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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (ΣΧ) είναι ένας νέος κλάδος των οικονομικών που 

αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1990. Συνδυάζει τα χρηματοοικονομικά με την ψυχολογία. 

Δημιουργήθηκε εξαιτίας “ανωμαλιών” που παρατηρήθηκαν στην θεωρία των 

αποτελεσματικών αγορών. Η ΣΧ αποτελεί σήμερα απαραίτητο στοιχείο για την διεξαγωγή 

συμπερασμάτων για το πώς λειτουργούν στην πραγματικότητα οι επενδυτές στην 

χρηματαγορά. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί το πώς αναπτύχθηκε η ΣΧ, θα 

αναφερθούν τα δύο βασικότερα στοιχεία της, οι περιορισμοί στην αντιστάθμιση του 

κινδύνου και η ψυχολογία, καθώς και θα διεξαχθεί έρευνα για το φαινόμενο της Δευτέρας 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με τη βοήθεια του προγράμματος Eviews. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Συνοπτική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας 

 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επικεντρώνεται γύρω από τον κλάδο της 

συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, ενός πρόσφατου σχετικά κλάδου που προέκυψε από 

την ανάγκη διερεύνησης ορισμένων ανωμαλιών της αγοράς που δεν μπορούσαν να 

ερμηνευτούν από τα κλασσικά οικονομικά υποδείγματα. 

Η εργασία αυτή αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό κομμάτι. Το 

θεωρητικό κομμάτι, που αποτελεί και την δευτερογενή έρευνα, αποτελείται από τέσσερα 

κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την συμπεριφορική 

χρηματοοικονομική, ενός κλάδου που δεν είναι και ιδιαίτερα γνώριμος στη χώρα μας. Στο 

πρακτικό κομμάτι που αποτελεί και την πρωτογενή έρευνα συλλέγονται δεδομένα ώστε με 

την κατάλληλη επεξεργασία να προβούμε σε συμπεράσματα τα οποία θα μας βοηθήσουν 

να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα μας. 

Πιο συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα της εργασίας μας έχουν την ακόλουθη δομή: 

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται γενικά οι στόχοι της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας, εξηγείται γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα και ποια είναι η σημασία του 

κλάδου της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και η συνεισφορά της εργασίας στη 

βιβλιογραφία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της συμπεριφορικής 

χρηματοοικονομικής, η ιστορική αναδρομή, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς και τα 

αίτια που οδήγησαν τους ερευνητές στην ανακάλυψη του νέου αυτού κλάδου των 

οικονομικών, τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα δύο βασικά στοιχεία της συμπεριφορικής 

χρηματοοικονομικής, οι περιορισμοί στην αντιστάθμιση του κινδύνου και η ψυχολογία και 

πώς αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική. 

Το τέταρτο κεφάλαιο εξειδικεύεται στην εταιρική συμπεριφορική χρηματοοικονομική, 

παρουσιάζοντας την έρευνα και τα συμπεράσματα διακεκριμένων οικονομολόγων. 
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Το πέμπτο κεφάλαιο της διπλωματικής αναλύει εκτενέστερα τις επιδράσεις της 

ψυχολογίας των επενδυτών στις τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο και μετέπειτα 

αναλύεται πώς η ψυχολογία των επενδυτών επηρεάζεται από την υφιστάμενες καιρικές 

συνθήκες. 

Το έκτο κεφάλαιο αποτελεί το εμπειρικό κομμάτι της εργασίας και αποτελεί μια 

έρευνα στην οποία χρησιμοποιούμε δεδομένα από την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά 

έτσι ώστε να διαπιστώσουμε αν υφίσταται το λεγόμενο φαινόμενο της Δευτέρας. Η 

συγκεκριμένη μελέτη εφαρμόζεται τόσο για τον Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης όσο και 

για τον τραπεζικό κλάδο. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν για 

την συμπεριφορική χρηματοοικονομική, τόσο από το θεωρητικό όσο και από το πρακτικό 

μέρος της εργασίας, και τη σπουδαιότητα της εφαρμογής της. 

 

1.2 Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος και η σημασία του  

 

Η επιλογή του θέματος έγινε, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος κλάδος  είναι ένας 

καινούργιος κλάδος των οικονομικών, ταχύτατα αναπτυσσόμενος, ο οποίος απασχολεί 

έντονα την οικονομική σκέψη και όσο περνούν τα χρόνια θα κεντρίζει το ενδιαφέρον όλο 

και περισσότερων ερευνητών, τόσο οικονομολόγων όσο και ψυχολόγων και κοινωνιολόγων. 

Έτσι θεώρησα σημαντικό και λόγω του αντικειμένου των σπουδών μου και της κατεύθυνσης 

του μεταπτυχιακού, να αναλύσω την έννοια και τον ρόλο της συμπεριφορικής 

χρηματοοικονομικής στις χρηματοοικονομικές αγορές, εξειδικεύοντας στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών. 

Η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική, τα τελευταία μόλις χρόνια, άρχισε να εισδύει 

στην οικονομική σκέψη και η αποτελεσματικότητά της αναγνωρίζεται από  όλο και 

περισσότερους ερευνητές. Εφόσον η αγορά από ορθολογικούς αλλά και μη ορθολογικούς 

επενδυτές, αυτό πρέπει να μελετηθεί.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Συμπεριφορική 

Χρηματοοικονομική μπαίνει για τα καλά στην καθημερινότητα. Αρκεί μόνο μία αναζήτηση 
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στο διαδίκτυο για να μας επιβεβαιώσει τη διάσταση που έχει πάρει ο συγκεκριμένος 

κλάδος. 

