκυθΝ δ ιαξγ έΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ
ε λ κφκλέαΝ πθΝ ξθδευθΝεαθσθπθΝ βμΝ ξθδεάμΝαθΪζυ βμέΝΟδΝΫλ υθ μΝ ε έθκθ αδΝαπσΝ
κθΝ βίκ αδυθαΝ ηΫξλδΝ εαδΝ άη λαΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδάγβε ιαδλ δεΪΝ η ΰΪζκμΝ αλδγησμΝ
ξθδευθΝεαθσθπθΝσπκυΝεαδΝ υθ ξυμΝ ι ζέ κθ αδΝθΫκδέΝΤπΪλξ δΝηδαΝαθ δπαλΪγ βΝ βθΝ
ξ δεάΝίδίζδκΰλαφέαΝσπκυΝη λδεΫμΝΫλ υθ μΝαπκ δεθτκυθΝ βθΝξλβ δησ β αΝ βμΝ ξθδεάμΝ
αθΪζυ βμ,Ν θυΝ Ϊζζ μΝ εα αζάΰκυθΝ Ν αλθβ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ Ν απκ κξάΝ βμΝ
υπσγ βμΝ βμΝαπκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝαΰκλυθέ
 βθΝ υΰε ελδηΫθβΝη ζΫ βΝΰέθ αδΝπλκ πΪγ δαΝ ζΫΰξκυΝ βμΝε λ κφκλέαμΝ βμΝ ξθδεάμΝ
αθΪζυ βμ,Νξλβ δηκπκδυθ αμΝβη λά δαΝ κηΫθαΝαπσΝ βθΝ1ή1ήβίίλΝΫπμΝγ1ή1βήβί1ηΝΰδαΝκΝ
ξυλ μΝεαδΝξλβ δηκπκδυθ αμΝθΝ ξθδεκτμΝεαθσθ μέΝΣκΝ υηπΫλα ηαΝπκυΝεα αζάιαη ΝαπσΝ
βθΝ υθκζδεάΝπ λέκ κΝεαδΝαπσΝ δμΝ τκΝυπκπ λδσ κυμΝ έθαδΝσ δΝκδΝεδθβ κέΝηΫ κδΝσλκδΝεαδΝκΝ
έε βμΝMACD θΝαπκ έ κυθΝεαζτ λαΝ απσΝ βθΝ λα βΰδεάΝ Buy and hold. πδπζΫκθΝ
εα αζάιαη Ν κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝ αΝεσ βΝ υθαζζαΰάμΝηπκλ έΝθαΝι ΰ ζΪ κυθΝεαδΝθαΝ
παέικυθΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ βθΝ ε λ κφκλέαΝ ά αβηέαΝ πκυΝ γαΝ Ϋξ δΝ κΝ εΪ κ Ν ξθδεσμΝ
εαθσθαμέΝ θΝεΪθ δΝεΪπκδκμΝ κΝζΪγκμΝθαΝηβθΝ αΝ υηπ λδζΪί δΝ βθΝΫλ υθαΝάΝθαΝηβθΝ αΝ
ζΪί δΝεαθΝυπσοβ σ Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝπκυΝ κυΝίΰκτθ ΝγαΝ δαφΫλκυθΝπκζτΝαπσΝ αΝ ζδεΪΝ
απκ ζΫ ηα αΝεαδΝγαΝίλ γ έΝπλκΝ επζάι πμέ
ΠαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ βθΝπαλκτ αΝ λΰα έαΝεα αζάιαη Ν ’ΝΫθαΝ βηαθ δεσΝαπκ Ϋζ ηαΝ
ΰδαΝ βθΝ λα βΰδεά buy and hold Ϋθαθ δΝ πθΝΪζζπθΝ ξθδευθΝεαθσθπθ,ΝκδΝ π θ υ ΫμΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπκζτΝπλκ ε δεκέ η Ν βθΝ δαξ έλδ βΝ κυΝξαλ κφυζαεέκυΝ κυμέΝ εσηαΝγαΝ
ά αθΝα έκΝθαΝπδ τ δΝεαθ έμΝσ δΝξλβ δηκπκδυθ αμΝκπκδκ άπκ ΝεαθσθαΝγαΝηπκλΫ δΝ
θαΝπλκίζΫο δΝ βθΝεέθβ βΝ πθΝξλβηα αΰκλυθΝη Ναελέί δαέΝΓδ’Ναυ σΝαθΝβΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝ
απκ εκπ έΝ εΪπκυΝ έθαδΝ θαΝ αζζΪι δΝ αΝ πκ κ ΪΝ βμΝ τξβμΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ κυΝ π θ υ άέΝ
βζα άΝ θΝ ηπκλ έΝ Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ θαΝ δ Ϋζγ δΝ εΪπκδκμΝ βθΝ ξλβηα δ βλδαεάΝ
αΰκλΪΝ εαδΝ θαΝ πδ τ δΝ σ δΝ γαΝ ε λ έ δΝ απσΝ βθΝ πλυ βΝ ηΫλαέΝ ΣκΝ έΰκυλκΝ έθαδΝ σ δΝ γαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ ζαηίΪθ δΝ υπσοβΝ εαδΝ βθΝ γ η ζδυ βΝ αθΪζυ βΝ εαγυμΝ ηαμΝ ίκβγΪΝ κΝ θαΝ
εα αθκά κυη Νεαζτ λαΝαυ σΝπκυΝαπκ εκπκτη ,ΝπμΝπλκμΝ βθΝγ πλέα,ΝεαδΝ βθΝ υθΫξ δαΝ
θαΝ φαλησ κυη Ν δμΝ ξθδεΫμΝαπσΝ βθΝ ξθδεάΝαθΪζυ βέ
ΣΫζκμΝγαΝάγ ζαΝθαΝ πδ βηΪθπΝσ δΝβΝ ξθδεάΝαθΪζυ βΝ έθαδΝηδαΝαλε ΪΝ θ δαφΫλκυ αΝεαδΝ
υθαλπα δεάΝ π θ υ δεά ηΫγκ κμΝ πκυΝ σηπμΝ ξλάα δΝ αεσηβΝ αλε άμΝ η ζΫ βμΝ
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ιαξγκτθΝ αεσηβΝ πδκΝ α φαζάΝ υηπ λΪ ηα αΝ ΰδαΝ βθΝ αιέαΝ βμΝ εαγυμΝ
πέ βμΝεαδΝΰδαΝ κΝ π σΝεαδΝ θ
δΰηΫθκΝ λσπκΝξλά βμΝ βμέΝ
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