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Περίληψη 

Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων (MCDA) αποτελεί ένα προηγμένο επιστημονικό 

πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας και έχει συναντήσει ραγδαία ανάπτυξη τις τελευταίες 

δεκαετίες, καθώς πολλοί ερευνητές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους προς αυτήν. 

Επιπρόσθετα, η MCDA έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για την επίλυση προβλημάτων σε 

διάφορους τομείς εφαρμογής μεταξύ των οποίων είναι η χρηματοοικονομική επιστήμη που 

καταλαμβάνει σημαντική θέση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρησιμοποίηση δύο 

από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους της MCDA, της PROMETHEE και της AHP, για την 

επίλυση ενός προβλήματος επιλογής μετοχικού χαρτοφυλακίου και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων αυτών. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: MCDA, Επιλογή Χαρτοφυλακίου, PROMETHEE, AHP 

 

*Συντομογραφίες: ΛΑ = Λήπτης της Απόφασης 
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1) Εισαγωγή 

Καθημερινά οι άνθρωποι -είτε πρόκειται για ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανισμούς- 

έρχονται αντιμέτωποι με  διάφορα προβλήματα, απλά ή και σύνθετα, για τα οποία απαιτείται 

η λήψη αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, από πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε η ανάγκη για την 

ανάπτυξη μοντέλων και τη χρησιμοποίηση διάφορων επιστημονικών εργαλείων ικανών να 

διευκολύνουν την επίλυση των ποικίλλων προβλημάτων και κατ’ επέκταση τη λήψη 

αποφάσεων. Ορισμένα από τα σημαντικότερα και ευρύτατα διαδεδομένα εργαλεία που κάθε 

αναλυτής έχει στη διάθεσή του είναι η μαθηματική μοντελοποίηση, η στατιστική, η 

προσομοίωση, η πρόβλεψη μεταξύ άλλων. Παρόλα αυτά, λόγω εξελίξεων στο σύγχρονο 

κοινωνικοοικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον παρατηρείται αύξηση της 

πολυπλοκότητας των αποφάσεων που πρέπει να παρθούν με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να 

αναζητήσουν νέες τεχνικές και μεθόδους. Έτσι, από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα 

παρατηρείται στροφή του ενδιαφέροντος από υποδείγματα ενός κριτηρίου (ή αντικειμενικού 

σκοπού) σε υποδείγματα πολλαπλών κριτηρίων, το οποίο γεγονός συνεπάγεται την 

ανάπτυξη ενός κλάδου της επιχειρησιακής έρευνας, την Πολυκριτήρια Ανάλυση 

Αποφάσεων (MCDA). Όπως αναφέρουν οι Zopounidis και Doumpos (2002) ο τομέας της 

MCDA είναι αφοσιωμένος στην ανάπτυξη διάφορων, κατάλληλων μεθοδολογιών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τους λήπτες αποφάσεων σε καταστάσεις, 

όπου πολλαπλοί, αντικρουόμενοι παράγοντες απόφασης πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ταυτόχρονα.  

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας σχετίζεται με την χρήση της MCDA και 

συγκεκριμένα δύο ιδιαίτερα διαδεδομένων μεθόδων αυτής, της PROMETHEE και της AHP, 

με σκοπό την επίλυση ενός σχετικά απλοποιημένου προβλήματος χρηματοοικονομικής 

φύσεως. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με το θέμα της επιλογής ενός μετοχικού 

χαρτοφυλακίου από ένα ιδιώτη επενδυτή. Επομένως, η εργασία μπορεί να χωριστεί σε δύο 

αλληλένδετα μέρη, ένα που αφορά την κατασκευή των εναλλακτικών επιλογών (των 

χαρτοφυλακίων) που προτείνονται στον επενδυτή του παραδείγματός μας και ένα όπου 

γίνεται η αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που 

καθορίζουμε εφαρμόζοντας τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους. 

Συμπερασματικά, η δομή της εργασίας μπορεί να περιγραφεί ως εξής: στην ενότητα 2 

παρέχεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη MCDA και τη χρήση της στη 

χρηματοοικονομική επιστήμη, ενώ στην ενότητα 3 ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των 

δύο χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Στη συνέχεια, στην ενότητα 4 αναλύεται λεπτομερώς το 
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πρόβλημα απόφασης μαζί με όλα τα συστατικά μέρη του (κριτήρια, εναλλακτικές, στόχος). 

Οι ενότητες 5 και 6 που ακολουθούν περιλαμβάνουν την εφαρμογή των μεθόδων 

PROMETHEE και AHP αντίστοιχα καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν, ενώ στην 

ενότητα 7 γίνεται μία προσπάθεια ενσωμάτωσης ορισμένων στοιχείων της AHP στην 

PROMETHEE προκειμένου να παραχθεί μία νέα βελτιωμένη προσέγγιση των μεθόδων. 

Τέλος, ολοκληρώνουμε την εργασία με την ενότητα 8, όπου παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της ανάλυσής μας σύμφωνα με την συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων που προήλθαν από την εφαρμογή των τριών μεθόδων.  

2) Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων 

H Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων (MCDM ή MCDA σύμφωνα με την αμερικάνικη 

και την ευρωπαϊκή σχολή αντίστοιχα) αποτελεί ένα προηγμένο τομέα της Επιχειρησιακής 

Έρευνας (Operational Research), η οποία παρέχει την δυνατότητα στους λήπτες αποφάσεων 

και στους αναλυτές να επιλέξουν ανάμεσα από μία πληθώρα μεθόδων για την επίλυση 

προβλημάτων, στα οποία διάφοροι αντικρουόμενοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ταυτόχρονα. Η Επιχειρησιακή Έρευνα είναι η εφαρμογή της επιστήμης μέσω διάφορων 

εργαλείων όπως η στατιστική, η θεωρία χρησιμότητας, η προσομοίωση, η ανάλυση 

αποφάσεων μεταξύ άλλων, με σκοπό την επίλυση κυρίως διοικητικών προβλημάτων.  

Από το 1970 και έπειτα έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι MCDA, οι οποίες διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς την μεθοδολογία που χρησιμοποιούν, την ευκολία στη χρήση τους, 

στην ποιότητα και ποσότητα της πληροφορίας που απαιτείται για την χρήση τους. Μάλιστα 

πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την ταξινόμηση τους σε συγκεκριμένες οικογένειες 

μεθόδων με βάση κοινά χαρακτηριστικά αυτών. Εμείς υιοθετούμε την προσέγγιση του 

Greco et al. (2004), σύμφωνα με την οποία οι μέθοδοι διακρίνονται σε τρείς ομάδες με βάση 

την θεωρία που ακολουθούν: 1) συνάρτησης χρησιμότητας, 2) σχέσης υπεροχής και 3) 

συνόλου κανόνων απόφασης. Ωστόσο, κάθε μέθοδος MCDA περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

βήματα: 

1. Καθορισμός του κύριου στόχου του προβλήματος. 

2. Επιλογή των κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των εναλλακτικών 

λύσεων. 

3. Παραγωγή των εναλλακτικών λύσεων, των οποίων η εφαρμογή θα ικανοποιήσει τον 

αρχικό στόχο. 

4. Εκτίμηση της βαρύτητας των κριτηρίων από τον λήπτη της απόφασης. 
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Επίσης, σύμφωνα με τον Roy (1966) υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι αποφάσεων που 

αντιμετωπίζονται με τη χρήση MCDA, όπως είναι: 

 Το πρόβλημα της απόφασης (Choice problematic): Στόχος είναι η επιλογή της 

καλύτερης δυνατής εναλλακτικής λύσης, 

 Το πρόβλημα της ταξινόμησης (Sorting problematic): Στόχος είναι η ταξινόμηση των 

εναλλακτικών σε προκαθορισμένες, ταξινομημένες και ομοιογενείς ομάδες. 

 Το πρόβλημα της κατάταξης (Ranking problematic): Στόχος είναι η κατάταξη των 

εναλλακτικών κατά φθίνουσα σειρά. 

 Το πρόβλημα της περιγραφής (Description problematic): Στόχος είναι η περιγραφή 

της αποδόσεων των εναλλακτικών επιλογών για κάθε κριτήριο. 

Τόσο το πρόβλημα της απόφασης όσο και το πρόβλημα της κατάταξης (με τα οποία θα 

ασχοληθούμε στην ανάλυση μας) μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα πολύπλοκα εξαιτίας της 

πολυκριτήριας φύσης τους, καθώς συνήθως δεν υπάρχει μία μοναδική, βέλτιστη λύση. Αυτό 

συμβαίνει διότι είναι δύσκολο μία εκ’ των επιλογών να είναι η ιδανική, όταν λαμβάνονται 

υπόψη όλα τα κριτήρια και κατά συνέπεια απαιτείται κάποια συμβιβαστική λύση. 

2.1) Η Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων στην Χρηματοοικονομική Επιστήμη  

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ραγδαίες αλλαγές που έλαβαν χώρα στους τομείς της 

οικονομίας, της κοινωνίας και κυρίως της τεχνολογίας έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 

τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών και των επιχειρήσεων. Αυτό 

οφείλεται στην αύξηση της πολυπλοκότητας ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης καθώς και 

της αβεβαιότητας που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της σημαντικότητας και της 

πολυπλοκότητας των χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο έγινε εμφανής η 

ανάγκη ανάπτυξης διάφορων τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης καθώς και η δημιουργία 

μαθηματικών μοντέλων, τα οποία θα κρίνονταν ικανά να αντιμετωπίσουν προβλήματα 

χρηματοοικονομικής φύσεως. Επιπρόσθετα, η πολυδιάστατη φύση των προβλημάτων αυτών 

οδήγησε πολλούς ερευνητές και λήπτες αποφάσεων να υιοθετήσουν μεθόδους MCDA, έτσι 

ώστε να τα αντιμετωπίσουν με ένα αρκετά ρεαλιστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλους 

τους σχετικούς παράγοντες. Όπως αναφέρουν οι Zopounidis και Doumpos (2002), η χρήση 

της MCDA παρατηρείται σε πολλούς τομείς εφαρμογής χρηματοοικονομικών αποφάσεων, 

όπως είναι: 1) η αξιολόγηση χρεοκοπίας και πιστωτικού κινδύνου, 2) η επιλογή και 

διαχείριση χαρτοφυλακίου, 3) η αξιολόγηση εταιρικών επιδόσεων και 4) η εκτίμηση 

επενδύσεων μεταξύ άλλων. Η δική μας ανάλυση σχετίζεται με το θέμα της επιλογής 

χαρτοφυλακίου, το οποίο με τη σειρά του έχει τις ρίζες του από την καινοτόμα εργασία του 
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Harry Markowitz (1952), ο οποίος ανέπτυξε το μοντέλο βελτιστοποίησης μέσου-

διακύμανσης.  

Σύμφωνα με το Παράδειγμα Πολλαπλών Κριτηρίων (Multi-criteria Paradigm, Roy, 1988) 

οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Την ύπαρξη πολλαπλών κριτηρίων. 

 Την αντικρουόμενη κατάσταση μεταξύ των διάφορων κριτηρίων. 

 Την πολύπλοκη, υποκειμενική και ασθενώς δομημένη φύση της διαδικασίας 

αξιολόγησης. 

 Την εισαγωγή και ενεργή συμμετοχή των ληπτών χρηματοοικονομικών αποφάσεων 

στην διαδικασία αξιολόγησης. 

Επομένως, μπορούμε να ορίσουμε το κύριο θέμα της MCDA ως εξής: ένας λήπτης 

απόφασης θεωρεί ένα σύνολο εναλλακτικών επιλογών A, με σκοπό την επιλογή της 

βέλτιστης απόφασης λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες της ανάλυσης. 

Επομένως κρίνεται απαραίτητη η συγκέντρωση των παραγόντων απόφασης, ή διαφορετικά 

των κριτηρίων αξιολόγησης ( 𝑔 = (𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑛) ). Το κριτήριο 𝑔𝑖  περιγράφει την ολική 

απόδοση των εναλλακτικών και χρησιμοποιείται για τις συγκρίσεις μεταξύ των 

εναλλακτικών. Δηλαδή ισχύουν τα παρακάτω: 

𝒈𝒋𝒊 > 𝒈𝒌𝒊 ⟺  𝒂𝒋 ≻ 𝒂𝒌 (το 𝒂𝒋 προτιμάται έναντι του 𝒂𝒌) 

𝒈𝒋𝒊 = 𝒈𝒌𝒊 ⟺  𝒂𝒋 ∼ 𝒂𝒌 (το 𝒂𝒋 είναι αδιάφορο σε σχέση με το 𝒂𝒌),  

όπου το gji παριστάνει την απόδοση της εναλλακτικής aj στο κριτήριο gi (Zopounidis και 

Doumpos, 2002). 

Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα βασικά πλεονεκτήματα της 

χρήσης MCDA στη διαδικασία λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων είναι (Zopounidis, 

1999): 

 Η παροχή της δυνατότητας σχεδιασμού σύνθετων προβλημάτων αξιολόγησης. 

 Η χρήση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης. 

 Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης που επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή του 

λήπτη της απόφασης. 

 Η εισαγωγή εξελιγμένων, επιστημονικών μεθόδων στην διαχείριση 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων. 
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3) Μέθοδοι MCDA – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

3.1) Η μέθοδος PROMETHEE 

Η PROMETHEE είναι μία μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, η οποία 

εντάσσεται στην κατηγορία των μεθόδων υπεροχής (outranking approaches) και της οποίας 

το ακρωνύμιο προέρχεται από το «Preference Ranking Method for Enrichment of 

Evaluations». Αρχικά οι πρώτες αναφορές σε αυτήν εισήχθησαν από τους Brans και Vincke 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ αργότερα προτάθηκε η εξέλιξή της από τους Brans 

και Mareschal (1994). Πρόκειται για μία τεχνική που διακρίνεται για την απλότητα στην 

κατανόηση αλλά και στην εφαρμογή της, πράγμα που δικαιολογεί το γεγονός ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε πολλούς τομείς εφαρμογής, καθώς όπως έχει παρατηρηθεί 

προσαρμόζεται καταλλήλως σε προβλήματα λήψης αποφάσεων. Να αναφέρουμε ότι οι 

μέθοδοι υπεροχής βασίζονται σε μία αρχή σύμφωνα με την οποία μία ενέργεια 𝑎 ∈ 𝐴 

υπερέχει σε βαθμό από μία άλλη 𝑏 ∈ 𝐴, εάν υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που να 

επιβεβαιώνουν ότι είναι τουλάχιστον το ίδιο καλή με την δεύτερη, ενώ παράλληλα δεν 

διατρέχει κανένας σημαντικός λόγος που να αντικρούει την δήλωση αυτή. 

Όπως αναφέρουν στο κείμενο τους οι Cinelli et al. (2014) η μέθοδος αυτή βασίζεται σε 

ένα σύνολο από προαπαιτούμενα: 1) πρέπει να δικαιολογηθεί το μέγεθος της διαφοράς 

μεταξύ της απόδοσης δύο ενεργειών, 2) εφόσον οι συγκρίσεις γίνονται ανά ζεύγη, οι 

κλίμακες στις οποίες μετριούνται τα κριτήρια δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα, 3) υπάρχουν 

τρία πιθανά σενάρια: η ενέργεια a προτιμάται έναντι της b, οι ενέργειες a και b είναι 

αδιάφορες και οι ενέργειες a και b είναι ασύγκριτες μεταξύ τους, 4) η μέθοδος θα πρέπει να 

είναι εύκολη ως προς την κατανόηση για τον λήπτη της απόφασης και τέλος 5) οι 

συντελεστές βαρύτητας πρέπει να ανατίθενται με ένα ευέλικτο τρόπο.  

Τα τρία βασικά επίπεδα εφαρμογής της PROMETHEE είναι τα εξής: 

1. Ο υπολογισμός των βαθμών προτίμησης για κάθε ζεύγος ενεργειών (ή 

εναλλακτικών) σε όρους κάθε κριτηρίου ξεχωριστά. 

2. Ο υπολογισμός των μονοκριτηριακών ροών (unicriterion flows). 

3. Ο υπολογισμός των συνολικών ροών (global flows). 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί την συλλογή δύο πρόσθετων τύπων 

πληροφόρησης, το συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου που υποδηλώνει την σχετική 

σημαντικότητα αυτού και πληροφορίες σχετικά με την συνάρτηση προτίμησης του λήπτη 

της απόφασης που συνδέεται με κάθε κριτήριο. Τα παραπάνω συνιστούν την δομή 

προτίμησης του λήπτη της απόφασης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η PROMETHEE 
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δεν παρέχει κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον καθορισμό των βαρών των κριτηρίων, 

καθώς θεωρεί τον εκάστοτε λήπτη της απόφασης ικανό για τον κατάλληλο υπολογισμό τους. 

Παρόλα αυτά το ζύγισμα των βαρών μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλές μεθόδους, μία 

από τις οποίες είναι και η μεθοδολογία Revised Simos, την οποία χρησιμοποιούμε στα 

πλαίσια της ανάλυσής μας και παρουσιάζουμε σε μεταγενέστερο σημείο. 

Όσον αφορά την συνάρτηση προτίμησης (𝑃𝑗), μετατρέπει την διαφορά των εκτιμήσεων 

δύο εναλλακτικών a και b όταν λαμβάνεται υπόψη ένα συγκεκριμένο κριτήριο σε ένα βαθμό 

προτίμησης που λαμβάνει τιμές μεταξύ του 0 και 1. Σε μαθηματική μορφή έχουμε: 

𝑷𝒋(𝒂, 𝒃) = 𝑮𝒋[𝒇𝒋(𝒂) − 𝒇𝒋(𝒃)], όπου 𝑷𝒋(𝒂, 𝒃) είναι ο βαθμός προτίμησης και 𝒇𝒋(𝒙) είναι 

η συνάρτηση προτίμησης της x εναλλακτικής για το j κριτήριο. Επομένως, πρέπει να ισχύει 

η συνθήκη 𝟎 ≤ 𝑷𝒋(𝒂, 𝒃) ≤ 𝟏. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν προταθεί έξι 

διαφορετικοί τύποι συναρτήσεων προτίμησης από τους οποίους μπορεί να επιλέξει κάθε ΛΑ 

ανάλογα με τις ανάγκες του (εικόνα 1). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προσδιοριστούν 

τουλάχιστον δύο παράμετροι από τους παρακάτω: 

 Κατώφλι Αδιαφορίας (q): εκφράζει την μέγιστη απόκλιση μεταξύ δύο 

εναλλακτικών σε ένα κριτήριο, η οποία θεωρείται ως αμελητέα από τον ΛΑ. 

 Κατώφλι Προτίμησης (p): εκφράζει την ελάχιστη απόκλιση μεταξύ δύο 

εναλλακτικών σε ένα κριτήριο, η οποία οδηγεί σε απόλυτη προτίμηση υπέρ της 

μία εναλλακτικής. 