Προσωπικά, το συγκεκριμένο αντικείμενο μου έχει κεντρίσει τόσο το ενδιαφέρον που 

θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής που 

σκοπεύω να πραγματοποιήσω στο εγγύς μέλλον. 

 

1.3 Ο σκοπός της μελέτης της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής 

 

Η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική παίζει σπουδαίο ρόλο στην βαθύτερη κατανόηση της 

λειτουργίας της χρηματοοικονομικής αγοράς, αφού στην πραγματικότητα οι επενδυτές δεν 

είναι πάντα ορθολογικοί. 

Στοχεύουμε λοιπόν στη διεξαγωγή μιας μελέτης από την οποία, κατά την ολοκλήρωσή 

της, θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε τα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα για την 

λειτουργία της χρηματοοικονομικής αγοράς καθώς και για τη λήψη χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων. Θα προσδιορίσουμε τους παράγοντες που προκαλούν την απόκλιση από την 

ορθολογικότητα και συμβάλουν στην διαμόρφωση της χρηματοοικονομικής αγοράς. 

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να μπορέσει ο 

αναγνώστης να κατανοήσει την έννοια της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής, καθώς και 

την σπουδαιότητά της στην μελέτη των χρηματοοικονομικών αγορών. 

Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιούνται πολλές πηγές από διακεκριμένους ερευνητές 

που έχουν προσφέρει πολλά στον κλάδο της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, με 

αποτέλεσμα να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι έχει συμπεραθεί  μέχρι στιγμής 

από τους ειδικούς. 
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1.4 Η συνεισφορά της διπλωματικής εργασίας στη βιβλιογραφία 

 

Με την συγκεκριμένη μελέτη εξετάζεται το αν μια συγκεκριμένη ανωμαλία της αγοράς, το 

αποκαλούμενο φαινόμενο της Δευτέρας, υφίσταται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για 

την περίοδο από τα αρχικά συμπτώματα της κρίσης και μετά. Η διπλωματική αυτή εξετάζει 

την ύπαρξη του εν λόγω φαινομένου τόσο για τον Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης όσο 

και για τον τραπεζικό κλάδο, δύο δείκτες αρκετά σημαντικοί στο ελληνικό χρηματιστήριο. 

Η συγκεκριμένη εμπειρική μελέτη αποτελεί την αρχή μιας σειράς από εμπειρικές 

μελέτες που σκοπεύω να πραγματοποιήσω στο μέλλον. Μεταξύ των άλλων σκοπεύω να 

εξετάσω την ύπαρξη του φαινομένου της Δευτέρας και στους υπόλοιπους δείκτες του 

ελληνικού χρηματιστηρίου για να διαπιστώσω αν επιβεβαιώνεται σε κάποιον ή κάποιους 

από αυτούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

2.1 Ορισμός της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής 

 

Συμπεριφορική χρηματοοικονομική (Behavioral Finance) ονομάζεται ο κλάδος των 

οικονομικών που συνδυάζει την επιστήμη της ψυχολογίας με την επιστήμη της 

χρηματοοικονομικής. Με άλλα λόγια, ασχολείται με το πώς η ψυχολογία επηρεάζει τόσο τις 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις όσο και τις χρηματοοικονομικές αγορές (Shefrin, 2002). 

Αναπτύχθηκε στις αρχές του 1990 και αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο και πολλά 

υποσχόμενο κλάδο των οικονομικών. 

Σύμφωνα με την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς σε οποιαδήποτε χρονικό 

σημείο οι τιμές αντανακλούν το σύνολο της δεδομένης πληροφορίας. Υπήρξαν όμως 

φαινόμενα κατά καιρούς, όπως είναι το φαινόμενο του Ιανουαρίου ή το φαινόμενο της 

Δευτέρας, για το οποίο πραγματοποιείται μια εκτενέστερη εμπειρική μελέτη στο κεφάλαιο 

6, τα οποία αντικρούουν τις βασικές αρχές υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών, όπου 

οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και επιθυμούν τη μεγιστοποίηση της αναμενόμενης 

χρησιμότητάς τους. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τα κλασσικά μοντέλα της 

χρηματοοικονομικής αδυνατούσαν να δώσουν σαφείς ή λεπτομερείς προβλέψεις. 

Έτσι, τα μοντέλα της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής χρησιμοποιούνται για να 

εξετάσουν τη συμπεριφορά των επενδυτών ή τις “ανωμαλίες” της αγοράς, όπως είναι οι 

σημαντικές αυξήσεις ή μειώσεις στα επίπεδα τιμών των περιουσιακών στοιχείων που 

συμβαίνουν κατά καιρούς, όταν τα ορθολογικά μοντέλα αδυνατούν να δώσουν σαφείς 

εξηγήσεις. Τα μοντέλα αυτά συνδυάζοντας ψυχολογικούς και συναισθηματικούς 

παράγοντες με τη συμβατική χρηματοοικονομική παρέχουν εξηγήσεις του γιατί οι 

άνθρωποι παίρνουν μη ορθολογικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις. 