 Κατώφλι Gaussian: χρησιμοποιείται μόνο με την Gaussian συνάρτηση 

προτίμησης και συνήθως είναι μία σταθερή, ενδιάμεση τιμή μεταξύ των p και q.  

Η κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων στην PROMETHEE γίνεται με βάση τον 

υπολογισμό συγκεκριμένων μεγεθών, των οποίων οι μαθηματικοί τύποι δίνονται παρακάτω: 

𝝅(𝒂, 𝒃) = ∑ 𝑷𝒋(𝒂, 𝒃) ∗ 𝒘𝒋

𝒏

𝒋=𝟏
 

𝝋+(𝜶) = ∑ 𝝅(𝒙, 𝒂), ό𝝅𝝄𝝊  𝟎 ≤ 𝝋+(𝜶) ≤ 𝟏
𝑿𝒆𝑨

 

𝝋−(𝜶) = ∑ 𝝅(𝒂, 𝒙)
𝑿𝒆𝑨

, ό𝝅𝝄𝝊 𝟎 ≤ 𝝋−(𝜶) ≤ 𝟏 

                               𝝋(𝒂) =  𝝋+(𝜶) − 𝝋−(𝜶), ό𝝅𝝄𝝊 − 𝟏 ≤ 𝝋(𝒂) ≤ 𝟏 

 

Για κάθε εναλλακτική a, η οποία ανήκει σε ένα σύνολο A, το 𝝅(𝒂, 𝒃) αντιστοιχεί σε ένα 

δείκτη συνολικής προτίμησης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια. Συμπληρωματικά, τα 

𝝋+(𝜶) (θετική συνολική ροή) και 𝝋−(𝜶) (αρνητική συνολική ροή) μετρούν την δύναμη και 
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την αδυναμία της εναλλακτικής a σε σχέση με τις υπόλοιπες εναλλακτικές, ενώ το 𝝋(𝒂) 

ονομάζεται καθαρή συνολική ροή και υπολογίζεται από την διαφορά των 𝝋+(𝜶) και 𝝋−(𝜶). 

Μ ε άλλα λόγια, η συνολική θετική ροή δείχνει κατά πόσο η ενέργεια a προτιμάται από όλες 

τις άλλες, ενώ η συνολική αρνητική ροή δείχνει κατά πόσο οι υπόλοιπες ενέργειες 

προτιμώνται έναντι της ενέργεια a.  

 

 

Εικόνα 1 Τύποι Συναρτήσεων Προτίμησης1 

 

Στην PROMETHEE υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις με βάση τις οποίες μπορεί να γίνει η 

κατάταξη των εναλλακτικών ενεργειών του προβλήματος, 1) την PROMETHEE I (partial 

ranking), 2) την PROMETHEE II (complete ranking) και 3) την GAIA plane. Η 

PROMETHEE I πολλές φορές παρέχει μερική κατάταξη καθώς επιτρέπει καταστάσεις 

                                                           
1 Mousavi, S.M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Heydar, M. and Ebrahimnejad, S. (2013), “Multi-Criteria 

Decision Making for Plant Location Selection: An Integrated Delphi–AHP–PROMETHEE Methodology”, 

Arabian Journal of Science Engineering, 38:1255–1268. 
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αδιαφορίας και μη συγκρισιμότητας. Τα πιθανά σενάρια που μπορεί να παραχθούν από αυτή 

την προσέγγιση είναι τα εξής: 

 Μία εναλλακτική a προτιμάται από μία άλλη b (aPb), εάν ισχύει μία από τις 

παρακάτω σχέσεις: 

𝝋+(𝜶) > 𝝋+(𝒃) 𝜿𝜶𝜾 𝝋−(𝜶) < 𝝋−(𝒃) ή 

𝝋+(𝜶) > 𝝋+(𝒃) 𝜿𝜶𝜾 𝝋−(𝜶) = 𝝋−(𝒃) ή 

𝝋+(𝜶) = 𝝋+(𝒃) 𝜿𝜶𝜾 𝝋−(𝜶) < 𝝋−(𝒃). 

 Η κατάσταση αδιαφορίας μεταξύ δύο εναλλακτικών (aIb) ισχύει εάν 𝝋+(𝜶) =

𝝋+(𝒃) 𝜿𝜶𝜾 𝝋−(𝜶) = 𝝋−(𝒃). 

 Δύο εναλλακτικές θεωρούνται μη συγκρίσιμες μεταξύ τους, όταν ισχύει μία από 

τις παρακάτω σχέσεις: 

𝝋+(𝜶) > 𝝋+(𝒃) 𝜿𝜶𝜾 𝝋−(𝜶) > 𝝋−(𝒃) ή 

𝝋+(𝜶) < 𝝋+(𝒃) 𝜿𝜶𝜾 𝝋−(𝜶) < 𝝋−(𝒃). 

Από την άλλη πλευρά η PROMETHEE II παρέχει σε κάθε περίπτωση απόλυτη κατάταξη 

των εναλλακτικών, καθώς στηρίζεται στις συνολικές καθαρές ροές αυτών. Επομένως, εάν 

μία εναλλακτική a έχει μεγαλύτερη καθαρή ροή από μία άλλη b, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η 

πρώτη υπερέχει της δεύτερης. Τέλος, η GAIA (Geometrical Analysis for Interactive Aid) 

Plane παρουσιάζει την γραφική απεικόνιση της σχετικής θέσης των εναλλακτικών με βάση 

την συνεισφορά τους στα διάφορα κριτήρια.  

 

3.2) Η μέθοδος AHP 

Η AHP αναπτύχθηκε από τον Thomas Saaty (1982, 1988, 1995) και το ακρωνύμιο της 

αντιπροσωπεύει τον όρο “Analytical Hierarchy Process”. Πρόκειται για μία από τις πιο 

ευρέως γνωστές και διαδεδομένες τεχνικές MCDA, η οποία μάλιστα έχει εφαρμοστεί σε μία 

ποικιλία προβλημάτων απόφασης διαφορετικών τομέων έρευνας. Σύμφωνα με τον Saaty η 

διαδικασία λήψης μίας απόφασης απαιτεί την ύπαρξη μιας ακολουθίας βημάτων όπως είναι: 

1. Ο ορισμός του προβλήματος. 

2. Η διάρθρωση της ιεραρχίας της απόφασης, όπου στην κορυφή βρίσκεται ο 

καθολικός στόχος της απόφασης, στα ενδιάμεσα επίπεδα βρίσκονται τα κριτήρια ή 

τα υπό-κριτήρια με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των 

εναλλακτικών ενεργειών ή λύσεων και τέλος το κατώτερο επίπεδο καταλαμβάνει το 

σύνολο των εναλλακτικών υπό αξιολόγηση. 
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3. Η κατασκευή ενός συνόλου μητρών συγκρίσεων ανά ζεύγη, όπου κάθε στοιχείο σε 

μία ανώτερη θέση της ιεραρχίας χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η σύγκριση των 

στοιχείων του αμέσως κατώτερου επιπέδου. 

4. Από τις συγκρίσεις αυτές προκύπτουν βαθμοί προτεραιότητας, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται για την στάθμιση των προτεραιοτήτων του αμέσως κατώτερου 

επιπέδου (διαδικασία που πραγματοποιείται για κάθε στοιχείο της ιεραρχίας). 

Ακολούθως, για κάθε στοιχείο του κατώτερου επιπέδου παίρνουμε το άθροισμα των 

σταθμισμένων αξιών του, έτσι ώστε να προκύψει η ολική ή συνολική 

προτεραιότητα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου υπολογιστούν οι τελικές 

προτεραιότητες των εναλλακτικών, δηλαδή των στοιχείων στο τελευταίο επίπεδο 

της ιεραρχίας.  

Συνοψίζοντας, η AHP στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: α) την αποδόμηση του 

προβλήματος, δηλαδή την εύρεση της ιεραρχικής δομής του προβλήματος, β) τον καθορισμό 

των βαθμών προτεραιότητας μέσω των συγκριτικών αξιολογήσεων και της σύνθεσης των 

προτεραιοτήτων και γ) την λογική συνέπεια, μέσω της οποίας μετριέται η ύπαρξη 

ασυνέπειας σε κάθε μήτρα ξεχωριστά αλλά και ως προς το σύνολο της ιεραρχίας.  

Οι συγκρίσεις ανά ζεύγη γίνονται σύμφωνα με την θεμελιώδη κλίμακα απόλυτων 

αριθμών (πίνακας 1)2, την κλίμακα 1-9, η οποία με τη σειρά της δείχνει πόσες φορές 

επικρατέστερο είναι ένα στοιχείο σε σχέση με ένα άλλο όταν αυτά συγκρίνονται με βάση 

μία ιδιότητα.  

 

                                                           
2 T. L. Saaty, “Decision making with the analytical hierarchy process”, Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 

2008 
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Πίνακας 1 Θεμελιώδης κλίμακα 1-9 

 

 

Μέσω των διμερών συγκρίσεων εκτιμάται η σχετική σημαντικότητα των κριτηρίων και η 

σύγκριση μεταξύ των εναλλακτικών σχετικά με κάθε ένα κριτήριο. Η διαδικασία αυτή 

απαιτεί την δημιουργία των μητρών σύγκρισης σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, ξεκινώντας 

από το δεύτερο επίπεδο και πηγαίνοντας προς τα κάτω. Έπειτα, υπολογίζεται η σχετική 

βαρύτητα κάθε στοιχείου της ιεραρχίας και τέλος εκτιμάται το ποσοστό συνέπειας 

(Consistency Rate) προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο οι εκτιμήσεις του ΛΑ είναι συνεπείς 

μεταξύ τους.  

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε n εναλλακτικές {Α1, Α2,…, Αn} και τα αντίστοιχα βάρη τους 

{w1, w2,…, wn}, τότε παίρνοντας τους σχετικούς λόγους των βαρών σχηματίζεται η μήτρα 

σύγκρισης W. 

 

Η μήτρα συγκρίσεων ανά ζεύγη A παρακάτω αναπαριστά την τιμή προτίμησης του ΛΑ 

για κάθε ζεύγος εναλλακτικών λύσεων, όπου το στοιχείο 𝑎𝑖𝑗  δείχνει την βαρύτητα 
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προτίμησης της 𝐴𝑖  σε σύγκριση με την 𝐴𝑗 . Επομένως, τα στοιχεία 𝑎𝑖𝑗  αποτελούν εκτιμήσεις 

των λόγων 𝑤𝑖 𝑤𝑗⁄  (w είναι το διάνυσμα των βαρών της εναλλακτικής). Η μήτρα Α είναι 

αντιστρόφως συμμετρική που σημαίνει ότι ισχύει η ακόλουθη σχέση:  𝑎𝑗𝑖 =  1 𝑎𝑖𝑗⁄ .   

 

 

 

 

 

Εφόσον σχηματιστούν όλες οι μήτρες συγκρίσεων ανά ζεύγη, υπολογίζεται το διάνυσμα 

των συντελεστών βαρύτητας w=[w1, w2, …, 𝑤𝑛] μέσω της eigenvector μεθόδου που 

προτάθηκε από τον Saaty. Σύμφωνα με αυτήν, οι σχετικές προτεραιότητες δίνονται από το 

σωστό ιδιοδιάνυσμα (eigenvector) που αντιστοιχεί στην υψηλότερη ιδιοτιμή (eigenvalue) 

𝜆𝑚𝑎𝑥, δηλαδή 𝐴 ∗ 𝑊 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑊. Αρχικά, κανονικοποιείται η μήτρα Α:  

𝒂𝒊𝒋
∗ = 𝒂𝒊𝒋 ∑ 𝒂𝒊𝒋

𝒏
𝒊=𝟏⁄  και έπειτα γίνεται ο υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας ή αλλιώς 

προτεραιοτήτων ως εξής: 𝒘𝒊 = ∑ 𝒂𝒊𝒋
∗ 𝒏⁄𝒏

𝒊=𝟏  για j=1,2,…,n. Προκειμένου οι εκτιμήσεις που 

προκύπτουν από τις συγκρίσεις να είναι έγκυρες είναι αναγκαίο να ελεγχθεί η συνέπεια της 

κάθε μήτρας, υπολογίζοντας το CR μέσω της εξίσωσης: 𝐂𝐑 = 𝐂𝐈/𝐑𝐈, όπου 𝐶𝐼 =

 𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛 (𝑛 − 1)⁄  και RI είναι ένας τυχαίος δείκτης συνέπειας. Εάν ισχύει CR<0.10, τότε 

οι εκτιμήσεις θεωρούνται αποδεκτές, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει ένδειξη 

ασυνέπειας των εκτιμήσεων και κατά συνέπεια απαιτείται αναθεώρηση της μήτρας 

συγκρίσεων ανά ζεύγη. 

Το τελικό βήμα είναι αυτό του καθορισμού των ολικών προτεραιοτήτων των 

εναλλακτικών, έτσι ώστε να σχηματιστεί και η τελική κατάταξή τους, μέσω της σύνθεσης 

των αποτελεσμάτων όλων των επιπέδων της ιεραρχίας. Δηλαδή γίνεται άθροιση των 

σταθμισμένων προτεραιοτήτων κάθε εναλλακτικής από όλη την ιεραρχία.   

4) Ορισμός του προβλήματος 

Το πρώτο βήμα σε κάθε MCDM μέθοδο είναι ο πλήρης ορισμός του προβλήματος που 

αντιμετωπίζει ο εκάστοτε λήπτης της απόφασης. Γι’ αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να 

καταγράψουμε με ακρίβεια τον τύπο του προβλήματος του παραδείγματός μας.  

Αρχικά να αναφερθεί ότι το πρόβλημα απόφασης είναι χρηματοοικονομικής φύσεως, 

εφόσον αφορά την επιλογή του ιδανικότερου μετοχικού χαρτοφυλακίου από έναν ιδιώτη 
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επενδυτή, μέσα από ένα σύνολο εναλλακτικών λύσεων που του έχουν προταθεί συμφωνά 

πάντα με τους επενδυτικούς στόχους και περιορισμούς του. Επομένως, απαιτείται η επιλογή 

εκείνων των κριτηρίων με βάση τα οποία θα αξιολογήσει ο επενδυτής τα χαρτοφυλάκια. 

Συγκεκριμένα, ο επενδυτής καλείται να επιλέξει ένα από τα 6 διαφορετικά χαρτοφυλάκια 

μετοχών μετά την αξιολόγηση της απόδοσής τους σε επτά κριτήρια, πολλά μάλιστα 

αντικρουόμενα μεταξύ τους,  τα οποία αναλύονται λεπτομερώς στην συνέχεια της ενότητας. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ανάλυση σχετίζεται μόνο με το 

αντικείμενο της επιλογής χαρτοφυλακίου και όχι με την διαχείριση του που έπεται αυτής της 

ενέργειας. Η περίοδος ανάλυσης για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων είναι πέντε 

έτη ξεκινώντας από την ημερομηνία 1/1/2011 έως την 4/3/2016, η οποία ταυτίζεται με τη 

ημερομηνία της λήψης της απόφασης.  

 

4.1) Οι εναλλακτικές του προβλήματος: Δημιουργία μετοχικών χαρτοφυλακίων 

 

Προκειμένου να κατασκευάσουμε τα έξι χαρτοφυλάκια μετοχών που αποτελούν τις 

εναλλακτικές του προβλήματος απόφασης θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία σειρά βημάτων, 

όπως: 

1. Προσδιορισμός του προφίλ του επενδυτή. 

2. Επιλογή στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου για την επιλογή των μετοχών 

που το απαρτίζουν. 

3. Καθορισμός των κλάδων δραστηριότητας. 

4. Ανάλυση των χαρακτηριστικών των μετοχών ανά κλάδο για την ανάδειξη των 

αποδοτικότερων εξ’ αυτών. 

5.  Επιλογή μετοχών για την σύνθεση έξι διαφορετικών, διαφοροποιημένων 

χαρτοφυλακίων. 

6. Καθορισμός των ποσοστών συμμετοχής κάθε χρεογράφου ανά χαρτοφυλάκιο. 

7. Υπολογισμός της απόδοσης και του κινδύνου κάθε χαρτοφυλακίου. 

Αρχικά, θα υποθέσουμε ότι ο λήπτης απόφασης είναι ένας ιδιώτης επενδυτής, σχετικά 

μικρού μεγέθους, καθώς το διαθέσιμο χρηματικό του ποσό προς επένδυση δεν ξεπερνάει τις 

80000-100000€, με μέτριες απαιτήσεις ρευστότητας, ο οποίος μάλιστα κατέχει επαρκή 

γνώση τεχνικών ανάλυσης της χρηματιστηριακής αγοράς, έτσι ώστε να είναι ικανός να 

διαχειριστεί μόνος του το χαρτοφυλάκιο που θα επιλέξει. Επίσης, μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως ένα επενδυτής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μεγαλύτερο ή ίσο με 10 έτη, κάτι που 

δικαιολογεί την τοποθέτησή του στην αγορά μετοχών, διότι ιστορικά σε αυτή σημειώνονται 
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υψηλές αποδόσεις μακροχρόνια. Τέλος, θα υποθέσουμε ένα μέτριο επίπεδο ανοχής στον 

κίνδυνο, δηλαδή ο επενδυτής αποσκοπεί αφενός στην μεγιστοποίηση της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου του, συνοδευόμενη από όσο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο, αφετέρου 

αντιλαμβάνεται και αποδέχεται το γεγονός ότι μια μεγαλύτερη απόδοση συνοδεύεται πάντα 

από μεγαλύτερο κίνδυνο και αβεβαιότητα. Ωστόσο, να επισημανθεί ότι έχουμε εισάγει τον 

περιορισμό ότι το χαρτοφυλάκιο θα απαρτίζεται μόνο από μετοχές για λόγους απλούστευσης 

της ανάλυσής μας3.  

Συνεχίζοντας θα πρέπει να αναφερθούμε στις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε με 

στόχο την επιλογή των πιο αποδοτικών μετοχικών τίτλων. Συγκεκριμένα, θα γίνει χρήση 

τόσο της θεμελιώδους ανάλυσης σε πρώτο στάδιο μέσω της εξέτασης διάφορων 

χαρακτηριστικών των μετοχών, όπως το EPS, P/E, beta coefficient και dividend yield 

(μερισματική απόδοση), όσο και της τεχνικής ανάλυσης μέσω της εξέτασης γραφημάτων και 

παρακολούθησης διάφορων δεικτών όπως ο MA, MACD, Bollinger bands, RSI, OBV. 

Παρακάτω δίνονται οι ορισμοί για κάθε μία από τις προαναφερθείσες τεχνικές, οι οποίες 

μάλιστα συγκαταλέγονται στις ενεργητικές στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων που 

αποσκοπούν στην υπέρβαση της αγοράς, δηλαδή την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από 

αυτές των πρότυπων χαρτοφυλακίων. 