Σαν κλάδος η συμπεριφορική χρηματοοικονομική ανθίζει όχι μόνο σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο, όπου μελετάται σε κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 

αλλά και στην πράξη, όπως στα χρηματιστήρια αξιών παγκοσμίως.  
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Σήμερα, είναι δύσκολο να βρεις ένα μέρος στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι έννοιες της 

συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής σε πραγματικές καταστάσεις. Από την μια πλευρά, οι 

κυβερνήσεις πειραματίζονται με την ψυχολογία του πώς παίρνονται οι αποφάσεις από τους 

πολίτες και προσπαθεί να τους χειραγωγήσει ώστε να παρουσιάζονται καλύτερες 

συμπεριφορές από αυτούς και, από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις βλέπουν ευκαιρίες 

για μεγαλύτερα κέρδη, καθώς για να αποσπάσουν την προσοχή των καταναλωτών και να 

αυξήσουν τις πωλήσεις τους σχεδιάζουν την τιμολογιακή πολιτική τους έχοντας πάντα ως 

γνώμονα του πώς οι καταναλωτές διαμορφώνουν τις τελικές αποφάσεις τους. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν, τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι 

επιχειρήσεις, είναι το πώς θα καταφέρουν να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων σε 

ένα περιβάλλον πλήρως απαιτητικό και ανταγωνιστικό, γεμάτο από καθημερινές ευθύνες 

και αρμοδιότητες. 

Είναι δύσκολο να μην σκεφτείς το χρηματιστήριο αξιών ως έναν οργανισμό ο οποίος 

έχει ψυχολογικές διαθέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι άλλοτε καλές και άλλοτε κακές, και 

να παίρνει βιαστικές αποφάσεις τις οποίες θα τις επαναξιολογήσει στη συνέχεια. Μπορεί 

όμως η ψυχολογία να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις χρηματοοικονομικές 

αγορές; Μας παρέχει τελικά ουσιαστική πληροφόρηση για το πώς στην πράξη 

διαμορφώνονται οι τιμές; Οι υποστηρικτές της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής 

ισχυρίζονται πως μπορεί. 

 

2.2 Ιστορική Αναδρομή της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής  

 

O Adam Smith (1759) έγραψε το “The Theory of Moral Sentiments” περιγράφοντας τις 

ψυχολογικές αρχές της ατομικής συμπεριφοράς. Κατά την διάρκεια της νεοκλασικής 

περιόδου, αναπτύχθηκε η έννοια του homo economicus όπου η συγκεκριμένη οντότητα 

ήταν πλήρως ορθολογική.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 οι ψυχολόγοι Ward Edwards,  Amos Tversky 

και  Daniel Kahneman άρχισαν να συγκρίνουν τα μοντέλα αποφάσεων υπό αβεβαιότητα και 

κίνδυνο με τα οικονομικά μοντέλα της ορθολογικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα τα μοντέλα της αναμενόμενης χρησιμότητας και της μειωμένης 

χρησιμότητας (discount utility) άρχισαν να κερδίζουν ευρεία αποδοχή. Σύντομα όμως ένας 
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αριθμός από παρατηρήσιμες και επαναλαμβανόμενες ανωμαλίες αμφισβήτησαν αυτές τις 

υποθέσεις.  

O βραβευμένος με νόμπελ Gary Becker (1967) έγραψε το “Theory of Crime”, ο οποίος 

επέμεινε στην ύπαρξη αυστηρής συνέπειας στις προτιμήσεις. Δεν μπορούμε να μην 

αναφερθούμε στην θεωρία της περιορισμένης ορθολογικότητας (bounded rationality) του 

επίσης βραβευμένου με νόμπελ Herbert Simon, ο οποίος εξήγησε πως οι άνθρωποι τείνουν 

να είναι ικανοποιημένοι, χωρίς την μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς τους (μη ορθολογικά), 

όπως γενικά υποθέτουμε.  

Ένα πολύ σημαντικό άρθρο, με την ονομασία “Prospect theory : An Analysis of 

Decision Under Risk”, γράφτηκε από τον Kahneman και Tvesky (1979) που χρησιμοποίησε 

γνωρίσματα από τον κλάδο της ψυχολογίας για να εξηγήσει κάποιες αποκλίσεις της λήψης 

αποφάσεων από το νεοκλασικό μοντέλο χρηματοοικονομικής. Η συγκεκριμένη θεωρία 

αναλύεται πιο λεπτομερειακά στη συνέχεια. 

Με την πάροδο του χρόνου πολλοί άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες ενσωματώθηκαν 

στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, όπως είναι η υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και η 

μεροληψία. Ορόσημο στην ανάπτυξη του κλάδου της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής 

αποτελεί μια ειδική έκδοση της “Quarterly Journal of Economics” του Πανεπιστημίου του 

Σικάγου, που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Amos Tversky. 

Πολλά αξιόλογα βιβλία ασχολήθηκαν επίσης με τη συμπεριφορική 

χρηματοοικονομική, όπως το βιβλίο “Beyond Greed and Fear” του Hersh Shefrin (1990) και 

το βιβλίο “Irrational Exuberance” του Robert Shiller (1990). Ακολούθησε το βιβλίο 

“Inefficient Markets“ του Andrei Shleifer (2000). 

Από τις πιο πρόσφατες και αξιέπαινες έρευνες είναι αυτή των Kent Daniel, David 

Hirshleifer και Avanidhar Subrahmanyam (1999), οι οποίοι έγραψαν το άρθρο που 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Journal of Finance” με τίτλο “Investor psychology and security 

market under-and overractions”. 

Οι Meir Statman και Hersh Shefrin (2000) τιμήθηκαν με βραβείο για την θεωρία της 

συμπεριφοράς χαρτοφυλακίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο “The Journal of Financial and 

Quantitative Analysis”. 

Τέλος, το 2002 έγινε απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Daniel Kahneman για την 

συνεισφορά του στον κλάδο της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. 
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2.3 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική  

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες από τις βιβλιογραφικές αναφορές 

που γράφτηκαν από οικονομολόγους τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται σε αυτές που αφορούν θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες των 

υποδειγμάτων μέσης απόδοσης των μετοχών και σε αυτές που αναφέρονται στην εμπορική 

δραστηριότητα.  

Ο κλάδος της χρηματοοικονομικής, μέχρι πρόσφατα βασιζόταν στον καταμερισμό του 

χαρτοφυλακίου ανάλογα με τον ρίσκο και την απόδοση, σε υποδείγματα CAPM και στο 

θεώρημα του Modigliani-Miller. Όλες αυτές οι οικονομικές ιδέες ήταν παράγωγα της 

ορθολογικότητας των επενδυτών. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις της χρηματοοικονομικής 

όμως φαίνεται να έχουν περιορισμένο ρόλο στην κατανόηση θεμάτων όπως είναι γιατί 

επενδύουν οι επενδυτές, πώς συμπεριφέρονται και γιατί οι αποδόσεις διαφέρουν μεταξύ 

των μετοχών για λόγους εκτός από τον κίνδυνο.  

Η χρηματοοικονομική, στο σύνολό της, μπορεί να μας παρέχει πληροφόρηση σχετικά 

με το ποια λάθη πρέπει να αποφεύγονται όταν επενδύουμε και ποιες τακτικές στις 

χρηματοοικονομικές αγορές είναι πιθανόν να ευδοκιμήσουν όσον αφορά την επίτευξη 

αποδόσεων.  

Χαρακτηριστική μελέτη όσον αφορά την παλινδρομική εξίσωση της μέσης απόδοσης 

της τιμής των μετοχών ήταν αυτή των Fama και MacBeth (1973), οι οποίοι βρήκαν μια 

στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ των βήτα των συντελεστών και των αποδόσεων 

των μετοχών και αυτό ήταν ακόμη μία απόδειξη του θεωρήματος του CAPM. Επίσης, οι 

Fama και French (1992) βρήκαν ότι το μέγεθος  και η αναλογία της τιμής προς τη λογιστική 

αξία μπορούν να προβλέψουν τις μελλοντικές αποδόσεις και ότι οι αποδόσεις των μετοχών 

συσχετίζονται αρνητικά με το μέγεθος του δείγματος και θετικά με την τιμή προς τη 

λογιστική αξία.  

Οι Jegadeesh και Titman (1993) απέδειξαν το “φαινόμενο της ροπής” (momentum 

anomaly). Οι Haugen και Baker (1996) βρήκαν ότι οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί 

παράγοντες των αναμενόμενων αποδόσεων είναι οι παρελθούσες τιμές των μετοχών, ο 

όγκος συναλλαγών και η αναλογία τιμής προς τα κέρδη.  
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Πρωταρχικές προσπάθειες που έγιναν για να εξηγήσουν τις αποδόσεις των μετοχών 

ήταν αυτές των Daniel, Hirshleifer και Subrahmanyam (1998), των Barberis, Shleifer και 

Vishny (1998)  και των Hong και Stein (1999). 

Οι πρώτοι προσπάθησαν να εξηγήσουν τις αποδόσεις των μετοχών χρησιμοποιώντας 

μεταβλητές όπως η υπερβολική εμπιστοσύνη. Οι δεύτεροι αναλυτές ανέδειξαν την 

σημαντικότητα του μεγέθους του δείγματος της ανάλυσης και τη λανθασμένη αντίληψη 

που έχουμε ότι τα συμπεράσματα που διεξάγονται από δεδομένα μικρού μεγέθους είναι 

εφαρμόσιμα και για δεδομένα μεγάλου μεγέθους. Τέλος, οι τελευταίοι αναλυτές 

επισήμαναν ότι η διοχέτευση πληροφοριών στο κοινό προκαλεί ροπές και οι επενδυτές που 

βασίζονται στις παρελθούσες τιμές των μετοχών αντιδρούν υπερβολικά. Τα συγκεκριμένα 

συμπεράσματα αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω. 

Παράλληλα, οι Doukas και Petmezas (2005) επιβεβαίωσαν το συμπέρασμα της 

υπερβολικής αισιοδοξίας των επενδυτών και βρήκαν ότι οι επενδυτές με υπερβολική 

αισιοδοξία τείνουν να κερδίζουν όλο και λιγότερα για κάθε διαδοχική συναλλαγή. 

Επιπλέον, οι Hong, Lim και Stein (2000) βρήκαν ότι οι μετοχές που ακολουθούνται 

από τους λιγότερους αναλυτές έχουν και τη μεγαλύτερη ροπή. 

Ακόμη, οι Barberis και Huang (2001) προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της 

αποστροφής στην απώλεια και απέδειξαν ότι η αποστροφή στην απώλεια για μεμονωμένες 

μετοχές προκαλεί διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών. Το συγκεκριμένο φαινόμενο επίσης 

συζητείται εκτενέστερα στη συνέχεια της συγκεκριμένης ανάλυσης. 

Οι Scheinkman και Xiong (2003) ανέλυσαν την σχέση μεταξύ της υπερβολικής 

αισιοδοξίας και τους περιορισμούς στο “short-selling” και ανέφεραν ότι επενδυτές με 

θετικές πληροφορίες μπορεί να επιχειρήσουν να αγοράσουν υποτιμημένες μετοχές επειδή 

πιστεύουν ότι θα μπορέσουν στο μέλλον να τις πουλήσουν ακριβότερα σε επενδυτές που 

σκέφτονται ακόμη περισσότερο πιο θετικά για τις συγκεκριμένες μετοχές και αυτό οδηγεί 

στις λεγόμενες φούσκες.  