 Θεμελιώδης Ανάλυση: Στόχος είναι η εξέταση βασικών οικονομικών μεγεθών των 

εταιριών προκειμένου μέσω αυτής της πληροφορίας να εκτιμηθεί η εσωτερική αξία 

της μετοχής και στη συνέχεια να συγκριθεί με την χρηματιστηριακή αξία αυτής. Από 

αυτή τη σύγκριση προκύπτει αν η μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. 

 Τεχνική Ανάλυση: Αξιοποιεί ιστορικά δεδομένα τόσο για την τιμή μιας μετοχής όσο 

και για όγκο συναλλαγών αυτής με στόχο την εκτίμηση της πορείας της κίνησης 

αυτής στο παρόν και το μέλλον. 

Το αμέσως επόμενο βήμα αφορά την καθορισμό των κλάδων από τους οποίους θα γίνει η 

επιλογή των εταιριών. Μετά από έρευνα καταλήξαμε στους εξής κλάδους δραστηριότητας 

(πίνακας 2), έτσι ώστε να πετύχουμε επαρκή διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκια που θα 

κατασκευάσουμε.  

 

 

 

 

                                                           
3 Στην πραγματικότητα ένα επενδυτής του συγκεκριμένου προφίλ θα επέλεγε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο 

από ομόλογα και μετρητά εκτός από μετοχές.  
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Πίνακας 2 Κλάδοι Δραστηριότητας 

Α/Α Αντικείμενο Κλάδου 

1 Αεροπορικές εταιρίες 

2 Κατασκευή αεροσκαφών 

3 Ένδυση και υπόδηση 

4 Κατασκευές 

5 Παραγωγή καταναλωτικών αγαθών 

6 Ενέργεια 

7 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

8 Υγειονομική περίθαλψη 

9 Παραγωγή μεταλλευμάτων 

10 Λιανικό εμπόριο 

11 Τεχνολογία 

12 Τηλεπικοινωνίες 

13 Μεταφορές 

 

Ακολούθως, μελετήσαμε κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους 13 

επιλεχθέντες κλάδους, έτσι ώστε να επιλέξουμε σε τελικό στάδιο τις εταιρίες των οποίων οι 

τίτλοι εμφανίζονται ως επικρατέστεροι. Να επισημανθεί ότι όλα τα δεδομένα των μετοχών 

καθώς και τα διαγράμματα προέρχονται από την πηγή: www.finance.yahoo.com.  Παρακάτω 

παραθέτουμε βασικούς ορισμούς δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό. 

Θεμελιώδης Ανάλυση (Μελέτη χαρακτηριστικών μετοχών): 

 EPS: Ο δείκτης κέρδη ανά μετοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν επενδυτή 

λόγω του γεγονότος ότι οι τιμές των μετοχών ακολουθούν την πορεία των κερδών. 

Επομένως, υψηλά κέρδη μετοχών ενός κλάδου αποτελούν ένδειξη αγοράς των 

μετοχών αυτών. 

 P/E: Σύμφωνα με το δείκτη τιμή μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή (αντίστροφο του 

E/P), μετοχές με χαμηλές τιμές αυτού τείνουν να υπερτερούν σε απόδοση από αυτές 

με υψηλές τιμές.  

 Dividend Yield: Ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

κυρίως από μακροπρόθεσμους επενδυτές, καθώς υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

μερισματικών αποδόσεων και μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών αποδόσεων των 

μετοχών. 

http://www.finance.yahoo.com/
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 Beta Coefficient: H σταθερά b είναι ένα μέτρο της μεταβλητότητας μιας μετοχής σε 

σύγκριση με την αγορά στο σύνολο της. Όταν η τιμή του ισούται με την μονάδα, 

τότε η τιμή της μετοχής κινείται όπως η τιμή του δείκτη της αγοράς, ενώ τιμή 

μεγαλύτερη της μονάδας σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής είναι περισσότερο 

ευμετάβλητη από την αγορά και το αντίστροφο. Επομένως, ένας επενδυτής μπορεί 

να επιλέξει μετοχές ενός κλάδου με beta μικρότερο της μονάδας προκειμένου να 

προστατευτεί από την μεταβλητότητα που παρατηρείται στην αγορά. 

Τεχνική Ανάλυση (Μελέτη διαγραμμάτων και δεικτών): 

 Κινητός Μέσος όρος: Ένας από τους πιο διαδεδομένους δείκτες τάσης, ο οποίος 

μπορεί να λάβει δύο μορφές, απλός ή εκθετικός κινητός μέσος όρος των τιμών 

κλεισίματος μιας μετοχής. Η διαφορά τους εντοπίζεται στο ότι ο δεύτερος δίνει 

μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες τιμές, ενώ ο πρώτος θέτει ίση βαρύτητα σε 

κάθε ημερήσια τιμή. Οι βραχυχρόνιοι κινητοί μέσοι όροι ανταποκρίνονται 

γρηγορότερα σε αλλαγές τιμών σε σχέση με τους μακροχρόνιους. 

 Κινητός Μέσος όρος Σύγκλισης Απόκλισης (MACD): Ένας δείκτης τάσης, ο 

οποίος υπολογίζεται από την διαφορά μεταξύ δύο εκθετικών κινητών μέσων όρων 

των τιμών κλεισίματος μίας μετοχής. Ο πιο συνηθισμένος MACD υπολογίζεται αν 

αφαιρέσουμε τον EMA26 από τον EMA12. Ο συγκεκριμένος δείκτης συνοδεύεται 

πάντα από τον σηματοδότη, που είναι ένας EMA9 και από την σύγκρισή τους 

προκύπτουν ενδείξεις αγοράς ή πώλησης.  

 Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI): Πρόκειται για ένα δείκτη ορμής που 

χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο είναι σε 

κατάσταση υπεραγοράς (overbought) ή υπερπώλησης (oversold), δηλαδή αν 

θεωρείται υπερτιμημένο (δείκτης >=70) ή υποτιμημένο (δείκτης<=30) αντίστοιχα.  

 Λωρίδες Bollinger: Πρόκειται για δύο λωρίδες που δημιουργούνται αν 

προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε αντίστοιχα 2 τυπικές αποκλίσεις από το κινητό μέσο 

όρο και δείχνουν το εύρος των τιμών στο οποίο κυμαίνεται ένα χρηματοοικονομικό 

εργαλείο. Η πάνω λωρίδα αντιστοιχεί σε επίπεδο αντίστασης, ενώ η κάτω σε επίπεδο 

στήριξης. Το «στένεμα» των δύο λωρίδων μπορεί να αποτελέσει ένδειξη μιας 

επικείμενης έντονης μεταβλητότητας των τιμών.  

 On-Balance Volume (OBV): Ένας δείκτης ορμής που χρησιμοποιεί την ροή του 

όγκου συναλλαγών μιας μετοχής για να προβλέψει αλλαγές στην πορεία της τιμής 

της. Μια απότομή αύξηση του δείκτη χωρίς να συνοδεύεται από σημαντική αλλαγή 

της τιμής της μετοχής μπορεί να οδηγήσει τελικά σε ανοδική κίνηση της τιμής.  
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Η στρατηγική που χρησιμοποιήσαμε για την επιλογή των αποδοτικότερων μετοχών 

μπορεί να συνοψιστεί στα βήματα που αναφέρουμε στη συνέχεια. Αρχικά εξετάσαμε 

καθεμία από τις μετοχές ανά κλάδο με βάση τους τέσσερις δείκτες θεμελιώδους ανάλυσης 

και επιλέξαμε εκείνες οι οποίες εμφάνιζαν υψηλή τιμή για το EPS και την μερισματική 

απόδοση, ενώ αντίθετα χαμηλή τιμή για το P/E και τη σταθερά beta (ή τουλάχιστον ισχύανε 

κάποια από τα παραπάνω). Έπειτα, εξετάσαμε για καθεμία μετοχή ανά κλάδο την 

διαγραμματική απεικόνιση των τιμών κλεισίματος και του όγκου συναλλαγών κατά την 

τελευταία πενταετία. Συγκεκριμένα με βάση την τεχνική ανάλυση επιλέχθηκαν εκείνες οι 

μετοχές για τις οποίες οι δείκτες μας παρείχαν σήματα αγοράς καθώς επίσης και εκείνες οι 

μετοχές που οι τιμές τους ακολουθούσαν μια σχετικά σταθερή, ανοδική πορεία στην 

διάρκεια των 5 ετών. Να αναφερθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν όλοι οι δείκτες 

μεταξύ τους για να ορίσουμε μία μετοχή ως κατάλληλη, όμως δεν μπορούμε να βασιστούμε 

μόνο στο αποτέλεσμα ενός εξ’ αυτών. Για την τεχνική ανάλυση χρησιμοποιήσαμε δύο 

εκθετικούς κινητούς μέσους όρους, ένα μεσοπρόθεσμο (ΕΜΑ50) και ένα μακροπρόθεσμο 

(ΕΜΑ200), τον MACD12,26,9, τις λωρίδες Bollinger δύο τυπικών αποκλίσεων από τον EMA20, 

τον δείκτη RSI14 και τέλος τον δείκτη OBV. Επομένως, επιλέχθηκαν οι μετοχές για τις 

οποίες ίσχυαν κάποια από τα παρακάτω: η γραμμή της τιμής της μετοχής βρίσκεται πάνω 

από τις γραμμές των δύο κινητών μέσων όρων, η γραμμή του ΕΜΑ50 τέμνει από κάτω προς 

τα πάνω την γραμμή του ΕΜΑ200, η γραμμή της τιμής της μετοχής έχει ξεπεράσει την κάτω 

λωρίδα Bollinger, η γραμμή του δείκτη MACD βρίσκεται πάνω από την γραμμή του 

σηματοδότη, η γραμμή του δείκτη RSI βρίσκεται κοντά ή έχει ξεπεράσει την περιοχή 

υπερπώλησης (RSI<=30) και τέλος η γραμμή του δείκτη OBV παρουσιάζει απότομη 

ανοδική κίνηση χωρίς να συνοδεύεται από παρόμοια κίνηση της γραμμής της τιμής της 

μετοχής. Φυσικά όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται από μία επιτυχημένη πορεία 

της μετοχής κατά την περίοδο ανάλυσης4. Στην συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα που 

προήλθαν από τις δύο τεχνικές έγινε η τελική επιλογή των μετοχών, όπου επιλέχθηκαν 

εκείνες που εμφάνισαν τις καλύτερες αποδόσεις στους περισσότερους από τους δείκτες που 

εξετάστηκαν. 

Το αμέσως επόμενο βήμα αφορούσε την δημιουργία των 6 χαρτοφυλακίων, τα οποία  

αποτελούν τις εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος απόφασης που ο επενδυτής καλείται 

να αντιμετωπίσει. Η διαφοροποίηση του κάθε χαρτοφυλακίου επιτυγχάνεται μέσω 1) του 

αριθμού μετοχών που το απαρτίζουν, καθώς θέτουμε ως περιορισμό ο αριθμός των μετοχών 

                                                           
4 Βλ. Προσάρτημα. 
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ανά χαρτοφυλάκιο να μην είναι μικρότερος του έξι και 2) μέσω της επιλογής των 

επικρατέστερων μετοχών από διαφορετικούς κλάδους που έχουμε συμπεριλάβει στην 

ανάλυσή μας. Ωστόσο, η διαδικασία του σχεδιασμού των χαρτοφυλακίων δεν έχει 

ολοκληρωθεί, διότι απαιτείται ακόμη ο καθορισμός των ποσοστών συμμετοχής της καθεμίας 

μετοχής ανά χαρτοφυλάκιο. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο καθορισμός αυτός δεν γίνεται 

κατά τυχαίο τρόπο, αλλά όπως είναι φυσικό εξαρτάται από την σχέση απόδοσης-κινδύνου. 

Με άλλα λόγια, δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε εκείνες τις μετοχές που υπερτερούν σε 

όρους απόδοσης, δηλαδή όσο μεγαλύτερη απόδοση μιας μετοχής τόσο μεγαλύτερο και το 

ποσοστό συμμετοχής της στο ύψος της επένδυσης. Μάλιστα σε περιπτώσεις που δύο ή οι 

περισσότερες μετοχές εμφανίζουν την ίδια ή περίπου την ίδια απόδοση, τότε η βαρύτητα της 

καθεμίας καθορίζεται με βάση τον κίνδυνο αυτής, δηλαδή όσο μικρότερος ο κίνδυνος μιας 

μετοχής τόσο μεγαλύτερη η βαρύτητα της.  

Τέλος, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σχεδιασμού των έξι μετοχικών 

χαρτοφυλακίων, των οποίων τα στοιχεία φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες  3-8 παρακάτω, 

είναι απαραίτητο να υπολογίσουμε την απόδοση και τον κίνδυνο του κάθε χαρτοφυλακίου 

ξεχωριστά. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται από την εξίσωση:  

𝑹𝑷 =  ∑ 𝒘𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏 ∗ 𝒓𝒊 , ενώ αντίστοιχα ο συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου από την 

εξίσωση: 𝑺𝑷 =  𝒘𝒊
𝟐 ∗ 𝝈𝜾

𝟐 + 𝒘𝒋
𝟐 ∗ 𝝈𝒋

𝟐 + ∑ ∑ 𝒘𝒊  
𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 ∗  𝒘𝒋 ∗  𝝈𝒊𝒋. Για το υπολογισμό της 

απόδοσης και του κινδύνου των έξι χαρτοφυλακίων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

EViews75. 

  

Πίνακας 3 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου1 

 

 

                                                           
5 Έγινε χρήση ημερήσιων δεδομένων των τιμών των μετοχών για την περίοδο ανάλυσης (1/1/2011-4/3/2016), 

τα οποία προήλθαν από την πηγή finance.yahoo.com.  
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Πίνακας 4 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου2 

 

 

Πίνακας 5 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου3 

 

 

Πίνακας 6 Σύνθεση Χρτοφυλακίου4 

 

 

Πίνακας 7 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου5 
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Πίνακας 8 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου6 

 

 

Πίνακας 9 Συγκεντρωτικός Πίνακας 

Return Risk Dividend Liquitity Number of Stocks Corr. Average MAX Proportion Weight

Portfolio1 0,000517 0,006716 99,55 7910140,95 11 0,079 0,18

Portfolio2 0,000669 0,007652 46,36 3992747,42 8 0,078 0,25

Portfolio3 0,000749 0,014627 44,69 9389352,8 7 0,085 0,25

Portfolio4 0,000383 0,008019 48,46 6933239,5 7 0,13 0,3

Portfolio5 0,000539 0,009449 46,26 10325377,1 8 0,091 0,25

Portfolio6 0,000386 0,008818 59,84 8413350,03 6 0,14 0,3

MIN 0,000383 0,006716 44,69 3992747,42 6 0,078 0,18

MAX 0,000749 0,014627 99,55 10325377,1 11 0,14 0,3

Best action P3 P1 P1 P5 P6 P3 P1  

4.2) Ανάλυση των κριτηρίων απόφασης 

Όπως έχουμε προαναφέρει ένα από τα βασικά στάδια της πολυκριτήριας ανάλυσης 

αποφάσεων είναι ο εντοπισμός και η ερμηνεία των κριτηρίων με βάση τα οποία θα 

πραγματοποιήσουμε την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων του υπό μελέτη 

προβλήματος, στην συγκεκριμένη περίπτωση της επιλογή του βέλτιστου μετοχικού 

χαρτοφυλακίου.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας υποθετικός επενδυτής 

προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα επιλογής χαρτοφυλακίου, πρέπει να επισημανθεί ότι 

υπάρχει μία πληθώρα επιλογών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, όπως είναι η απόδοση και 

ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου, η ρευστότητα, η μερισματική απόδοση, ο αριθμός των 

μετοχών, η εταιρική υπευθυνότητα, η επένδυση σε έρευνα & ανάπτυξη της εταιρίας μεταξύ 

άλλων. Για το σκοπό αυτό μετά από μελέτη που διεξήγαμε για την καταλληλόλητα των 

κριτηρίων καταλήξαμε σε εφτά πιθανά κριτήρια επιλογής, τα οποία παραθέτουμε αναλυτικά 

παρακάτω: 

 Απόδοση του Χαρτοφυλακίου: Αποτελεί το βασικότερο κριτήριο απόφασης για 

την έρευνα που διεξάγουμε καθώς μετρά την συνολική απόδοση του κάθε 

μετοχικού χαρτοφυλακίου, η οποία υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα 

των ατομικών αποδόσεων της κάθε μετοχής που περιλαμβάνεται στο 



20 
 

χαρτοφυλάκιο. Η στάθμιση επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση του ποσοστού 

συμμετοχής κάθε μετοχής στο σύνολο της επένδυσης, δηλαδή ισοδυναμεί με το 

ποσοστό βαρύτητας που αναθέτουμε σε κάθε μετοχή. Σκοπός του λήπτη της 

απόφασης είναι η μεγιστοποίηση του εν λόγω κριτηρίου. Ο τύπος υπολογισμού 

δίνεται είναι ο εξής: 

𝑹𝑷 =  ∑ 𝒘𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏 ∗ 𝒓𝒊 , όπου i=1,…,n είναι ο αριθμός των μετοχών που περιέχονται 

στο χαρτοφυλάκιο, 𝑤𝑖  το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μετοχής στο σύνολο της 

επένδυσης και 𝑟𝑖  η απόδοση της κάθε μετοχής ξεχωριστά, η οποία με τη σειρά της 

υπολογίζεται από την μέση τιμή των αποδόσεων για το χρονικό πλαίσιο 

ανάλυσης. 

 

 Κίνδυνος του Χαρτοφυλακίου: Επίσης ένα κριτήριο ύψιστης σημασίας για το 

πρόβλημα της επιλογής χαρτοφυλακίου καθώς μετράει το συνολικό κίνδυνο που 

εμπεριέχεται σε κάθε χαρτοφυλάκιο και λαμβάνει υπόψη μεταβλητές, όπως το 

ποσοστό συμμετοχής της κάθε μετοχής, τον κίνδυνο της κάθε μετοχής και τέλος 

το συντελεστή συσχέτισης ανά ζεύγη μετοχών 𝜌𝜄 . Να επισημανθεί ότι ο κίνδυνος 

που συνεπάγεται κάθε μετοχή δίνεται από τη διακύμανση της απόδοσης της 

μετοχής και πιο συγκεκριμένα από την τυπική απόκλιση αυτής. Σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι ο συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου δεν υπολογίζεται ως το 

σταθμισμένο άθροισμα των ατομικών κινδύνων της κάθε μετοχής όπως συμβαίνει 

με το κριτήριο της απόδοσης, αλλά δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

𝑺𝑷 =  𝒘𝒊
𝟐 ∗ 𝝈𝜾

𝟐 + 𝒘𝒋
𝟐 ∗ 𝝈𝒋

𝟐 + ∑ ∑ 𝒘𝒊  
𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 ∗  𝒘𝒋 ∗  𝝈𝒊𝒋, όπου  𝜎𝑖  είναι ο κίνδυνος 

της κάθε μετοχής, 𝑤𝑖  το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μετοχής στο ύψος της 

επένδυσης και τέλος 𝜎𝑖𝑗  η συνδιακύμανση κάθε ζεύγους μετοχών (i , j). Λόγω του 

γεγονότος ότι ο συντελεστής συσχέτισης υπολογίζεται από τον τύπο 𝝆𝒊𝒋 =  
𝑪𝒐𝒗(𝒊,𝒋)

𝝈𝒊∗𝝈𝒋
, 

ο τύπος του συνολικού κινδύνου μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής: 

𝑺𝑷 =  𝒘𝒊
𝟐 ∗ 𝝈𝜾

𝟐 + 𝒘𝒋
𝟐 ∗ 𝝈𝒋

𝟐 + ∑ ∑ 𝒘𝒊  
𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏 ∗  𝒘𝒋 ∗ 𝝆𝒊𝒋 ∗ 𝝈𝒊 ∗ 𝝈𝒋 .  

Το συγκεκριμένο κριτήριο αποτελεί ένα μέτρο αβεβαιότητας για τον επενδυτή και 

επομένως στόχος του είναι η ελαχιστοποίηση αυτού του κριτηρίου. 

 

 Ρευστότητα: Με τον όρο ρευστότητα εννοούμε την δυνατότητα καθώς και την 

ευκολία με την οποία ένα περιουσιακό στοιχείο μετατρέπεται σε χρήμα. Στην 
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προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε επομένως στην ευκολία μετατρεψιμότητας 

της κάθε μετοχής του χαρτοφυλακίου σε μία ισοδύναμη ποσότητα ρευστών 

διαθεσίμων. Για τον υπολογισμό του κριτηρίου αυτού θα χρησιμοποιήσουμε τους 

τριμηνιαίους όγκους συναλλαγών (της τρέχουσας χρονικής περιόδου) που 

καταγράφηκαν για κάθε μετοχή, καθώς θεωρούμε ότι μία μετοχή που παρουσιάζει 

υψηλούς όγκους συναλλαγών συνεπάγεται υψηλή μετατρεψιμότητα σε χρήμα και 

κατ’ επέκταση υψηλή ρευστότητα για τον επενδυτή. Επομένως, για τον 

υπολογισμό της ρευστότητας στο σύνολο του χαρτοφυλακίου θα 

χρησιμοποιήσουμε το σταθμισμένο άθροισμα των τριμηνιαίων όγκων 

συναλλαγών όλων των μετοχών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Με δεδομένο 

ότι κάθε επενδυτής επιθυμεί όσο το δυνατόν υψηλότερη ρευστότητα, στόχος μας 

είναι η μεγιστοποίηση του κριτηρίου αυτού. Με βάση τα παραπάνω ο τύπος 

υπολογισμού της ρευστότητας είναι: 𝑳 =   ∑ 𝒘𝒊 ∗  𝒍𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  , όπου 𝑤𝑖  είναι το 

ποσοστό συμμετοχής της κάθε μετοχής στο ύψος της επένδυσης και 𝑙𝑖  είναι η 

ρευστότητα της κάθε μετοχής ξεχωριστά, η οποία δίνεται από την μέση τιμή του 

τριμηνιαίου όγκου συναλλαγών της μετοχής i.  

 

 Μερίσματα: Οι περισσότερες εταιρίες με βάση την πολιτική απόδοσης 

μερισμάτων που ακολουθούν ανταμείβουν τους μετόχους με κάποιο μέρισμα ανά 

μετοχή που αποδίδεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατά την διάρκεια 

του έτους. Επομένως, το κριτήριο αυτό μετράει το συνολικό μέρισμα κατά την 

διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που είναι η περίοδος ανάλυσής μας, το οποίο 

καταβάλλεται στον επενδυτή και σχετίζεται με όλες τις μετοχές που εμπεριέχονται 

στο χαρτοφυλάκιο. Υπολογίζεται ως το άθροισμα των συνολικών μερισμάτων που 

αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή του χαρτοφυλακίου. Ο τύπος δίνεται παρακάτω: 

𝑫 =  ∑ 𝒅𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏 , όπου 𝑑𝑖  το συνολικό μέρισμα ανά μετοχή που αντιστοιχεί στην 

μετοχή i για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 5 ετών. Εδώ θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι στην περίπτωση που ο επενδυτής επιλέξει να συμπεριλάβει στο 

χαρτοφυλάκιό του μία μετοχή εταιρίας που ακολουθεί πολιτική περί μη απόδοσης 

μερίσματος, δεν θα ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη μετοχή στο τύπο υπολογισμού 

του συνολικού μερίσματος. Στόχος του λήπτη της απόφασης είναι ασφαλώς η 

μεγιστοποίηση του συνολικού μερίσματος που προκύπτει για το σύνολο του 

χαρτοφυλακίου. 
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 Αριθμός των μετοχών: Στην ανάλυσή μας έχουμε υποθέσει ότι ο λήπτης της 

απόφασης είναι ένας ιδιώτης επενδυτής, του οποίου το συνολικό ύψος της 

επένδυσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000$, δηλαδή πρόκειται για ένα μικρό 

σε μέγεθος επενδυτή, ο οποίος βασίζεται στις δικές του γνώσεις και κρίση για την 

κατασκευή του χαρτοφυλακίου. Επίσης, υποθέτουμε ότι θα αναλάβει ο ίδιος τη 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου του. Γι’ αυτό το λόγο σημαντικό είναι το γεγονός, 

ο αριθμός των μετοχών του χαρτοφυλάκιο στο οποίο θα επενδύσει εν τέλει να 

είναι σχετικά μικρός, ώστε η διαχείριση του να καταστεί εύκολη. Εξαιτίας αυτής 

της υπόθεσης είναι επιθυμητό να συμπεριλάβουμε στην ανάλυση μας ένα 

κριτήριο που θα μετράει τον συνολικό αριθμό των μετοχών που συνθέτουν το 

χαρτοφυλάκιο. Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του κριτηρίου, καθώς ένας 

μικρότερος αριθμός μετοχών συνεπάγεται μεγαλύτερη ευκολία στην διαχείριση 

του χαρτοφυλακίου από την πλευρά του επενδυτή. Ωστόσο, πρέπει να ορίσουμε 

ένα επιτρεπτό εύρος τιμών εντός του οποίου θα κυμαίνεται η παράμετρος αυτή. 

Ειδικότερα, ορίζουμε ως την ελάχιστη επιτρεπτή τιμή τις έξι μετοχές, ενώ ως 

ανώτατο όριο θέτουμε τον αριθμό των 15 μετοχών, 𝒏 =  [𝟔 𝟏𝟓]. Ο περιορισμός 

αυτός βασίζεται στην μελέτη των Evans και Archer σχετικά με τον αριθμό των 

μετοχών που συνθέτουν ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, η οποία αν και 

έχει υιοθετηθεί από πολλούς ερευνητές, έχει δεχτεί κριτική ως προς την ορθότητα 

της και κατά πόσο ανταποκρίνεται στην σύγχρονη πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα, οι Evans και Archer επισήμαναν ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

μετοχών τόσο θα μειώνεται ο μη συστημικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου. Όμως, 

παρατήρησαν ότι μετά από το όριο των 10 περίπου μετοχών τα οφέλη της 

διαφοροποίησης από την συνεχόμενη αύξηση του αριθμού των μετοχών αρχίζουν 

να εξαλείφονται. Στην ανάλυσή μας θα χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματα 

αυτής της μελέτης. 

 

 Μέση τιμή του συντελεστή συσχέτισης: Ο συντελεστής συσχέτισης μετράει το 

βαθμό στον οποίο συσχετίζονται δύο μεταβλητές, λαμβάνοντας υπόψη τη 

γραμμική σχέση αυτών και παίρνει τιμές από -1 (τέλεια αρνητική συσχέτιση) έως 

1 (τέλεια θετική συσχέτιση). Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα μέτρο της 

συσχέτισης των κινήσεων δύο μεταβλητών και ο τύπος υπολογισμού για κάθε 

ζεύγος x και y είναι ο εξής: 𝝆𝒙𝒚 =  
𝑪𝒐𝒗(𝒙,𝒚)

𝝈𝒙∗𝝈𝒚
 . Στην ανάλυσή μας θα 
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χρησιμοποιήσουμε την μέση τιμή που λαμβάνει ο συντελεστής συσχέτισης για 

κάθε χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του. Με την χρήση αυτού του κριτηρίου θα 

προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την μέτρηση της διαφοροποίησης που υπέστη 

κάθε χαρτοφυλάκιο. Γι’ αυτό το λόγο παραθέτουμε παρακάτω μία 

κατηγοριοποίηση του συντελεστή συσχέτισης ανάλογα με την τιμή που αυτός 

λαμβάνει. 

 ‖𝜌‖ ≤ 0.30, μηδαμινή συσχέτιση  

 0.30 ≤ ‖𝜌‖ ≤ 0.50, ασθενής συσχέτιση  

 0.50 ≤ ‖𝜌‖ ≤ 0.70, μέτρια συσχέτιση  

 0.70 ≤ ‖𝜌‖ ≤ 0.80, ισχυρή συσχέτιση  

 ‖𝜌‖ ≥ 0.80, πολύ ισχυρή συσχέτιση  

 ‖𝜌‖ = 1, τέλεια συσχέτιση  

Να αναφερθεί ότι για κάθε ένα χαρτοφυλάκιο ο αριθμός των συντελεστών 

συσχέτισης προς υπολογισμό ισούται με τον συνολικό αριθμό των ζευγών 

μετοχών που δημιουργούνται. Μικρή τιμή του συντελεστή συσχέτισης τόσο στο 

επίπεδο των δύο μετοχών αλλά κυρίως για το σύνολο του χαρτοφυλακίου 

υποδηλώνει την ύπαρξη επιτυχούς διαφοροποίησης. Επομένως, στόχος του λήπτη 

της απόφασης θα είναι η ελαχιστοποίηση του υπό συζήτηση κριτηρίου απόφασης. 

Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού, αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε το 

συντελεστή συσχέτισης κάθε ζεύγους μετοχών που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο6 

και έπειτα να βρούμε την μέση τιμή του συντελεστή συσχέτισης. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το εν λόγω κριτήριο σχετίζεται με το κίνδυνο που χαρτοφυλακίου 

που περιγράψαμε προηγουμένως, καθώς ο συντελεστής συσχέτισης συμμετέχει 

στο τύπο υπολογισμού του συνολικού κινδύνου. Ωστόσο, το εντάσσουμε στην 

ανάλυσή μας ως ένα ξεχωριστό κριτήριο, διότι επιθυμούμε να διαχωρίσουμε την 

επίδραση της διαφοροποίησης από την επίδραση του κινδύνου στο πρόβλημα της 

επιλογής του βέλτιστου χαρτοφυλακίου. 

 

 Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στο ύψος της επένδυσης: Το κριτήριο αυτό 

μετράει τη μέγιστη ποσόστωση και αντιστοιχεί σε μία εκ’ των μετοχών που 

συνθέτουν το κάθε χαρτοφυλάκιο. Κατά συνέπεια το κριτήριο αυτό όπως και το 

προαναφερθέν μετράει το βαθμό διαφοροποίησης που συνδέεται με κάθε 

                                                           
6 Έγινε χρήση του μερικού (partial correlation) έναντι του γραμμικού συντελεστή συσχέτισης λόγω της 

μεγαλύτερης αξιοπιστίας του. 
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χαρτοφυλάκιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένας υψηλός συντελεστής 

βαρύτητας συνεπάγεται μείωση της διαφοροποίησης και αντίστροφα, καθώς 

αποτελεί ένδειξη επένδυσης μεγάλου μέρους του διαθέσιμου κεφαλαίου σε ένα 

περιουσιακό στοιχείο (μία συγκεκριμένη μετοχή). Επομένως, στόχος της 

ανάλυσης μας θα είναι η ελαχιστοποίηση του κριτηρίου αυτού. 

5) Εφαρμογή της μεθόδου PROMETHEE 

 
5.1) Υπολογισμός σημαντικότητας κριτηρίων με την μεθοδολογία Revised Simos 

Ένα από τα βασικότερα βήματα της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων αλλά και της 

μεθόδου Promethee ειδικότερα είναι η καταγραφή των προτιμήσεων του λήπτη της 

απόφασης μέσω της απόδοσης αριθμητικών τιμών σε καθένα από τα κριτήρια του 

προβλήματος. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί έχοντας ως 

σκοπό τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων. Ωστόσο, στην παρούσα 

εργασία θα βασιστούμε στην μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Simos λόγω της απλότητας που 

την διακρίνει καθώς και στην εξέλιξη αυτής, την μέθοδο revised Simos, η οποία προτάθηκε 

από τους Figueira και Roy (2002). Η revised Simos έχει εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα 

πραγματικών περιπτώσεων με ιδιαίτερη επιτυχία. 

Σε αυτό το σημείο θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε τα κύρια σημεία της μεθοδολογίας 

Simos προτού ακολουθήσει η περιγραφή της εξέλιξης της. Αρχικά, να αναφέρουμε ότι ο 

Simos πρότεινε μία τεχνική, η οποία αποσκοπεί στην ιεράρχηση των διαφορετικών 

κριτηρίων που ανήκουν σε μία οικογένεια F με βάση την κρίση του εκάστοτε λήπτη 

απόφασης. Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο στάδια: α) την συλλογή της πληροφορίας και β) τον 

καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων. Όσον αφορά το πρώτο στάδιο, 

προτάθηκαν 3 διαδοχικά βήματα. Πρώτον, δίνουμε στο ΛΑ ένα αριθμό καρτών, όπου κάθε 

κάρτα αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό κριτήριο απόφασης καθώς και ένα αριθμό λευκών 

καρτών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Επακόλουθα, ο χρήστης θα πρέπει να 

κατατάξει τα κριτήρια κατά αύξουσα σειρά από το λιγότερο σημαντικό στο περισσότερο 

σημαντικό. Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι δύο διαδοχικά 

κριτήρια μπορεί να βρίσκονται περισσότερο ή λιγότερο κοντά και ανάλογα να αποφασίσει 

εάν θα εισάγει καμία, μία ή περισσότερες λευκές κάρτες μεταξύ των διαδοχικών καρτών. 

Από την άλλη μεριά, ο καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων 

περιλαμβάνει 4 στάδια. Αρχικά, κατατάσσουμε τα υποσύνολα ισοδύναμων κριτηρίων από το 

λιγότερο στο περισσότερο καλό. Στη συνέχεια αποδίδουμε μία θέση σε κάθε κριτήριο και 
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κάθε λευκή κάρτα ξεκινώντας από την θέση 1 για το λιγότερο σημαντικό κριτήριο. Έπειτα, 

υπολογίζουμε τα μη-κανονικοποιημένα βάρη για την κάθε βαθμίδα ως το πηλίκο του 

αθροίσματος των θέσεων της βαθμίδας με τον αριθμό των κριτηρίων που ανήκουν σε αυτή. 

Τέλος, υπολογίζουμε τα κανονικοποιημενά βάρη για κάθε βαθμίδα παίρνοντας το πηλίκο 

του μη κανονικοποιημένου βάρους με το άθροισμα των θέσεων των κριτηρίων χωρίς να 

λάβουμε υπόψη τις λευκές κάρτες (κάνοντας στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραια 

τιμή).  

Πλέον είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε την περιγραφή της μεθόδου revised Simos που 

όπως προαναφέραμε αποτελεί εξέλιξη της τεχνικής που αναλύσαμε συνοπτικά παραπάνω. Η 

συλλογή της πληροφορίας, δηλαδή των προτιμήσεων του ΛΑ παραμένει ίδια όπως και στην 

μεθοδολογία που πρότεινε ο Simos. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των συντελεστών 

βαρύτητας διαφοροποιείται, καθώς γίνεται χρήση μίας νέας παραμέτρου (z), η οποία μετράει 

πόσες φορές είναι σημαντικότερο το τελευταίο κριτήριο από το πρώτο στην κατάταξη. 

Παρακάτω παραθέτουμε τον πίνακα υπολογισμού των συντελεστών βαρύτητας με την 

μέθοδο Revised Simos. 

 

Πίνακας 10 Υπολογισμός Συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων 

 

 

{a}: Απόδοση Χαρτοφυλακίου = 0,28 (ή 28%) 

{b}: Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου = 0,245 (ή 24,5%) 

{c}: Ρευστότητα = 0,177 (ή 17,7%) 

{d}: Μερίσματα = 0,14 (ή 14%) 
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{e}: Αριθμός μετοχών = 0,074 (ή 7,4%) 

{f}: Μέση τιμή του συντελεστή συσχέτισης = 0,04 (ή 4%) 

{g}: Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στο ύψος της επένδυσης = 0,04 (ή 4%) 

Στην στήλη 1 του πίνακα έχουμε ιεραρχήσει τα κριτήρια από το λιγότερο στο 

περισσότερο σημαντικό και στην στήλη 2 έχουμε την κατάταξη των κριτηρίων. Η στήλη 3 

δείχνει τον αριθμό των κριτηρίων που ανήκουν σε κάθε βαθμίδα, ενώ η στήλη 4 δείχνει το 

αριθμό των λευκών καρτών που υπάρχουν μεταξύ δύο διαδοχικών βαθμίδων e’(r). Η στήλη 

5 υπολογίζεται ως εξής: e(𝒓) =  𝒆’(𝒓) +  𝟏. Το z το έχουμε θέσει ίσο με 7 μονάδες που 

υποδηλώνει ότι το κριτήριο αξιολόγησης a είναι εφτά φορές πιο σημαντικό από τα κριτήρια 

f και g. Εφόσον έχουμε αποδώσει κάποια τιμή στο z, μπορούμε να υπολογίσουμε και το u, 

το οποίο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 𝒖 =  
𝒛−𝟏

𝒆
 , όπου 𝑒 =  ∑ 𝑒𝑟

𝑛−1
𝑟=1 . Έπειτα, 

υπολογίζουμε το 𝒌(𝒓) =  𝟏 + 𝒖(𝒆𝟎 + ⋯ + 𝒆𝒓−𝟏), όπου 𝑒0 = 0, έτσι ώστε να βρούμε τα μη-

κανονικοποιημένα βάρη. Από τα μη-κανονικοποιημένα βάρη προκύπτουν και τα τελικά 

βάρη στην κανονικοποιημένη τους μορφή 𝒌𝒊
∗ =  

𝟏𝟎𝟎

𝑲′ ∗  𝒌𝒊
′, όπου 𝐾′ =  ∑ 𝑘𝑖

′𝑛
𝑖=1 . 