Στη συνέχεια, οι Grinblatt και Han (2005) ανέφεραν ότι η αποστροφή στην απώλεια 

μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο της ροπής. 

Εξειδικευμένες έρευνες έχουν εστιαστεί στην μελέτη της διάθεσης των επενδυτών, 

όπως ήταν αυτή του Edmans, Garcia και Norli (2007) οι οποίοι επισήμαναν ότι τα 

αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων επηρεάζουν τη ψυχολογία των επενδυτών και 
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αυτοί με τη σειρά τους επηρεάζουν την αγορά των μετοχών. Ακόμη, ο Saunders (1993) 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι ηλιόλουστες μέρες ανεβάζουν τη διάθεση των επενδυτών 

και οι αποδόσεις τις ημέρες της ηλιοφάνειας είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες 

αποδόσεις μιας ημέρας με συννεφιά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εξετάζεται 

αναλυτικότερα στην ενότητα 5.3. 

Όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, χαρακτηριστική μελέτη ήταν αυτή των 

Barber και Odean (2002) οι οποίοι βρήκαν ότι οι επενδυτές που επιλέγουν να επενδύουν 

διαδικτυακά είναι καλύτεροι επενδυτές από αυτούς που δεν επενδύουν μέσω του 

διαδικτύου πριν την αλλαγή των τιμών και χειρότεροι επενδυτές μετά την αλλαγή των 

τιμών. Αυτό συμβαίνει λόγω της υπερβολικής αισιοδοξίας που τους παρακινεί να 

αγοράσουν τις μετοχές, αλλά μετά την αλλαγή της τιμής των μετοχών, η υπερβολική 

αγοραπωλησία μειώνει το ποσοστό του κέρδους τους.  

Ο Kumar (2006) ισχυρίστηκε ότι τα άτομα προτιμούν μετοχές που έχουν 

χαρακτηριστικά παρόμοια με τα λαχεία, δηλαδή υψηλές διακυμάνσεις και ασυμμετρία.  

Από την άλλη πλευρά, οι Grinblatt και Keloharju  (2001) ισχυρίστηκαν ότι θέτεται μια 

τιμή αναφοράς από τους επενδυτές, κατά την οποία οι επενδυτές θα πουλήσουν όταν η 

τιμή της μετοχής φτάσει στο ανώτερό της σημείο του προηγούμενου μήνα. 

Ο Kaustia (2004), εξετάζοντας την περίπτωση της αρχικής δημόσιας εγγραφής, 

ανέφερε ότι εφόσον η τιμή της προσφοράς είναι μια κοινή τιμή συναλλαγής,  η ένταση είναι 

χαμηλότερη εάν η τιμή της μετοχής είναι μικρότερη από την τιμή της προσφοράς και ότι 

υπάρχει ένα μεγάλο κύμα όταν η τιμή της μετοχής ξεπερνά την τιμή της προσφοράς για 

πρώτη φορά.  Επιπλέον, υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην ένταση αν η μετοχή φτάσει 

στο μέγιστο και στο ελάχιστό της, προσδιορίζοντας ξανά ότι υπάρχει ένα σημείο αναφοράς 

για τις τιμές των μετοχών.  

Όσον αφορά την επιλογή του χαρτοφυλακίου, οι Benartzi και Thaler (2001) απέδειξαν 

τη συμπεριφορά ενός μη ορθολογικού επενδυτή ο οποίος ακολουθεί τον κανόνα 

καταμερισμού 1/n μεταξύ των επενδυτικών επιλογών, ανεξάρτητα από το μείγμα 

διαθέσιμων μετοχών και ομολόγων. 

Συμπληρωματικά, οι Goetzmann και Kumar (2003) ανέφεραν ότι επενδυτές που είναι 

νέοι και λιγότερο πλούσιοι διατηρούν χαρτοφυλάκια με μικρότερη διαφοροποίηση, 

υποθέτοντας ότι διακατέχονται από περισσότερες συμπεριφορικές μεροληψίες. 
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Επιπλέον, ο Huberman (2001) ανέφερε ότι ο επενδυτής έχει τοπικιστικές προτιμήσεις 

για τις μετοχές, παρατηρώντας τις προτιμήσεις ορισμένων επενδυτών για μια εθνική 

εταιρία τηλεπικοινωνιών παρά για άλλες ξένες μετοχές. Επίσης, οι Frieder και 

Subrahmanyam  (2005) παρατήρησαν ενδείξεις ότι οι επενδυτές προτιμούν μετοχές 

εταιριών με υψηλή αναγνωρισιμότητα. 

Ακόμη, σύμφωνα με την εξειδικευμένη έρευνα των Grinblatt και Keloharju (2001), οι 

Φιλανδοί επενδυτές προτιμούν μετοχές εταιριών που είναι τοποθετημένες κοντά σε 

αυτούς. 

Τέλος, οι Coval και Moskowitz (1999) έδειξαν ότι οι παραπάνω προτιμήσεις 

επεκτείνονται και στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων. 

 

2.4 Η αιτία ανάπτυξης του κλάδου της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής 

 

Το 1970 επικρατούσαν οι ορθολογικές προσδοκίες στην οικονομική θεωρία, σύμφωνα με 

τις οποίες οι θεωρητικές τιμές των περιουσιακών στοιχείων (asset prices), όπως είναι για 

παράδειγμα οι τιμές των μετοχών, ενσωματώνουν πάντα οποιαδήποτε πληροφορία για τις 

εσωτερικές αξίες και ότι οι τιμές αλλάζουν αυτόματα με κάθε ανακοίνωση νέων 

πληροφοριών. 