5.2) Ορισμός της συνάρτησης προτίμησης, του κατωφλίου αδιαφορίας και 

προτίμησης 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η μέθοδος PROMETHEE αποσκοπεί στην κατάταξη των 

εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος, που στην προκειμένη περίπτωση ταυτίζονται με 

τα έξι διαφορετικά μετοχικά χαρτοφυλάκια, τα οποία ο επενδυτής του παραδείγματός μας 

καλείται να αξιολογήσει. Η συγκεκριμένη μέθοδος για να το επιτύχει αυτό βασίζεται στον 

υπολογισμό των βαθμών προτίμησης. Ο βαθμός προτίμησης λαμβάνει τιμή εντός του 

διαστήματος [0,1] και χρησιμοποιείται για να εκφράσει κατά πόσο είναι μία εναλλακτική 

λύση προτιμότερη σε σχέση με κάποια άλλη υπό το πρίσμα ενός κριτηρίου. Αναλυτικότερα, 

ένας βαθμός προτίμησης ίσος με μονάδα δηλώνει ισχυρή ή απόλυτη προτίμηση υπέρ της 

μίας εναλλακτικής για ένα συγκεκριμένο κριτήριο απόφασης, ενώ όταν παίρνει τιμή ίση με 

το μηδέν υποδηλώνει ολοκληρωτική έλλειψη προτίμησης, δηλαδή ο ΛΑ είναι αδιάφορος ως 

προς τις δύο ενέργειες. Τέλος, όταν ο βαθμός προτίμησης παίρνει τιμές μεταξύ των δύο 

άκρων του διαστήματος τιμών έχουμε μερική προτίμηση.  

Επομένως, η μέθοδος αυτή απαιτεί να καταγράψουμε τις εκτιμήσεις του εκάστοτε λήπτη 

της απόφασης για την διαφορά μεταξύ των εναλλακτικών ενεργειών πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο κριτήριο. Αυτές οι συγκρίσεις ανά ζεύγη επιτυγχάνονται με την επιλογή μιας 
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συνάρτησης προτίμησης για κάθε ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των ενεργειών του προβλήματος. Με άλλα λόγια, η συνάρτηση προτίμησης 

εκφράζει την προτίμηση του ΛΑ υπέρ της μίας εκ’ των δύο εναλλακτικών που συμμετέχουν 

στη σύγκριση και βασίζεται στη διαφορά τους πάνω σε ένα κριτήριο. Να επισημανθεί ότι η 

συνάρτηση προτίμησης μπορεί να πάρει δύο διαφορετικές μορφές ή κάποια εναλλαγή 

αυτών: τη γραμμική ή την Gaussian συνάρτηση. Η βασική διαφορά τους βρίσκεται στο 

γεγονός ότι στην πρώτη η αύξηση της προτίμησης ως συνάρτηση της διαφοράς των 

εναλλακτικών σε σχέση με ένα κριτήριο είναι σταδιακή, ενώ στην δεύτερη είναι εκθετική.  

Στην περίπτωση που επιλεγεί η γραμμική συνάρτηση προτίμησης πρέπει επίσης να 

προσδιοριστούν δύο παράμετροι: το κατώφλι αδιαφορίας q και το κατώφλι προτίμησης p.  

Αν η διαφορά δύο εναλλακτικών σε ένα κριτήριο είναι μικρότερη ή ίση με το κατώφλι 

αδιαφορίας, τότε συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία προτίμηση, δηλαδή ο ΛΑ είναι 

αδιάφορος μεταξύ αυτών. Αντίθετα, αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη ή ίση με το κατώφλι 

προτίμησης σημαίνει ότι ο ΛΑ προτιμάει απόλυτα την μία εναλλακτική από την άλλη για το 

συγκεκριμένο κριτήριο. Επακόλουθα, η συνάρτηση προτίμησης υπολογίζει τον βαθμό 

προτίμησης για της διαφορές που κυμαίνονται μεταξύ των δύο κατωφλίων. Από την άλλη 

πλευρά, η επιλογή της Gaussian συνάρτησης προτίμησης απαιτεί τον προσδιορισμό μίας 

μόνο παραμέτρου: το σημείο κλίσης s.  

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε την ανάλυσή μας με τον καθορισμό του τύπου της 

συνάρτησης προτίμησης που θα χρησιμοποιήσουμε για καθένα από τα κριτήρια απόφασης 

για το πρόβλημα επιλογής μετοχικού χαρτοφυλακίου καθώς και τον προσδιορισμό του 

κατωφλίου προτίμησης και αδιαφορίας, όπου απαιτείται.  

Αρχικά, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κατά σειρά αλλά και σε προτεραιότητα κριτήριο, 

την απόδοση του χαρτοφυλακίου. Η μεταβλητή αυτή είναι ποσοτική και συνεχής και 

επομένως θα χρησιμοποιήσουμε μία παραλλαγή της γραμμικής συνάρτησης προτίμησης που 

ονομάζεται V-shape. Αυτός ο τύπος συνάρτησης απαιτεί τον προσδιορισμό μόνο του 

κατωφλίου προτίμησης (p=0,0001), καθώς ακόμη και μία μικρή διαφορά στην απόδοση 

οδηγεί σε μερική προτίμηση υπέρ του ενός από τα δύο συγκρινόμενα χαρτοφυλάκια 

(παράλειψη κατωφλίου αδιαφορίας), ενώ εάν η διαφορά απόδοσης ισούται ή υπερβαίνει το 

0,0001, τότε συμπεραίνουμε ότι το χαρτοφυλάκιο με την μεγαλύτερη τιμή στο κριτήριο αυτό 

είναι το επικρατέστερο. 

Όσον αφορά το κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, θα χρησιμοποιήσουμε πάλι τον ίδιο τύπο 

συνάρτησης, δηλαδή V-shape συνάρτηση προτίμησης. Σε αυτή τη περίπτωση το κατώφλι 

προτίμησης ορίζεται στο ύψος 0,001, το οποίο ερμηνεύεται ως εξής: οποιαδήποτε διαφορά 
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στο κριτήριο του κινδύνου μεταξύ δύο χαρτοφυλακίων οδηγεί σε μερική προτίμηση υπέρ 

αυτού με την χαμηλότερη τιμή, όμως εάν η διαφορά αυτή ισούται ή υπερβαίνει το 0,001, 

τότε ο επενδυτής έχει ισχυρή προτίμηση υπέρ του χαρτοφυλακίου με το μικρότερο κίνδυνο. 

Για το τρίτο κριτήριο, το συνολικό μέρισμα, θα χρησιμοποιήσουμε την γραμμική 

συνάρτηση προτίμησης, η οποία απαιτεί τον προσδιορισμό τόσο του κατωφλίου αδιαφορίας 

(q=5) όσο και του κατωφλίου προτίμησης (p=10). Επομένως, όταν η διαφορά του 

μερίσματος μεταξύ δύο χαρτοφυλακίων είναι μικρότερη από 5$, τότε ο επενδυτής είναι 

αδιάφορος μεταξύ των δύο επιλογών, ενώ αν η διαφορά ισούται ή είναι μεγαλύτερη των 

10$, τότε ο επενδυτής εκφράζει απόλυτη προτίμηση υπέρ του χαρτοφυλακίου που του 

προσφέρει το μεγαλύτερο μέρισμα. Ενδιάμεσες τιμές οδηγούν σε μερική προτίμηση. 

Συνεχίζουμε με την ρευστότητα, η οποία όπως προαναφέρθηκε μετριέται μέσω των 

μέσων τριμηνιαίων όγκων συναλλαγών που σημειώνονται σε κάθε μετοχή που συμμετέχει 

σε καθένα από τα χαρτοφυλάκια. Γι’ αυτό το κριτήριο θα υιοθετήσουμε επίσης την 

γραμμική συνάρτηση προτίμησης και θα δώσουμε κατάλληλες τιμές στο κατώφλι 

αδιαφορίας (q=100000) και το κατώφλι προτίμησης (p=500000). Κατά συνέπεια μία 

διαφορά ρευστότητας μικρότερη ή ίση των 100000$ αφήνει το επενδυτή αδιάφορο μεταξύ 

των δύο χαρτοφυλακίων, ενώ μία διαφορά μεγαλύτερη ή ίση των 500000$ συνεπάγεται 

απόλυτη προτίμηση υπέρ του χαρτοφυλακίου που παρέχει την μεγαλύτερη ρευστότητα στον 

επενδυτή. 

Τόσο ο αριθμός μετοχών ανά χαρτοφυλάκιο όσο και το μέγιστο ποσοστό συμμέτοχής στο 

συνολικό ύψος της επένδυσης για κάθε χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζονται ως ποσοτικές, 

διακριτές μεταβλητές που σημαίνει ότι μπορούν να λάβουν τιμές από ένα συγκεκριμένο 

διάστημα τιμών. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούμε ότι θα ήταν σωστό να χρησιμοποιήσουμε την 

Usual συνάρτηση προτίμησης, για την όποια ισχύει  p=q=0. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται 

ως εξής: οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε δύο χαρτοφυλάκια για τα δύο υπό συζήτηση 

κριτήρια συνεπάγεται απόλυτη προτίμηση υπέρ του επικρατέστερου χαρτοφυλακίου, στην 

προκειμένη περίπτωση αυτού που λαμβάνει την μικρότερη τιμή, καθώς στόχος του επενδυτή 

είναι η ελαχιστοποίηση αυτών των κριτηρίων.  

Τέλος, για το κριτήριο που αναφέρεται στην μέση τιμή του συντελεστή συσχέτισης, το 

οποίο αποτελεί μέτρο της διαφοροποίησης που υπέστη κάθε χαρτοφυλάκιο, θα 

χρησιμοποιήσουμε την V-shape συνάρτηση προτίμησης και θα θέσουμε το κατώφλι 

προτίμησης στις 0,02 μονάδες. Έτσι, μία διαφορά μεγαλύτερη ή ίση από το κατώφλι 

προτίμησης θα σημαίνει ότι ο επενδυτής θα επιλέξει με ισχυρή προτίμηση το χαρτοφυλάκιο 
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με τη μικρότερη τιμή σε αυτό το κριτήριο. Όλες οι πληροφορίες για το τύπο της συνάρτησης 

προτίμησης ανά κριτήριο απόφασης παρουσιάζονται στον πίνακα 11. 

  

Πίνακας 11 Τύπος Συνάρτησης Προτίμησης ανά κριτήριο 

 

 

5.3) Ανάλυση των αποτελεσμάτων της μεθόδου PROMETHEE  

Συνοψίζοντας την μέχρι τώρα ανάλυση μας, έχουμε κατασκευάσει τις εναλλακτικές 

λύσεις (έξι μετοχικά χαρτοφυλάκια) του προβλήματος μας, έχουμε εντοπίσει τα επτά 

κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων και τέλος ορίσαμε 

τον συντελεστή βαρύτητας για κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά. Επομένως, σε αυτό το 

σημείο είμαστε πλέον σε θέση να εφαρμόσουμε την μέθοδο PROMETHEE & GAIA, έτσι 

ώστε να επιτύχουμε τον αρχικό στόχο μας, δηλαδή την κατάταξη των χαρτοφυλακίων από 

το αποτελεσματικότερο στο λιγότερο αποτελεσματικό. Να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της 

μεθόδου που ακολουθεί παρακάτω έχει πραγματοποιηθεί με την βοήθεια του λογισμικού 

Visual Promethee. 

Ο πίνακας 12 παρουσιάζει τα δεδομένα του προβλήματος επιλογής μετοχικού 

χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, καθέτως παρατίθενται τα 6 μετοχικά χαρτοφυλάκια υπό 

αξιολόγηση, ενώ οριζοντίως τα 7 κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση 

(απόδοση, κίνδυνος, μερίσματα, ρευστότητα, αριθμός μετοχών, μέση τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης και μέγιστο ποσοστό επένδυσης). Οι εκτιμήσεις των χαρτοφυλακίων για κάθε 

ένα από τα κριτήρια απόφασης βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα. Όπως παρατηρούμε 

δεν υπάρχει κάποιο χαρτοφυλάκιο, το οποίο να σημειώνει τη βέλτιστη απόδοση ταυτόχρονα 

σε όλα κριτήρια και επομένως κατανοούμε ότι δεν είναι εύκολο να παρθεί η απόφαση για το 

ποιο από τα έξι συγκρινόμενα χαρτοφυλάκια είναι το καλύτερο για τον επενδυτή, σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις του. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο, παραδείγματος χάριν, έχει καλύτερες 

επιδόσεις στα κριτήρια κίνδυνος, μερίσματα και μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στην 

επένδυση, αλλά παράλληλα εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση στο κριτήριο του αριθμού των 
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μετοχών. Επιπρόσθετα, το τρίτο χαρτοφυλάκιο σημειώνει τις καλύτερες επιδόσεις στα 

κριτήρια απόδοση και μέση τιμή του συντελεστή συσχέτισης, το πέμπτο χαρτοφυλάκιο 

εμφανίζεται ως το καλύτερο με βάση το κριτήριο της ρευστότητας και τέλος το έκτο 

χαρτοφυλάκιο είναι το καλύτερο ως προς τον αριθμό των μετοχών. Συμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι το πρόβλημα επιλογής μετοχικού χαρτοφυλακίου είναι αρκετά πολύπλοκο, καθώς 

λαμβάνει υπόψη πολλά κριτήρια μερικά από τα οποία είναι αντικρουόμενα μεταξύ τους και 

κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση της απλής λογικής αλλά με ειδικές 

τεχνικές και εργαλεία πολυκριτήριας ανάλυσης, όπως είναι η μέθοδος Promethee. 

 

Πίνακας 12 Πίνακας Αξιολόγησης 

 

 

Η Promethee χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές τεχνικές κατάταξης των εναλλακτικών 

λύσεων, την  Promethee I (partial ranking) και την Promethee II (complete ranking). Όσον 

αφορά την πρώτη, βασίζεται τόσο στις θετικές (Phi+) όσο και στις αρνητικές ροές (Phi-). 

Επομένως, προκειμένου μία εναλλακτική να κατέχει καλύτερη κατάταξη από μία άλλη θα 

πρέπει να έχει υψηλότερη συνολική θετική ροή και ταυτόχρονα χαμηλότερη συνολική 

αρνητική ροή (και αντίστροφα). Επίσης, αυτή η τεχνική κατάταξης επιτρέπει την ύπαρξη 

μη-συγκρισιμότητας μεταξύ δύο ενεργειών, όταν η μία από αυτές έχει καλύτερη συνολική 

θετική ροή, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει χειρότερη συνολική αρνητική ροή. Τέλος, δύο 
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ενέργειες μπορεί να είναι αδιάφορες, στην περίπτωση που οι βαθμολογίες τους για την 

συνολική θετική και αρνητική ροή ταυτίζονται. Στο διάγραμμα 1 εμφανίζεται η κατάταξη 

των μετοχικών χαρτοφυλακίων, έτσι όπως προκύπτει από την Promethee-I Ranking. 

 

 

Διάγραμμα 1 PROMETHEE-I Partial Ranking 

 

 

Η κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων με βάση την Promethee I Ranking είναι η εξής: 

1. Χαρτοφυλάκιο1 

2. Χαρτοφυλάκιο3 

3. Χαρτοφυλάκιο2 

4. Χαρτοφυλάκιο5 

5. Χαρτοφυλάκιο6 

6. Χαρτοφυλάκιο4 
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Η τεχνική αυτή μας παρέχει μία απόλυτη κατάταξη των χαρτοφυλακίων κατά φθίνουσα 

σειρά, καθώς δεν υπάρχει κανένα ζεύγος χαρτοφυλακίων για το οποίο να ισχύει η υπόθεση 

της μη-συγκρισιμότητας. 

Από την άλλη πλευρά, η Promethee-II Ranking οδηγεί σε κατάταξη των εναλλακτικών 

βασιζόμενη μόνο στις καθαρές ροές (Phi) και επομένως σε αυτή δεν υφίσταται η κατάσταση 

της μη-συγκρισιμότητας που προαναφέραμε. Γι’ αυτό το λόγο, η συγκεκριμένη τεχνική είναι 

πάντα σίγουρο ότι θα μας δώσει μία απόλυτη κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων από την 

καλύτερη στη λιγότερο καλή. Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα 2 που παρουσιάζει την 

κατάταξη με την Promethee-II Ranking, η οποία ταυτίζεται με την Promethee-I Ranking. 

 

 

Διάγραμμα 2 PROMETHEE-II Complete Ranking 
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Πίνακας 13 PROMETHEE Flow Table 

 

 

 

Διάγραμμα 3 PROMETHEE Network 

 

Μία ακόμη σημαντική διαγραμματική απεικόνιση της κατάταξης των εναλλακτικών είναι 

αυτή του Δικτύου της Promethee (Διάγραμμα 3). Το συγκεκριμένο διάγραμμα ερμηνεύεται 

ως εξής: Το πρώτο χαρτοφυλάκιο προτιμάται έναντι του τρίτου, το τρίτο χαρτοφυλάκιο 

έναντι του δεύτερου, το δεύτερο έναντι του πέμπτου και ούτω καθεξής.  

Πριν ολοκληρώσουμε την ανάλυση των αποτελεσμάτων της Promethee πρέπει να 

αναφερθούμε σε ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο που συμπληρώνει την μέθοδο και 

ονομάζεται Gaia Plane. Πρόκειται για μία απεικόνιση του προβλήματος απόφασης στον 
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χώρο των δύο διαστάσεων (Διάγραμμα 4). Ειδικότερα, οι εναλλακτικές του προβλήματος, τα 

μετοχικά χαρτοφυλάκια, αναπαρίστανται με τετράγωνα και τα κριτήρια απόφασης με τις 

μπλε γραμμές. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η θέση που έχουν οι 

εναλλακτικές υποδηλώνει κάποιας μορφής ομαδοποίησής τους με βάση ομοιότητες που 

εμφανίζουν. Επομένως, όσο πιο κοντά είναι οι εναλλακτικές, τόσο πιο όμοιες θεωρούνται 

μεταξύ τους και το αντίστροφο. Στην δική μας περίπτωση διακρίνουμε μία ομαδοποίηση 

ανά δύο των χαρτοφυλακίων. Η θέση των χαρτοφυλακίων επηρεάζεται από τις πληροφορίες 

προτίμησης (κατώφλι προτίμησης και αδιαφορίας) που θέτει αρχικά ο επενδυτής. 