Μετέπειτα, η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε μια χρονική περίοδο σημαντικής 

ακαδημαϊκής συζήτησης για την συνέπεια και την εφαρμοσιμότητα των θεωριών της 

αποτελεσματικής αγοράς στην συνολική αγορά μετοχών. Υπήρξαν μια σημαντική ομάδα 

εργασιών, οι οποίες χρησιμοποιώντας οικονομετρικά στοιχεία εξέτασαν τις ιδιότητες των 

χρονολογικών σειρών των τιμών, των μερισμάτων και των κερδών. Οι συγκεκριμένες 

έρευνες ήθελαν να εξετάσουν αν οι μετοχές δείχνουν υπερβολική αστάθεια (excess 

volatility) σε σχέση με αυτό που θα μπορούσαν να προβλέψουν τα μοντέλα των 

αποτελεσματικών αγορών.  

Οι έρευνες αυτές ως προς την ύπαρξη υπερβάλλουσας αστάθειας επιβεβαιώθηκαν 

αρχικά από τον Shiller (1979) και στη συνέχεια από τους LeRoy και Porter (1981) όσον 

αφορά την αγορά ομολόγων. Όσον αφορά την αγορά των μετοχών οι πρώτες μελέτες που 

επιβεβαίωσαν την ύπαρξη υπερβάλλουσας αστάθειας έγιναν πάλι από τον Shiller (1981) με 
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την χρήση της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών μερισμάτων σε κατάσταση 

βεβαιότητας. Στη συνέχεια, ο Shiller (2002) ενσωμάτωσε την ψυχολογία στο κλασσικό 

υπόδειγμα της χρηματοοικονομικής, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της παρατηρούμενης 

μεταβλητότητας των τιμών δεν μπορούσε να εξηγηθεί με βάση τους θεμελιώδεις όρους της 

αποτελεσματικής αγοράς, και επομένως άλλοι μη θεμελιώδεις λόγοι, όπως είναι η 

ψυχολογία αυτών που συμμετέχουν στην αγορά, θα πρέπει να ενσωματωθούν στην 

ανάλυση.  

Οι παραπάνω μελέτες, όντας αρκετά πρωτοποριακές για την συγκεκριμένη εποχή, 

έγιναν αντικείμενο έντονης κριτικής από άλλους ερευνητές, οπαδούς της νεοκλασικής 

θεωρίας, οι οποίοι αμφισβήτησαν ακόμη και την αξιοπιστία των στατιστικών μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

Όμως, μια από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις επιβεβαίωσης των όσων έλεγε ο 

Shiller (2002) ήταν η ανεξήγητη κατάρρευση των τιμών των μετοχών που σημειώθηκε την 

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου του 1987, η οποία αποκαλείται και “Μαύρη Δευτέρα”. Την 

συγκεκριμένη ημέρα ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση κατά 22,6% 

χωρίς να υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που να δικαιολογούν αυτή την πτώση. Μετά το 

συγκεκριμένο συμβάν, υπήρξε μια γενναία προσπάθεια από τους ερευνητές να 

αναζητήσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την εκτεταμένη πτώση 

του δείκτη, χωρίς όμως κάποια από αυτές να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο 

γεγονός θα λέγαμε ότι αποτέλεσε και την αιτία ανάπτυξης του κλάδου της συμπεριφορικής 

χρηματοοικονομικής. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποτελεί ένα 

μεμονωμένο περιστατικό, αλλά στην πραγματικότητα πολλές απότομες μεταβολές στις 

τιμές των μετοχών δεν φαίνονται να συνδέονται με σημαντικές ειδήσεις. 

Άλλη κατηγορία “ανωμαλιών” που παρατηρήθηκε είναι το αποτέλεσμα αξίας (value 

effect) που αναφέρεται στις προβλέψιμες διαφορές στις αποδόσεις. Ο Basu (1983) ήταν ο 

πρώτος που συμπέρανε πως χαρτοφυλάκια μετοχών με χαμηλό δείκτη τιμής προς κέρδη 

είχαν θετικές μη-κανονικές αποδόσεις σε σχέση με τις προβλέψεις του CAPM.  

Ακόμη, παρατηρήθηκε και η κατηγορία ανωμαλιών που ονομάζεται αποτέλεσμα 

μεγέθους (size effect), το οποίο συνδέεται και με το φαινόμενο του Ιανουαρίου, σύμφωνα 

με το οποίο το μεγαλύτερο μέρος της μη-κανονικής απόδοσης των εταιριών μικρής 

κεφαλαιοποίησης προκύπτει κατά τις πρώτες δυο εβδομάδες του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με 
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τον Roll (1983) λόγω της υψηλής μεταβλητότητας οι τιμές των μετοχών των εταιριών μικρής 

κεφαλαιοποίησης εμφανίζουν σημαντικές βραχυπρόθεσμες απώλειες στο τέλος του έτους 

όπου οι επενδυτές σπεύδουν να καταγράψουν τις υποαξίες για φορολογικούς λόγους. Από 

την άλλη μεριά, η αυξημένη προσφορά τείνει να μειώνει τις τιμές κατά τον Δεκέμβριο και 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την γρήγορη επαναφορά τους στις αρχές Ιανουαρίου 

οπότε και οι επενδυτές αναδιαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους. 

Εξαιτίας όλων αυτών των ανωμαλιών που παρατηρήθηκαν, το 1990 μεγάλο μέρος της 

ακαδημαϊκής κοινότητας αποδέχτηκε πλέον την πρωτοποριακή για τότε μελέτη του  Shiller 

(1979) και των LeRoy και Porter (1981) και μετατοπίστηκε από τις οικονομικές αναλύσεις 

των χρονολογικών σειρών των τιμών, των μερισμάτων και των κερδών προς μοντέλα τα 

οποία ανέπτυξαν την ανθρώπινη ψυχολογία όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αγορές. 

Έτσι, με την πάροδο των χρόνων αναπτύχθηκε ο κλάδος της συμπεριφορικής 

χρηματοοικονομικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 

3.1 Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική 

 

Η νεοκλασική θεωρία χρησιμοποιεί μοντέλα για την κατανόηση των χρηματοοικονομικών 

αγορών στα οποία οι επενδυτές είναι πλήρως ορθολογικοί. Η ορθολογικότητα επαφίεται 

στον νόμο του Bayes και στην θεωρία της υποκειμενικής αναμενόμενης χρησιμότητας του 

Savage. 

Το παραδοσιακό πλαίσιο θα μπορούσε να πληροί τις προϋποθέσεις αν δεν παρατηρούνταν οι 

εκάστοτε “ανωμαλίες” της αγοράς. Τελικά, μετά από μια περίοδο έντονης διαμάχης και αντιλογίας, 

έγινε σαφές ότι το παραδοσιακό υπόδειγμα δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται αποκλειστικά στην 

ορθολογικότητα των επενδυτών όσον αφορά ζητήματα αγοράς μετοχών και γενικότερα της 

εμπορικής δραστηριότητας. 

Έτσι, η συμπεριφορική χρηματοοικονομική έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στην 

πραγματικότητα και υποστηρίζει ότι μερικά χρηματοοικονομικά φαινόμενα μπορούν να 

κατανοηθούν καλύτερα χρησιμοποιώντας μοντέλα στα οποία οι επενδυτές δεν είναι 

τελείως ορθολογικοί. Με λίγα λόγια, αναλύει τι συμβαίνει όταν χαλαρώνουμε έναν, ή και 

τις δύο θεμελιώδεις αρχές της ατομικής ορθολογικότητας, καθώς στον πραγματικό κόσμο 

υπάρχουν ορθολογικοί και μη ορθολογικοί επενδυτές. 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου, μελετάμε την κλασσική απόρριψη της συμπεριφορικής 

χρηματοοικονομικής, το φαινόμενο του “arbitrage”. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 

συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής είναι μια σειρά από διατριβές, γνωστές ως 

περιορισμοί στην αντιστάθμιση του κινδύνου, οι οποίες αποτελούν ένα από τα δύο κύρια 

στοιχεία της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής.  

Η ψυχολογία είναι το δεύτερο κύριο στοιχείο της συμπεριφορικής 

χρηματοοικονομικής που θα αναλυθεί, όπου οι συμπεριφορικοί οικονομολόγοι, με την 
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συνεργασία γνωστικών ψυχολόγων, προσφεύγουν στα βασικά γνωρίσματα που 

παρατηρούνται κατά την διαμόρφωση των πεποιθήσεων και των προτιμήσεων των ατόμων. 

 

3.2 Περιορισμοί στην αντιστάθμιση του κινδύνου (limits to arbitrage)  

 

3.2.1 Αποτελεσματικότητα της αγοράς (market efficiency) 

 

Σύμφωνα με την υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών (Efficient Market Hypothesis), οι 

επενδυτές είναι ορθολογικοί και η τιμή μίας μετοχής ισούται με την εσωτερική της (ή 

θεμελιώδης) αξία (funtamental value). Στην συγκεκριμένη περίπτωση “οι τιμές είναι 

σωστές”. Επίσης, σε μια αποτελεσματική αγορά, δεν υπάρχει κέρδος χωρίς κάποιο κόστος, 

δηλαδή καμία επενδυτική στρατηγική δεν μπορεί να κερδίσει υπερβάλλουσες 

προσαρμοσμένες ως προς το ρίσκο μέσες αποδόσεις (excess risk-adjusted average returns) 

ή μέσες αποδόσεις μεγαλύτερες από το αυτές που δικαιολογούν τον κίνδυνό τους. 

Μιλώντας για την αποτελεσματικότητα της αγοράς, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι 

υπάρχουν οι εξής τρεις μορφές αποτελεσματικότητας: η ασθενής μορφή (weak form), η ημι-

ισχυρή μορφή (semi-strong form) και η ισχυρή μορφή (strong form). 

Στην ασθενή μορφή αποτελεσματικότητας ο επενδυτής βασίζεται στην πληροφόρηση 

των ιστορικών τιμών των μετοχών, τις οποίες χρησιμοποιεί για να προβλέψει τις 

μελλοντικές τιμές των μετοχών. Οι μετοχές στην συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθούν την 

υπόθεση του τυχαίου περίπατου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η αγορά είναι ισχυρή στην 

ασθενή της μορφή. 

Η αγορά θεωρείται ότι είναι αποτελεσματική στην ημι-ισχυρή της μορφή όταν οι 

τρέχουσες τιμές των μετοχών αντανακλούν όλες τις δημοσιευθείσες πληροφορίες που είναι 

δυνατόν να εξαχθούν από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την εταιρεία, τον κλάδο που 

ανήκει και την Εθνική και Διεθνή Οικονομία. 

Με την έννοια της ισχυρής μορφής αποτελεσματικότητας της αγοράς, οι τιμές των 

μετοχών αντανακλούν όχι μόνο τις δημοσιευθείσες πληροφορίες, αλλά οποιασδήποτε 

φύση πληροφορίας, ακόμα και αν δεν έχει δημοσιευθεί.  