Αντίστοιχα, να σημειωθεί ότι η σχετική θέση των κριτηρίων στο επίπεδο υποδεικνύει την 

θετική ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ αυτών, δηλαδή κριτήρια των οποίων οι γραμμές είναι 

κοντά παρουσιάζουν θετική συσχέτιση, ενώ αντίθετα κριτήρια των οποίων οι ευθείες 

σχηματίζουν μεγάλη γωνία θεωρούνται αντικρουόμενα και κατ’ επέκταση συσχετίζονται 

αρνητικά. Από το διάγραμμα 4 που ακολουθεί παρατηρούμε τα εξής: 1) η απόδοση, η μέση 

τιμή του συντελεστή συσχέτισης και το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στην επένδυση 

φαίνεται να σχετίζονται θετικά, 2) ο κίνδυνος συσχετίζεται θετικά με τα μερίσματα (μετοχές 

με μεγαλύτερο ρίσκο προσφέρουν στο επενδυτή υψηλότερο μέρισμα για την αντιστάθμιση 

του κινδύνου που αναλαμβάνει) και 3) ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου και τα μερίσματα 

αντικρούουν την ρευστότητα (όσο πιο υψηλός είναι ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου τόσο πιο 

μικρή είναι η ρευστότητά του, λόγω μη ισχυρής μετατρεψιμότητας του σε μετρητά καθώς ο 

υψηλός κίνδυνος αποτρέπει κάποιους επενδυτές). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάγραμμα  το 

μήκος των ευθειών που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο υποδηλώνει τη δύναμη 

διαφοροποίησης τους. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές μεταξύ των 

εναλλακτικών σε ένα κριτήριο, τόσο μεγαλύτερη δύναμη διαφοροποίησης που διακρίνει το 

κριτήριο αυτό. Από το διάγραμμα που ακολουθεί συμπεραίνουμε ότι ο κίνδυνος του 

χαρτοφυλακίου έχει ισχυρή δύναμη διαφοροποίησης. Τέλος, ολοκληρώνοντας την ανάλυση 

του Gaia Plane, πρέπει να αναφερθούμε στην ράβδο απόφασης που αναπαρίσταται με την 

κόκκινη ευθεία. Η ράβδος απόφασης αποτελεί μία συμβιβαστική λύση για τον λήπτη της 

απόφασης, καθώς οι προβολές των εναλλακτικών λύσεων πάνω σε αυτήν αναπαριστούν και 

τις προτεραιότητας που θέτει αυτός. Επομένως, η κατάταξη των χαρτοφυλακίων με βάση το 

διάγραμμα είναι η ακόλουθη: 

1. Χαρτοφυλάκιο1 

2. Χαρτοφυλάκιο2 

3. Χαρτοφυλάκιο3 

4. Χαρτοφυλάκιο5 
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5. Χαρτοφυλάκιο4 

6. Χαρτοφυλάκιο6 

Όπως παρατηρούμε η κατάταξη αυτή διαφέρει εν μέρει από αυτή που πήραμε από την 

Promethee-II, εξαιτίας της απώλειας πληροφορίας που συνεπάγεται η χρήση αυτού του 

εργαλείου λόγω της δυσδιάστατης φύσης του. Παρόλα αυτά, η ποιότητα του είναι αρκετά 

υψηλή και ισούται με 78,3%. 

 

Διάγραμμα 4 GAIA Plane 

 

5.3.1) Ανάλυση Ευαισθησίας 

Πριν ολοκληρώσουμε την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μεθόδου PROMETHEE & 

GAIA θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα εξίσου σημαντικό μέρος της, αυτό της ανάλυσης 

ευαισθησίας, προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα και την ευρωστία των 

αποτελεσμάτων που παρήχθησαν από την μέθοδο. Με άλλα λόγια, η ανάλυση ευαισθησίας 

αποτελεί ένα εργαλείο ελέγχου της σταθερότητας της κατάταξης των εναλλακτικών λύσεων 

του προβλήματός υπό κατάσταση μεταβολής των τιμών ενός ή περισσότερων παραμέτρων, 

όπως είναι οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων, το κατώφλι προτίμησης και το 
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κατώφλι αδιαφορίας. Σε περίπτωση που μία μικρή μεταβολή μίας παραμέτρου οδηγεί σε 

έντονες αλλαγές στην τελική κατάταξη των εναλλακτικών, τότε συμπεραίνουμε ότι η λύση 

που προτείνεται μέσω της εκτέλεσης της μεθόδου δεν είναι σταθερή και επομένως ο ΛΑ θα 

πρέπει να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής. Αντίθετα, εάν η 

μεταβολή ενός συνόλου παραμέτρων δεν επηρεάζει την σειρά κατάταξης των εναλλακτικών 

λύσεων, αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη σταθερότητας της λύσης που προτείνεται μέσω της 

μεθόδου και κατά συνέπεια το αποτέλεσμα είναι αρκετά αξιόπιστο. Επομένως, το ζητούμενο 

της ανάλυσης ευαισθησίας είναι να βρεθεί το διάστημα τιμών κάθε παραμέτρου, εντός του 

οποίου η κατάταξη παραμένει σταθερή, το οποίο ονομάζεται διάστημα σταθερότητας. Να 

επισημανθεί ότι για την ανάλυση ευαισθησίας το λογισμικό Visual Promethee παρέχει δύο 

εργαλεία, 1) τα κυμαινόμενα βάρη (walking weights) και 2) τα οπτικά διαστήματα 

σταθερότητας (visual stability intervals), τα οποία χρησιμοποιούμε και παρουσιάζουμε 

παρακάτω. 

Θα ξεκινήσουμε με την εξέταση του κάθε κριτηρίου ξεχωριστά, προκειμένου να 

κατανοήσουμε την επίδραση που έχει μια πιθανή μεταβολή του βάρους κάθε κριτηρίου στην 

τελική κατάταξη. Αρχικά, το διάστημα σταθερότητας για τον συντελεστή βαρύτητας της 

απόδοσης του χαρτοφυλακίου είναι [15%, 40%], που σημαίνει ότι η μείωση του συντελεστή 

κατά 14% (ή παραπάνω) ή η αύξηση του κατά 13% οδηγούν σε μεταβολή της σειράς 

κατάταξης των εναλλακτικών (διάγραμμα 5). Σε απόλυτους όρους αυτό μεταφράζεται ως 

εξής: η κατάταξη μεταβάλλεται αν αυξήσουμε το βάρος της απόδοσης από 0,28 σε 0,41 

(διάγραμμα 6) ή αν τον μειώσουμε από 0,28 σε 0,14. Επομένως, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η απόδοση δεν αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης του 

αποτελέσματος. 
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Διάγραμμα 5 Διάστημα Σταθερότητας για την απόδοση του χαρτοφυλακίου 

  

 

Διάγραμμα 6 Walking Weights για την απόδοση του χαρτοφυλακίου 

 

Το αντίστοιχο διάστημα σταθερότητας για τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου είναι [18%, 

27%], δηλαδή το αποτέλεσμα μεταβάλλεται από μία μείωση του βάρους του κριτηρίου 

αυτού της τάξης του 8% ή από μία αύξηση μόλις 3%. Διαφορετικά, η κατάταξη αλλάζει εάν 

ο συντελεστής βαρύτητας του κινδύνου αυξηθεί από 0,25 σε 0,28 ή εάν μειωθεί από 0,25 σε 

0,17. Το κριτήριο αυτό επομένως έχει μεγαλύτερη συνεισφορά ως προς την αστάθεια του 

αποτελέσματος. 
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Διάγραμμα 7 Διάστημα Σταθερότητας για τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου 

 

Όσον αφορά τα μερίσματα, το διάστημα σταθερότητας είναι [0%, 25%] (διάγραμμα 8). 

Αυτό σε απόλυτους όρους ισοδυναμεί με αύξηση του συντελεστή βαρύτητας από 0,14 σε 

0,26 για να επέλθει μεταβολή της σειράς κατάταξης, ενώ η μείωσή του δεν έχει καμία 

επίδραση. Γι’ αυτό το λόγο, το κριτήριο αυτό θεωρείται αξιόπιστο ως το αποτέλεσμα που 

παρέχει. Από την άλλη πλευρά, το διάστημα για την ρευστότητα είναι [15%, 21%], με 

αποτέλεσμα μία μείωση του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου κατά 3% ή μία αύξηση 

του κατά 4% να οδηγεί σε ανακατατάξεις των εναλλακτικών (διάγραμμα 9). Συνεχίζοντας 

με τον αριθμό των μετοχών, παρατηρούμε διάστημα σταθερότητας [2%, 16%], δηλαδή 

απαιτείται μείωση του συντελεστή βαρύτητας κατά 6% ή αύξηση κατά 10% για να επέλθει 

μεταβολή της κατάταξης (διάγραμμα 10). Το επόμενο κριτήριο, η μέση τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης έχει διάστημα σταθερότητας [0%, 17,5%], πράγμα που σημαίνει ότι μία αύξηση 

του συντελεστή βαρύτητάς του κατά 14% μεταβάλει το αποτέλεσμα ενώ η μείωση του δεν 

το επηρεάζει καθόλου (διάγραμμα 11). Τέλος, το διάστημα σταθερότητας για το τελευταίο 

κριτήριο, το μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς στο ύψος της επένδυσης, είναι [0%, 100%], 

γεγονός που δηλώνει ότι μεταβολές του συντελεστή βαρύτητας του δεν επηρεάζουν καθόλου 

το αποτέλεσμα (διάγραμμα 12). 

Από τα παραπάνω συνάγουμε το συμπέρασμα ότι δύο από τα επτά κριτήρια συντελούν σε 

μεγάλο βαθμό σε διακυμάνσεις της κατάταξης των μετοχικών χαρτοφυλακίων, 

συγκεκριμένα ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου και η ρευστότητα. 
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Διάγραμμα 8 Διάστημα Σταθερότητας για τα Μερίσματα 

 

 

Διάγραμμα 9 Διάστημα Σταθερότητας για τη Ρευστότητα 
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Διάγραμμα 10 Διάστημα Σταθερότητας για τον Αριθμό Μετοχών 

 

 

Διάγραμμα 11 Διάστημα Σταθερότητας για τη Μέση Τιμή του Συντελεστή Συσχέτισης 
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Διάγραμμα 12 Διάστημα Σταθερότητας για το μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς στο ύψος της 

επένδυσης 

 

6) Εφαρμογή της μεθόδου AHP 

Η AHP είναι μια μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, η οποία αναπτύχθηκε 

από τον Saaty (1977, 1980) και αποσκοπεί στην κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων ενός 

πολυδιάστατου προβλήματος απόφασης. Η AHP βασίζεται σε δύο βήματα: 

1. Την κατασκευή της δομής του προβλήματος. 

2. Την απόσπαση των βαθμών προτεραιότητας από τον ΛΑ μέσω συγκρίσεων ανά 

ζεύγη. 

Όσον αφορά το πρώτο βήμα, δηλαδή την δομή του προβλήματος είναι απαραίτητο να 

κατασκευάσουμε μία ιεραρχία, όπου στην κορυφή βρίσκεται ο στόχος της απόφασης, το 

αμέσως επόμενο επίπεδο αναπαριστά τα κριτήρια με βάση τα οποία θα παρθεί η απόφαση 

και τέλος το τρίτο επίπεδο αναπαριστά τις εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι σε προβλήματα υψηλής πολυπλοκότητας η ιεραρχία μπορεί να 

επεκταθεί περαιτέρω με την χρήση υπό-κριτηρίων σε χαμηλότερα επίπεδα προκειμένου να 

απλοποιηθεί η ανάλυση. Ωστόσο, ο ελάχιστος αριθμός επιπέδων σε μία ιεραρχία της AHP 

είναι τα τρία επίπεδα που προαναφέραμε. Στην περίπτωση του προβλήματος επιλογής 

χαρτοφυλακίου από τον επενδυτή του παραδείγματός μας, στο 1ο επίπεδο έχουμε τον στόχο 

του, δηλαδή την επιλογή του πιο αποδοτικού ή βέλτιστου χαρτοφυλακίου, στο αμέσως 

επόμενο επίπεδο ακολουθούν τα επτά κριτήρια απόφασης και στο τελευταίο επίπεδο 



42 
 

βρίσκονται οι εναλλακτικές λύσεις για τον επενδυτή που είναι τα έξι διαφορετικά μετοχικά 

χαρτοφυλάκια (Εικόνα 2). Σε όλη την ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιούμε το λογισμικό 

Expert Choice. 

 

Εικόνα 2 Η ιεραρχία των επιπέδων απόφασης 

 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να υπολογισθούν οι βαθμοί προτεραιότητας μέσω των 

οποίων η συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει την τελική κατάταξη των εναλλακτικών ενεργειών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε κατώτερο επίπεδο στην ιεραρχία λαμβάνει τον βαθμό 

προτεραιότητας του σύμφωνα με το αμέσως ανώτερο επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή της 

AHP στηρίζεται στον υπολογισμό 1) των τοπικών προτεραιοτήτων ή διαφορετικά των 

προτεραιοτήτων των εναλλακτικών για κάθε ένα από τα κριτήρια του προβλήματος που 

απαντούν στην ερώτηση «Ποιο από τα διαθέσιμα μετοχικά χαρτοφυλάκια είναι το 

προτιμότερο, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί ένα δεδομένο κριτήριο, όπως παραδείγματος χάριν 

η μεγιστοποίηση της απόδοσης;» και 2) των προτεραιοτήτων των κριτηρίων σύμφωνα με 

την σημαντικότητα κάθε κριτηρίου ως προς την εκπλήρωση του στόχου που αντίστοιχα 

απαντά στην ερώτηση «Ποιο κριτήριο είναι πιο σημαντικό για την ικανοποίηση του στόχου 

του ΛΑ, δηλαδή για την επιλογή του βέλτιστου χαρτοφυλακίου και μάλιστα σε τι βαθμό;». 

Η συνάθροιση των τοπικών προτεραιοτήτων και της προτεραιότητας των κριτηρίων οδηγεί 

στις καθολικές προτεραιότητες. Τέλος, να επισημάνουμε ότι οι παραπάνω προτεραιότητες 

υπολογίζονται με βάση συγκρίσεις ζευγών (pair-wise comparisons), οι οποίες αξιολογούνται 

με βάση την θεμελιώδη κλίμακα 1-9 και τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε αντίστοιχους 

πίνακες συγκρίσεων. 

 Όπως αναφέρει ο J. Figueira, ένας βαθμός προτεραιότητας είναι ένα σκορ που 

κατατάσσει την σημαντικότητα της εναλλακτικής ενέργειας ή του κριτηρίου στην απόφαση. 

Συνοψίζοντας, στην AHP διακρίνουμε τρεις τύπους προτεραιοτήτων, οι οποίες είναι οι εξής: 

 Προτεραιότητες κριτηρίων: μετρούν την σημαντικότητα του κάθε κριτηρίου σε 

σχέση με τον αρχικό στόχο. 

 Τοπικές προτεραιότητες εναλλακτικών: μετρούν την σημαντικότητα μίας 

εναλλακτικής σε σχέση με ένα δεδομένο κριτήριο. 

1ο Επίπεδο 

2ο Επίπεδο 

3ο Επίπεδο 
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 Καθολικές προτεραιότητες εναλλακτικών: χρησιμοποιούνται για την κατάταξη 

των εναλλακτικών λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και κατά συνέπεια των 

απώτερο στόχο του ΛΑ. 

Παρακάτω παραθέτουμε τις μήτρες συγκρίσεων ανά ζεύγη (comparison matrices) για 

κάθε ένα από τα έξι κριτήρια του προβλήματος. 

 Απόδοση Χαρτοφυλακίου: Ο Πίνακας 14 περιέχει τις συγκρίσεις των 

χαρτοφυλακίων ανά δύο με βάση την απόδοση (return). Συγκεκριμένα, 

συγκρίνουμε τις εναλλακτικές στο αριστερό μέρος με τις εναλλακτικές στο πάνω 

μέρος του πίνακα. Όπως παρατηρούμε χρησιμοποιείται η θεμελιώδης κλίμακα 1-

9, ωστόσο να επισημάνουμε ότι οι εκτιμήσεις με μαύρο χρώμα δηλώνουν 

προτίμηση υπέρ του χαρτοφυλακίου που βρίσκεται στην ίδια σειρά με το 

συγκεκριμένο κελί, ενώ οι εκτιμήσεις με κόκκινο χρώμα δηλώνουν προτίμηση 

υπέρ του χαρτοφυλακίου που βρίσκεται στην ίδια στήλη με το κελί7. Επομένως, 

όταν παραδείγματος χάριν συγκρίνουμε τα χαρτοφυλάκια 1 και 2 σύμφωνα με την 

απόδοση, θεωρούμε ότι υπάρχει ισχυρή προτίμηση για χαρτοφυλάκιο 2 σε σχέση 

με το 1. Με βάση αυτόν τον πίνακα υπολογίζονται οι τοπικές προτεραιότητες των 

χαρτοφυλακίων για το κριτήριο της απόδοσης, οι οποίες παρουσιάζονται στην 

εικόνα 3. Όσον αφορά την σειρά προτίμησης, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το 

χαρτοφυλάκιο 3. Τέλος, το ποσοστό ασυνέπειας (6%) για την εν λόγω μήτρα 

συγκρίσεων είναι αποδεκτό, καθώς είναι μικρότερο από 10% που είναι το 

ανώτατο επιτρεπτό όριο. 

 

Πίνακας 14 Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο Απόδοση 

 

 

                                                           
7 Στην βιβλιογραφία οι εκτιμήσεις που στον πίνακα φαίνονται με κόκκινο χρώμα δηλώνονται ως ο λόγος της 

μονάδας δια της αντίστοιχης εκτίμησης. 
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Εικόνα 3 Προτεραιότητες χαρτοφυλακίων για το κριτήριο Απόδοση 

 

 Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου: Ο πίνακας 15 αποτελεί την μήτρα συγκρίσεων των 

χαρτοφυλακίων ανά ζεύγη σε σχέση με τον κίνδυνο (risk). Εδώ το ποσοστό 

ασυνέπειας είναι 7% (<10%) και κατά συνέπεια είναι αποδεκτό. Όπως 

παρατηρούμε πρώτο σε προτίμηση είναι το χαρτοφυλάκιο 1, ενώ ακολουθούν τα 

χαρτοφυλάκια 2 και 3 αντίστοιχα. Οι προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων, οι 

οποίες προκύπτουν από τον συγκεκριμένο πίνακα φαίνονται στην εικόνα 4. 

 

Πίνακας 15 Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο Κίνδυνος 

 

 

 

Εικόνα 4 Προτεραιότητες Χαρτοφυλακίων για το κριτήριο Κίνδυνος 

 

 Ρευστότητα: Ο πίνακας 16 αποτελεί την μήτρα συγκρίσεων των χαρτοφυλακίων 

ανά ζεύγη σε σχέση με το κριτήριο ρευστότητα (liquidity). Σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες που προκύπτουν από τις εκτιμήσεις του πίνακα, πρώτο σε 

προτίμηση έρχεται το χαρτοφυλάκιο 4, ενώ ακολουθούν τα χαρτοφυλάκια 5 και 6 
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(εικόνα 5). Το ποσοστό ασυνέπειας του πίνακα ανέρχεται στο 10% που ταυτίζεται 

με το ανώτερο επιτρεπόμενο ποσοστό στην AHP.  

Πίνακας 16  Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο Ρευστότητα 

 

 

 

Εικόνα 5 Προτεραιότητες χαρτοφυλακίων για το κριτήριο Ρευστότητα 

 Μερίσματα: Ο πίνακας 17 παρακάτω αποτελεί την μήτρα συγκρίσεων των 

χαρτοφυλακίων ανά ζεύγη σε σχέση με τα μερίσματα (dividends). Με βάση τις 

εκτιμήσεις του πίνακα υπολογίζονται οι προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων 

(εικόνα 6), σύμφωνα με τις οποίες διακρίνουμε μια ισχυρή προτίμηση υπέρ του 

χαρτοφυλακίου 1. Επίσης, το ποσοστό ασυνέπειας του πίνακα είναι 9% (<10%) 

και κατά συνέπεια αποδεκτό.  

Πίνακας 17 Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο Μερίσματα 
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Εικόνα 6 Προτεραιότητες χαρτοφυλακίων για το κριτήριο Μερίσματα 

 

 Αριθμός μετοχών: Ο πίνακας 18 αποτελεί την μήτρα συγκρίσεων των 

χαρτοφυλακίων ανά ζεύγη σε σχέση με το κριτήριο αριθμός μετοχών (number of 

stocks), η οποία παρουσιάζει την σχετική προτίμηση μεταξύ των εναλλακτικών 

και από την οποία προκύπτουν οι τοπικές προτιμήσεις αυτών για το εν λόγω 

κριτήριο (εικόνα 7). Σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό ασυνέπειας είναι 

αμελητέο (1%), πράγμα που δηλώνει την ευρωστία των εκτιμήσεων του πίνακα.  

 

Πίνακας 18 Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο Αριθμός Μετοχών 

 

 

 

Εικόνα 7 Προτεραιότητες χαρτοφυλακίων για το κριτήριο Αριθμός Μετοχών 

 

 Μέση τιμή του συντελεστή συσχέτισης: Ο πίνακας 19 παρουσιάζει την σχετική 

προτίμηση μεταξύ ζευγών χαρτοφυλακίων σε σχέση με την μέση τιμή του 

συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient average). Από τον πίνακα αυτό 

προκύπτουν και οι αντίστοιχες τοπικές προτιμήσεις των εναλλακτικών (εικόνα 8). 
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Παρατηρούμε ότι τα χαρτοφυλάκια 1 και 2 έχουν ίδια προτεραιότητα και είναι 

πρώτα σε κατάταξη. Επίσης, το ποσοστό ασυνέπειας για τις εκτιμήσεις του 

πίνακα ανέρχεται στο 5% (<10%) και κατά συνέπεια είναι αποδεκτό.  

Πίνακας 19 Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο Μέση τιμή του Συντελεστή Συσχέτισης 

 

  

 

Εικόνα 8 Προτεραιότητες χαρτοφυλακίων για το κριτήριο Μέση τιμή του Συντελεστή Συσχέτισης 

 

 Μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς στο ύψος της επένδυσης: Ο πίνακας 20 αποτελεί 

την μήτρα συγκρίσεων των χαρτοφυλακίων ανά ζεύγη σε σχέση με το κριτήριο 

μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς στο ύψος της επένδυσης (maximum proportion 

weight). Επομένως, ο πίνακας παρουσιάζει τις σχετικές προτιμήσεις των 

εναλλακτικών ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο και από τις οποίες προκύπτουν 

οι τοπικές προτιμήσεις των εναλλακτικών όπως φαίνονται στην εικόνα 9. Τέλος, 

να αναφέρουμε ότι και σε αυτό τον πίνακα οι εκτιμήσεις είναι αρκετά αξιόπιστες, 

καθώς το ποσοστό ασυνέπειας είναι μόλις 1%. 

 

Πίνακας 20 Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στο ύψος της επένδυσης 
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Εικόνα 9 Προτεραιότητες χαρτοφυλακίων για το κριτήριο Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στο ύψος της επένδυσης 

 

Μέχρι τώρα στην ανάλυση μας καταφέραμε με την βοήθεια του λογισμικού Expert 

Choice να υπολογίσουμε τις τοπικές προτεραιότητες των εναλλακτικών. Ωστόσο, 

προκειμένου να πάρουμε τις καθολικές προτεραιότητες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη όλα τα 

κριτήρια ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να υπολογίζουμε τις προτεραιότητας των κριτηρίων, 

έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μία τελική κατάταξη των εναλλακτικών του προβλήματος. Για 

το λόγο αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε ακόμη μία μήτρα συγκρίσεων, των κριτηρίων αυτή 

τη φορά, της οποίας οι εκτιμήσεις θα εκφράζουν τη σχετική σημαντικότητα ενός κριτηρίου 

σε σχέση με ένα άλλο ως προς την ικανότητά τους να ικανοποιήσουν το στόχο της 

απόφασης. Με άλλα λόγια, οι προτεραιότητες που προκύπτουν από αυτό τον πίνακα 

αποτελούν ουσιαστικά τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων.  

Παρακάτω παραθέτουμε την μήτρα συγκρίσεων των κριτηρίων στα αριστερά με τα 

κριτήρια στο πάνω μέρος (πίνακας 21). Επομένως, το κελί a12 υποδηλώνει ότι μεταξύ της 

απόδοσης και του κινδύνου υπάρχει μια ασθενής προτίμηση υπέρ της απόδοσης. 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό ασυνέπειας των εκτιμήσεων του πίνακα είναι αρκετά χαμηλό 

(3%) και κατά συνέπεια αποδεκτό. Οι προτιμήσεις των κριτηρίων που προκύπτουν από τις 

εκτιμήσεις του πίνακα φαίνονται στην εικόνα 10. Η απόδοση έχει την μεγαλύτερη 

σημαντικότητα ως προς την ικανοποίηση του στόχου, δηλαδή την επιλογή του βέλτιστου 

χαρτοφυλακίου και ακολουθούν ο κίνδυνος, η ρευστότητα, τα μερίσματα και ούτω καθεξής.  

 

Πίνακας 21 Μήτρα συγκρίσεων κριτηρίων ως προς το στόχο της απόφασης 
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Εικόνα 10 Προτεραιότητες κριτηρίων 

 

Πλέον είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τις καθολικές προτεραιότητες των μετοχικών 

χαρτοφυλακίων ως το άθροισμα των τοπικών προτεραιοτήτων του κάθε χαρτοφυλακίου για 

κάθε κριτήριο σταθμισμένο με τις προτεραιότητες των κριτηρίων. Η διαδικασία αυτή 

ονομάζεται σύνθεση και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή φαίνονται στην εικόνα 

11 και επίσης στον πίνακα 22. Το ποσοστό ασυνέπειας για τον υπολογισμών των τελικών 

προτεραιοτήτων είναι μόνο 5% (<10%) πράγμα που συνεπάγεται την σχετική συνέπεια των 

αποτελεσμάτων μας. Επομένως, η κατάταξη των χαρτοφυλακίων με βάση την μέθοδο AHP 

είναι η εξής: 

1. Χαρτοφυλάκιο1 

2. Χαρτοφυλάκιο3 

3. Χαρτοφυλάκιο2 

4. Χαρτοφυλάκιο4 

5. Χαρτοφυλάκιο5 

6. Χαρτοφυλάκιο6 

Να επισημανθεί ότι ο υπολογισμός των καθολικών προτεραιοτήτων έγινε με βάση την 

κανονικοποιημένη μορφή (normalized priorities), όπου το άθροισμά τους ισούται με την 

μονάδα. Ωστόσο, μπορούμε να μετατρέψουμε τις προτεραιότητες στην ιδεατή μορφή (ideal 

mode), όπως φαίνεται παρακάτω, διαιρώντας την καθεμία με την μεγαλύτερη από αυτές που 

στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτή του πρώτου χαρτοφυλακίου. Με αυτόν τον τρόπο 

δηλώνουμε το 1ο χαρτοφυλάκιο ως την ιδανική εναλλακτική και επακόλουθα τα υπόλοιπα 

χαρτοφυλάκια λαμβάνουν ανάλογες τιμές, γεγονός που διευκολύνει τις συγκρίσεις των 

αποτελεσμάτων μεταξύ της ιδανικής λύσης και των υπολοίπων. Παραδείγματος χάριν, το 2ο 

χαρτοφυλάκιο είναι 77% τόσο καλό όσο το 1ο χαρτοφυλάκιο. Η μετατροπή των 
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προτεραιοτήτων των έξι χαρτοφυλακίων από κανονικοποιημένη σε ιδεατή μορφή 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

1. 1ο Χαρτοφυλάκιο: 
𝟎,𝟐𝟒𝟔

𝟎,𝟐𝟒𝟔
= 𝟏 

2. 2ο Χαρτοφυλάκιο: 
𝟎,𝟏𝟗𝟎

𝟎,𝟐𝟒𝟔
≅ 𝟎, 𝟕𝟕 

3. 3ο Χαρτοφυλάκιο: 
𝟎,𝟐𝟎𝟓

𝟎,𝟐𝟒𝟔
≅ 𝟎, 𝟖𝟑 

4. 4ο Χαρτοφυλάκιο: 
𝟎,𝟏𝟓𝟔

𝟎,𝟐𝟒𝟔
≅ 𝟎, 𝟔𝟑 

5. 5ο Χαρτοφυλάκιο: 
𝟎,𝟏𝟏𝟑

𝟎,𝟐𝟒𝟔
≅ 𝟎, 𝟒𝟔 

6. 6ο Χαρτοφυλάκιο: 
𝟎,𝟎𝟗𝟏

𝟎,𝟐𝟒𝟔
≅ 𝟎, 𝟑𝟕 

 

 

Εικόνα 11 Σύνθεση: Υπολογισμός των καθολικών προτεραιοτήτων 

 

Πίνακας 22 Υπολογισμός καθολικών προτεραιοτήτων 
Χαρτοφυλάκιο Απόδοση Κίνδυνος Ρευστότητα Μερίσματα Αριθμός 

Μετοχών 

Μέση Τιμή 

ΣΣ 

Μέγιστο 

Ποσοστό 

Συνεισφοράς 

Στόχος: 

(Σύνολο) 

1ο 0,077*0,348 0,397*0,285 0,108*0,150 0,618*0,102 0,038*0,049 0,302*0,032 0,464*0,032 0,246 

2ο 0,269*0,348 0,219*0,285 0,023*0,150 0,035*0,102 0,114*0,049 0,302*0,032 0,143*0,032 0,190 

3ο 0,488*0,348 0,020*0,285 0,081*0,150 0,035*0,102 0,199*0,049 0,200*0,032 0,143*0,032 0,205 

4ο 0,029*0,348 0,180*0,285 0,510*0,150 0,057*0,102 0,199*0,049 0,032*0,032 0,054*0,032 0,156 

5ο 0,108*0,348 0,077*0,285 0,236*0,150 0,036*0,102 0,114*0,049 0,141*0,032 0,143*0,032 0,113 

6ο 0,029*0,348 0,107*0,285 0,043*0,150 0,219*0,102 0,336*0,049 0,022*0,032 0,054*0,032 0,091 

Σύνολο: 0,348 0,285 0,150 0,102 0,049 0,032 0,032 1 

 

6.1) Ανάλυση Ευαισθησίας 

Προτού ολοκληρώσουμε την ανάλυση της μεθόδου AHP θα πρέπει να αναφερθούμε 

στην ανάλυση ευαισθησίας, προκειμένου να ελέγξουμε την εγκυρότητα και την ευρωστία 

των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν με αυτήν. Συγκεκριμένα, κατά την ανάλυση 

ευαισθησίας μπορεί κανείς να παρατηρήσει κατά πόσο μία μικρής εντάσεως αλλαγή μίας ή 
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περισσότερων παραμέτρων μπορεί να επηρεάσει την διαδικασία της απόφασης, δηλαδή την 

σειρά κατάταξης των εναλλακτικών (rank reversal). Για τις ανάγκες της ανάλυσης μας θα 

χρησιμοποιήσουμε μία παράμετρο, το συντελεστή βαρύτητας των κριτηρίων και θα 

παρατηρήσουμε τις αλλαγές που συνεπάγεται η μεταβολή του συντελεστή κάθε κριτηρίου 

στην σειρά κατάταξης των μετοχικών χαρτοφυλακίων. Στο διάγραμμα 13 παρακάτω 

παρουσιάζουμε την αρχική κατάταξη των εναλλακτικών έτσι όπως προέκυψε από την 

μέθοδο AHP και τους συντελεστές βαρύτητας των 6 κριτηρίων. Να επισημανθεί ότι η 

ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του Expert Choice. 

Θα ξεκινήσουμε με την απόδοση που όπως φαίνεται στο διάγραμμα 14 μία αύξηση του 

συντελεστή βαρύτητας της απόδοσης κατά 6,2% συνεπάγεται μεταβολή της σειράς 

κατάταξης των εναλλακτικών καθώς πλέον την πρώτη θέση καταλαμβάνει το  

χαρτοφυλάκιο 3 έναντι του 1. Επιπρόσθετα, μία αύξηση του συντελεστή του ίδιου κριτηρίου 

της τάξεως του 15% οδηγεί σε περαιτέρω μεταβολή της σειράς κατάταξης των 

χαρτοφυλακίων, καθώς το χαρτοφυλάκιο 2 είναι πλέον προτιμότερο από το 1 που ήταν η 

ιδανική επιλογή με βάση την μέθοδο AHP (διάγραμμα 15). Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι τα 

αποτελέσματα της μεθόδου είναι αρκετά  ευαίσθητα σε πιθανές μεταβολές που σχετίζονται 

με το κριτήριο της απόδοσης, το οποίο μάλιστα έχει και την υψηλότερη σημαντικότητα. 

 

 

Διάγραμμα 13 Ανάλυση Ευαισθησίας: Αρχική κατάσταση 
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Διάγραμμα 14 Ανάλυση ευαισθησίας για την Απόδοση του χαρτοφυλακίου (α) 

 

 

Διάγραμμα 15 Ανάλυση ευαισθησίας για την Απόδοση του χαρτοφυλακίου (β) 

 

Όσον αφορά το κριτήριο του κινδύνου, μία αύξηση του συντελεστή βαρύτητας κατά 

5,7% συνεπάγεται αλλαγή της σειράς κατάταξης μεταξύ των χαρτοφυλακίων 2 και 3 

(διάγραμμα 16), ενώ μια αύξηση κατά 18,1% συνεπάγεται επιπλέον μεταβολή της 
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κατάταξης αφού πλέον το χαρτοφυλάκιο 4 βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από το 3 

(διάγραμμα 17). Επομένως, όπως και προηγουμένως έτσι και για το συγκεκριμένο κριτήριο 

συμπεραίνουμε ότι σχετικά μικρές αλλαγές οδηγούν σε έντονες διαταραχές της κατάταξης 

και επομένως τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι ευαίσθητα ως προς τις αλλαγές αυτής 

της παραμέτρου. Ωστόσο, να τονιστεί ότι η θέση κατάταξης της ιδανικής λύσης δεν 

επηρεάζεται, καθώς το χαρτοφυλάκιο 1 παραμένει η ιδανικότερη επιλογή, πράγμα που 

υποδηλώνει την ευρωστία των αποτελεσμάτων μας.  

 

Διάγραμμα 16 Ανάλυση ευαισθησίας για τον Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (α) 
 

 

Διάγραμμα 17 Ανάλυση ευαισθησίας για τον Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (β) 
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Συνεχίζουμε την ανάλυσή μας με τον συντελεστή βαρύτητας της ρευστότητας, όπου μια 

αύξηση του κατά 6,3% συντελεί στην αλλαγή κατάταξης μεταξύ του χαρτοφυλακίου 2 και 4 

(διάγραμμα 18), ενώ μία αύξηση κατά 9% οδηγεί σε περαιτέρω μεταβολή της σειράς 

κατάταξης των εναλλακτικών, καθώς το χαρτοφυλάκιο 4 προτιμάται πλέον έναντι των 

χαρτοφυλακίων 2 και 3 (διάγραμμα 19). Παρόλα αυτά η μεταβολή αυτής της παραμέτρου 

δεν επηρεάζει την απόφαση, διότι το χαρτοφυλάκιο 1 εξακολουθεί να είναι η επικρατέστερη 

λύση. 

 

 

Διάγραμμα 18 Ανάλυση Ευαισθησίας για τη Ρευστότητα (α) 
 

 

Διάγραμμα 19 Ανάλυση ευαισθησίας για τη Ρευστότητα (β) 
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Το επόμενο κριτήριο είναι τα μερίσματα, το οποίο όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 20 

δεν επηρεάζει την ορθότητα των αποτελεσμάτων της μεθόδου, καθώς μία πολύ μεγάλη 

μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας της τάξεως του 26,3% έχει ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή της σειράς κατάταξης μεταξύ των χαρτοφυλακίων 5 και 6, τα οποία μάλιστα 

βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις της κατάταξης. Επομένως, θεωρούμε ότι με βάση τα 

μερίσματα λαμβάνουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.  

 

 

Διάγραμμα 20 Ανάλυση ευαισθησίας για τα Μερίσματα 

 

Όσον αφορά τον αριθμό των μετοχών, παρατηρούμε ότι μία αύξηση του συντελεστή 

βαρύτητας του κατά 9,5% μεταβάλλει την θέση κατάταξης μεταξύ των δύο λιγότερο 

ελκυστικών χαρτοφυλακίων, καθώς το 6 είναι πλέον προτιμότερο από το 5 (διάγραμμα 21), 

ενώ μία αρκετά μεγαλύτερη μεταβολή του συντελεστή της τάξεως του 20,5% συντελεί σε 

μία επιπλέον αλλαγή της σειράς κατάταξης μεταξύ των χαρτοφυλακίων 1 και 3 και κατά 

συνέπεια το χαρτοφυλάκιο που προτάθηκε ως η ιδανική λύση με βάση τη μέθοδο AHP δεν 

είναι πλέον το προτιμότερο. Αυτό όμως συνεπάγεται μια σχετικά μικρή ευαισθησία του 

αποτελέσματος σε αλλαγές της συγκεκριμένης παραμέτρου.  

Τέλος, έχουμε τα κριτήρια μέση τιμή του συντελεστή συσχέτισης και το μέγιστο 

ποσοστό συνεισφοράς. Ειδικότερα, μία αύξηση του συντελεστή βαρύτητας του πρώτου 

κριτηρίου κατά 13% περίπου οδηγεί σε αλλαγή της θέσης μεταξύ των χαρτοφυλακίων 2 και 

3 (διάγραμμα 23) και επομένως, το αποτέλεσμα είναι ελάχιστα ευαίσθητο σε αλλαγές της 

παραμέτρου αυτής, ενώ μια αύξηση του συντελεστή βαρύτητας του κατά 32% οδηγεί σε 
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επιπλέον μεταβολή της κατάταξης μεταξύ των χαρτοφυλακίων 4 και 5 (διάγραμμα 24). Το 

δεύτερο κριτήριο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την σειρά κατάταξης των εναλλακτικών και κατά 

συνέπεια την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της μεθόδου. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

25, μια μεγάλης εντάσεως μεταβολή του συντελεστή βαρύτητας κατά 35% συντελεί στη 

αλλαγή της σειράς κατάταξης μόνο των χαρτοφυλακίων 4 και 5. 

 

 

Διάγραμμα 21 Ανάλυση ευαισθησίας για τον Αριθμό των Μετοχών (α) 

 

 

Διάγραμμα 22 Ανάλυση ευαισθησίας για τον Αριθμό των Μετοχών (β) 
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Διάγραμμα 23 Ανάλυση Ευαισθησίας για τη Μέση τιμή του Συντελεστή Συσχέτισης (α) 

 

 

Διάγραμμα 24 Ανάλυση ευαισθησίας για τη Μέση τιμή του Συντελεστή Συσχέτισης (β) 
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Διάγραμμα 25 Ανάλυση ευαισθησίας για το Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στο ύψος της επένδυσης 
 

7) Συγκριτική ανάλυση PROMETHEE-AHP 

Όπως συμβαίνει με όλες τις  MCDA μεθόδους έτσι και οι δύο μέθοδοι που εξετάζουμε 

εμφανίζουν αρκετά πλεονεκτήματα αλλά ταυτόχρονα και μειονεκτήματα σε διάφορους 

τομείς. Γι’ αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε και να συγκρίνουμε τις 

δυνάμεις και αδυναμίες τους με βάση την έρευνα των C. Macharis et al. (2004).  

Αρχικά, η AHP ως μία μέθοδος πλήρους συνάθροισης συνδέεται με απώλεια σημαντικής 

πληροφορίας, καθώς υπάρχει αντιστάθμιση των θετικών εκτιμήσεων σε μερικά κριτήρια 

από τις αρνητικές εκτιμήσεις σε άλλα κριτήρια. Αντιθέτως, η PROMETHEE-I λόγω του 

γεγονότος ότι υποστηρίζει την ύπαρξη μη συγκρισιμότητας μεταξύ των εναλλακτικών 

αποφεύγει αυτό το γεγονός, ενώ η PROMETHEE-II λόγω της ύπαρξης πλήρους κατάταξης 

των εναλλακτικών συνεπάγεται επίσης απώλεια πληροφορίας. Επιπλέον, σχετικά με την 

απόσπαση των αξιολογήσεων των εναλλακτικών, η PROMETHEE απαιτεί ως εισροή μόνο 

τις εκτιμήσεις του ΛΑ για κάθε εναλλακτική σε κάθε κριτήριο, ενώ στην AHP ο αριθμός 

των συγκρίσεων που πρέπει να γίνουν μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος καθώς 

υπολογίζεται από τον τύπο: n*(n-1)/2. Ωστόσο, ένα από τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα 

της AHP σχετίζεται με τον περιορισμό της χρήσης της κλίμακας 1-9. 
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Από την άλλη πλευρά, η AHP παρέχει το σημαντικό πλεονέκτημα της κατασκευής της 

δομής του προβλήματος σε σύγκριση με την PROMETHEE λόγω της κατασκευής ιεραρχίας 

κριτηρίων και της αποσύνθεσης του προβλήματος στα επιμέρους συστατικά του μέρη. Με 

αυτό τον τρόπο, ο ΛΑ μπορεί εύκολα να κατανοήσει το πρόβλημα σε αντίθεση με την 

PROMETHEE, η οποία δεν προσφέρει την ίδια δυνατότητα. Επιπρόσθετα, η AHP παρέχει 

την δυνατότητα χειρισμού των ασυνεπειών που δημιουργούνται μέσω της αποδοχής ενός 

ανώτατου ορίου ασυνέπειας. Ακόμη ένα πλεονέκτημα της AHP σχετίζεται με τον τρόπο 

καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων μέσω μίας ακολουθίας συγκρίσεων 

ανά ζεύγη και χρησιμοποιώντας την eigenvector μέθοδο, ενώ η PROMETHEE δεν παρέχει 

κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των βαρών. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι και οι δύο μέθοδοι πλήττονται από το πρόβλημα της 

αντιστροφής της κατάταξης όταν μια νέα εναλλακτική προστίθεται στο πρόβλημα 

απόφασης, ενώ έχουν το πλεονέκτημα ότι υποστηρίζουν την ομαδική λήψη αποφάσεων 

μέσω επίτευξης κοινής συμφωνίας και επίσης υπάρχουν πολλά λογισμικά προγράμματα που 

τις υποστηρίζουν. 

 

7.1) Ενσωμάτωση της AHP στην PROMETHEE  

Από την συγκριτική ανάλυση των δύο μεθόδων MCDA που προηγήθηκε γίνεται 

αντιληπτό ότι τόσο η PROMETHEE όσο και η AHP διακρίνονται για ορισμένα δυνατά 

σημεία τους, όμως παρουσιάζουν και κάποιες αδυναμίες. Επομένως, παρακάτω προτείνεται 

μία νέα μέθοδος, προϊόν συνεργασίας των δύο προαναφερθέντων μεθόδων, καθώς 

συμπεραίνουμε ότι η ενσωμάτωση ορισμένων χαρακτηριστικών στοιχείων της AHP στην  

PROMETHEE θα μπορούσε να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα της 

τελευταίας. Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά της AHP που θα χρησιμοποιήσουμε 

αναφέρονται 1) στην κατασκευή της ιεραρχίας του προβλήματος απόφασης και 2) στον 

καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός 

ότι αφενός μεν η υιοθέτηση μίας ιεραρχικής δομής διευκολύνει τον ΛΑ να λάβει μια σαφή 

εικόνα του προβλήματος μέσω της ανάλυσης του στα συστατικά του μέρη, αφετέρου δε οι 

μεγάλοι πίνακες αξιολόγησης στην PROMETHEE (περισσότερα από επτά κριτήρια και 

επτά εναλλακτικές) μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση στον ΛΑ. Από την άλλη πλευρά, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί η PROMETHEE δεν παρέχει κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον 

τρόπο καθορισμού των βαρών των κριτηρίων, αλλά ως επί των πλείστων η διαισθητική 
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γνώση του ΛΑ χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό, σε αντίθεση με την AHP, η οποία 

χρησιμοποιεί ένα πιο ακριβή και συνεπή τρόπο. 

Επομένως, η νέα μέθοδος αποτελείται από 4 διακριτά βήματα: 

1. Συλλογή των δεδομένων, όπου συγκεντρώνονται τα κριτήρια απόφασης και οι 

εναλλακτικές, οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση αυτά και κατασκευάζεται η 

ιεραρχική δομή του προβλήματος. Η ιεραρχία που προκύπτει είναι ίδια με αυτή 

της εικόνας 2. 

2. Υπολογισμοί της AHP, όπου σχηματίζεται η μήτρα συγκρίσεων ανά ζεύγη 

κριτηρίων σε σχέση με τον απώτερο στόχο της απόφασης, έτσι ώστε να 

υπολογισθούν οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων. Τα βάρη των κριτηρίων 

φαίνονται στην εικόνα 10. 

3. Υπολογισμοί της PROMETHEE, όπου γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί 

προκειμένου να παραχθεί η τελική κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της μερικής κατάταξης (PROMETHEE-I), της 

πλήρους κατάταξης (PROMETHEE-II) και της Gaia Plane. Η ανάλυση που 

ακολουθεί έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού Visual Promethee.  

4. Λήψη απόφασης, όπου επιλέγεται η βέλτιστη εναλλακτική λύση (ή ενέργεια) από 

τον ΛΑ με βάση το προηγούμενο βήμα. 

 

Εικόνα 12 Τα βήματα της προτεινόμενης μεθόδου
8

 

                                                           
8  D. Bogdanovic, D. Nikolic, I. Ilic, (2011), “Mining method selection by integrated AHP and PROMETHEE method”. 
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Πίνακας 23 Πίνακας Αξιολόγησης 

 

 

Πίνακας 24 Πίνακας Ροών 

 

 

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 26, η PROMETHEE-I δεν μας παρέχει πλήρη 

κατάταξη των έξι χαρτοφυλακίων, καθώς τα χαρτοφυλάκια 4 και 6 είναι μη συγκρίσιμα 

μεταξύ τους (το χαροφυλάκιο4 έχει μικρότερο phi- αλλά ταυτόχρονα και μικρότερο phi+ και 

αντίστροφα για το χαρτοφυλάκιο6). Παρόλα αυτά, η PROMETHEE-II μας δίνει μία πλήρη 

κατάταξη των χαρτοφυλακίων (διάγραμμα 27), η οποία φαίνεται και στον πίνακα 24. 

Επομένως, η επιλογή που προτείνεται ως αποτέλεσμα της εξέτασης της συγκεκριμένης 

μεθόδου είναι το χαρτοφυλάκιο1. 

 



62 
 

 

Διάγραμμα 26  PROMETHEE-I Partial Ranking 

 

 

Διάγραμμα 27 PROMETHEE-II Complete Ranking 
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Τέλος, πριν ολοκληρώσουμε την ανάλυση της νέας μεθόδου θα πρέπει να ελέγξουμε και 

το αποτέλεσμα της κατάταξης των χαρτοφυλακίων από την πλευρά του περιγραφικού 

εργαλείου Gaia Plane, το οποίο παραθέτουμε στην συνέχεια (διάγραμμα 28). Όπως 

παρατηρούμε υπάρχει μια ομαδοποίηση των χαρτοφυλακίων ανά δύο στο χώρο ανάλογα με 

τις ομοιότητες που εμφανίζουν με βάση την απόδοση τους στα εξεταζόμενα κριτήρια. 

Παραδείγματος χάριν, τα χαρτοφυλάκια 3 και 5 μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε μία 

ομάδα, η οποία διακρίνεται για την υψηλή της απόδοση στο κριτήριο ρευστότητα. 

Επιπρόσθετα, από το διάγραμμα γίνεται εμφανής η σχέση (θετική ή αρνητική) μεταξύ των 

κριτηρίων, όπως λόγου χάριν υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση μεταξύ κινδύνου και 

ρευστότητας, καθώς υψηλός κίνδυνος συνεπάγεται αποστροφή των επενδυτών για το 

συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και κατ’ επέκταση μικρότερη δυνατότητα μετατρεψιμότητας 

και άρα ρευστότητας. Αντίθετα, παρατηρούμε θετική συσχέτιση του κινδύνου και των 

μερισμάτων, καθώς ένα χαρτοφυλάκιο υψηλού κινδύνου θα συνοδεύεται από υψηλά 

μερίσματα προκειμένου να παραμείνει ελκυστικό για τους επενδυτές που αποστρέφονται 

τον κίνδυνο. Ένα ακόμη στοιχείο που μπορούμε να πληροφορηθούμε από το διάγραμμα 

αυτό είναι η δύναμη διαφοροποίησης των κριτηρίων μέσω του μήκους των ευθειών τους. 

Επομένως, συμπεραίνουμε ότι η απόδοση και ο κίνδυνος, όπως θα αναμέναμε, είναι τα 

κριτήρια με την μεγαλύτερη δύναμη διαφοροποίησης. Τέλος, η κατάταξη που προκύπτει 

από το GAIA Plane, αν φέρουμε τις κάθετες προβολές των χαρτοφυλακίων στην ράβδο 

απόφασης (κόκκινη ευθεία), είναι ελάχιστα διαφοροποιημένη από αυτή της PROMETHEE-

II. Η κατάταξη των εναλλακτικών είναι η εξής: 1) Χαρτοφυλάκιο1, 2) Χαρτοφυλάκιο2, 3) 

Χαρτοφυλάκιο5, 4) Χαρτοφυλάκιο3, 5) Χαρτοφυλάκιο4 και 6) Χαρτοφυλάκιο6.  
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Διάγραμμα 28 GAIA Plane 

 

8) Συμπεράσματα: Συγκριτική Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση των τριών μεθόδων με στόχο την επιλογή του 

βέλτιστου μετοχικού χαρτοφυλακίου, είμαστε πλέον σε θέση να πραγματοποιήσουμε 

σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών. Παρακάτω παραθέτουμε τον πίνακα 25, ο οποίος 

παρουσιάζει την κατάταξη που λάβαμε από τις MCDA μεθόδους που αναλύσαμε καθ’ όλη 

την διάρκεια της παρούσας εργασίας, την PROMETHEE, την AHP και την integrated 

PROMETHEE-AHP. Όπως παρατηρούμε, οι πρώτες δύο μέθοδοι παράγουν ακριβώς το ίδιο 

αποτέλεσμα όσον αφορά τις πρώτες τρεις θέσεις στην κατάταξη των εναλλακτικών, ενώ 

παρουσιάζουν μία μικρή διαφορά στη σειρά των τριών τελευταίων εναλλακτικών, καθώς το 

χαρτοφυλάκιο4 κατατάσσεται 4ο στην PROMETHEE, αλλά 6ο στην AHP. Σχετικά με τη 

σύγκριση της πρώτης με την τρίτη μέθοδο, παρατηρούμε ότι η μόνη τους διαφορά 

εντοπίζεται στην εναλλαγή των θέσεων μεταξύ των χαρτοφυλακίων 2 και 3, αφού στην 

PROMETHEE αυτά καταλαμβάνουν την 3η και 2η θέση στην κατάταξη αντίστοιχα, ενώ 

στην Integrated PROMETHEE-AHP καταλαμβάνουν την 2η και 3η θέση αντιστοίχως. 

Τέλος, όσον αφορά την σύγκριση μεταξύ της AHP και της Integrated PROMETHEE-AHP, 
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οι διαφορές τους είναι ο συνδυασμός των διαφορών που εντοπίσαμε στις δύο 

προαναφερθείσες συγκρίσεις.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και οι τρεις μέθοδοι που αναπτύξαμε καταλήγουν στο 

ίδιο ακριβώς συμπέρασμα σύμφωνα με τον στόχο απόφασης του επενδυτή του 

παραδείγματός μας, διότι έρχονται σε απόλυτη συμφωνία για την πρώτη θέση στην 

κατάταξη. Με άλλα λόγια, και οι τρεις μέθοδοι προτείνουν το χαρτοφυλάκιο1 ως την 

βέλτιστη και πιο αποδοτική λύση με βάση τα επτά κριτήρια απόφασης που έθεσε ο 

επενδυτής. Αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντική τόσο για την εγκυρότητα των ίδιων των 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν όσο και για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που 

παρήχθησαν. Επίσης, να επισημανθεί ότι το χαρτοφυλάκιο1 που είναι η προτεινόμενη 

επιλογή εμφανίζει την υψηλότερη απόδοση σε τρία από τα επτά κριτήρια που εξετάσαμε 

(πίνακες 12 και 23), πράγμα που δίνει περαιτέρω αξία στο αποτέλεσμα της έρευνας μας.  

Επομένως, με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε συμπεραίνουμε ότι παρόλο που 

χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά 

τους και την μεθοδολογία που ακολουθούν, έρχονται σε απόλυτη συμφωνία όσον αφορά 

την επιλογή που προτείνουν και ως αποτέλεσμα διευκολύνουν την διαδικασία λήψης 

απόφασης του επενδυτή. 

 

Πίνακας 25 Σύγκριση αποτελεσμάτων 

Σειρά 

Κατάταξης 
PROMETHEE AHP 

Integrated 

PROMETHEE-AHP 

1 Χαρτοφυλάκιο1 Χαρτοφυλάκιο1 Χαρτοφυλάκιο1 

2 Χαρτοφυλάκιο3 Χαρτοφυλάκιο3 Χαρτοφυλάκιο2 

3 Χαρτοφυλάκιο2 Χαρτοφυλάκιο2 Χαρτοφυλάκιο3 

4 Χαρτοφυλάκιο5 Χαρτοφυλάκιο4 Χαρτοφυλάκιο5 

5 Χαρτοφυλάκιο6 Χαρτοφυλάκιο5 Χαρτοφυλάκιο6 

6 Χαρτοφυλάκιο4 Χαρτοφυλάκιο6 Χαρτοφυλάκιο4 

 

9) Προσάρτημα 

 

Σε αυτή τη ενότητα παραθέτουμε τα διαγράμματα των τιμών των μετοχών που 

επιλέχθηκαν με βάση την ανάλυση μας για την σύνθεση των έξι χαρτοφυλακίων. Όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει τα διαγράμματα προέρχονται από την ηλεκτρονική πηγή 

finance.yahoo.com. 
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 Χαρτοφυλάκιο1 

 

 

Διάγραμμα 1 BA 

 

 

Διάγραμμα 2 COST 

 

 

Διάγραμμα 3 CSCO 
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Διάγραμμα 4 DAL 

 

 

Διάγραμμα 5 CVS 

 

 

Διάγραμμα 6 XOM 
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Διάγραμμα 7 OR.PA 

 

 

Διάγραμμα 8 TM 

 

 

Διάγραμμα 9 BTI 
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Διάγραμμα 10 DG.PA 

 

 

Διάγραμμα 11 DIS 

 

 

 Χαρτοφυλάκιο2 

 

 

Διάγραμμα 12 ADS.DE 
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Διάγραμμα 13 AMZN 

 

 

Διάγραμμα 14 BRK-B 

 

 

Διάγραμμα 15 HYU.DE 
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Διάγραμμα 16 PG 

 

 

Διάγραμμα 17 RYAAY 

 

 

Διάγραμμα 18 UNH 
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Διάγραμμα 19 VZ 

 

 Χαρτοφυλάκιο3 

 

 

Διάγραμμα 20 GOOG 

 

 

Διάγραμμα 21 BMW.DE 
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Διάγραμμα 22 C 

 

 

Διάγραμμα 23 JNJ 

 

 

Διάγραμμα 24 HD 
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Διάγραμμα 25 PM 

 

 

Διάγραμμα 26 FNV 

 

 Χαρτοφυλάκιο4 

 

 

Διάγραμμα 27 CS.PA 
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Διάγραμμα 28 CAH 

 

 

Διάγραμμα 29 DAI.DE 

 

 

Διάγραμμα 30 FDX 
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Διάγραμμα 31 INTC 

 

 

Διάγραμμα 32 T 

 

 

Διάγραμμα 33 UL 
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 Χαρτοφυλάκιο5 

 

 

Διάγραμμα 34 AAL 

 

 

Διάγραμμα 35 CDI 

 

 

Διάγραμμα 36 KR 
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Διάγραμμα 37 MSFT 

 

 

Διάγραμμα 38 NTT 

 

 

Διάγραμμα 39 PEP  
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Διάγραμμα 40 SKA-B.ST 

 

 

Διάγραμμα 41 TXN 

 

 Χαρτοφυλάκιο6 

 

 

Διάγραμμα 42 DTE.DE 
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Διάγραμμα 43 HOT.DE 

 

 

Διάγραμμα 44 KER.PA 

 

 

Διάγραμμα 45 UPS 

 



81 
 

 

Διάγραμμα 46 WBA 

 

 

Διάγραμμα 47 WFC 
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