 

16 

 

Από την άλλη πλευρά, η συμπεριφορική χρηματοοικονομική επιχειρηματολογεί ότι οι 

αποκλίσεις των τιμών των μετοχών που παρατηρούνται από την εσωτερική τους αξία 

προκαλούνται από την παρουσία επενδυτών οι οποίοι δεν είναι πλήρως ορθολογικοί. Μία 

μακροχρόνια ένσταση σε αυτήν την άποψη που ξεκίνησε από τον Friedman (1953) είναι ότι 

οι ορθολογικοί επενδυτές γρήγορα θα αποκαταστήσουν κάθε απορρύθμιση που έχει 

προκληθεί από τους μη ορθολογικούς επενδυτές και επομένως δεν υπάρχουν περιορισμοί 

στην αντιστάθμιση του κινδύνου. Εντούτοις η συγκεκριμένη άποψη δεν ευσταθεί καθώς 

μόλις υπάρξει  μία απόκλιση από την εσωτερική αξία μιας μετοχής, αυτομάτως 

δημιουργείται μια επενδυτική ευκαιρία. Επίσης, οι ορθολογικοί επενδυτές θα αρπάξουν την 

ευκαιρία, και έτσι θα εξαλειφθεί η λανθασμένη αποτίμηση. Σε γενικές γραμμές, η 

συμπεριφορική χρηματοοικονομική ισχυρίζεται ότι μια λανθασμένη αποτίμηση της τιμής 

μιας μετοχής αποτελεί  και επενδυτική ευκαιρία ενώ δεν συμφωνεί σε κάποιο βαθμό με τον 

ισχυρισμό του Friedman (1953) ότι θα διορθωθεί η λανθασμένη τιμή καθώς είναι πιθανόν 

οι στρατηγικές που θα ακολουθηθούν να είναι ριψοκίνδυνες και δαπανηρές και συνεπώς η 

τιμή του περιουσιακού στοιχείου να μείνει ανεπηρέαστη (περιορισμοί στην αντιστάθμιση 

του κινδύνου). 

Αναλύοντας έννοιες της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής ορολογίας, έχουμε να 

πούμε ότι οι μη ορθολογικοί επενδυτές συχνά χαρακτηρίζονται ως επενδυτές που θέλουν 

να προκαλούν αναστάτωση (“noise traders”) και οι ορθολογικοί επενδυτές αναφέρονται ως 

εξισορροπητές του κινδύνου (“arbitragers”). Η διαδικασία της αντιστάθμισης του κινδύνου 

(arbitrage) είναι μία επενδυτική στρατηγική η οποία αποδίδει ασφαλή κέρδη χωρίς κανένα 

κόστος.  

Συνεπώς οι εκφράσεις ”οι τιμές είναι σωστές“ (prices are right) και “δεν υπάρχει 

κέρδος χωρίς κάποιο κόστος” (no free lunch) δεν είναι ισοδύναμες. ‘Όπως ειπώθηκε και 

προηγουμένως, και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς για τις αποτελεσματικές αγορές. Το ότι 

όμως “δεν υπάρχει κέρδος χωρίς κάποιο κόστος” μπορεί να είναι αληθές και στις μη 

αποτελεσματικές αγορές, καθώς επειδή οι τιμές είναι διαφορετικές από την εσωτερική αξία 

αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι υπάρχουν κάποιες υπερβάλλουσες ως προς το ρίσκο 

μέσες αποδόσεις λόγω των ψυχολογικών παραγόντων που επιδρούν στις μη 

αποτελεσματικές αγορές. 
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Αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύ σημαντικός για την κατανόηση της μελέτης των 

αποτελεσματικών και μη αποτελεσματικών αγορών. Πολλοί επιστήμονες εξακολουθούν 

ακόμα να εστιάζουν στην ανικανότητα των χρηματιστών να νικήσουν την αγορά σαν ισχυρό 

στοιχείο της αποτελεσματικότητάς της (Rubinstein, 2001).  

 

3.2.2 Θεωρία του περιορισμένου “arbitrage” 

 

Στην προηγούμενη ενότητα αναφέραμε την περίπτωση του περιορισμού στην αντιστάθμιση 

του κινδύνου. Στην συνέχεια αναφέρουμε τους βασικότερους λόγους για τους οποίους 

αυτό συμβαίνει. 

Θεμελιώδης κίνδυνος. Ο πιο εμφανής κίνδυνος που ένας εξισορροπητής 

αντιμετωπίζει εάν αγοράσει μία οποιαδήποτε μετοχή είναι ότι μια πιθανή απρόσμενη 

δημοσίευση κακών νέων για την εσωτερική αξία της συγκεκριμένης μετοχής θα επηρεάσει 

αρνητικά την πορεία της τιμής της και μπορεί ακόμα και να προκαλέσει περαιτέρω πτώση 

αν η πορεία της είναι ήδη πτωτική, οδηγώντας σε μία ακόμη μεγαλύτερη ζημιά για τον 

επενδυτή. Φυσικά οι αντισταθμιστές του κινδύνου αντιλαμβάνονται αυτόν τον κίνδυνο και 

γι’ αυτό το λόγο πωλούν ταυτόχρονα ένα υποκατάστατο της μετοχής αυτής την ίδια στιγμή 

που αγοράζουν την συγκεκριμένη μετοχή. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η υποκατάστατη 

μετοχή είναι σπάνια τέλειο υποκατάστατο της μετοχής που έχει αρχικά επιλεγεί από τον 

επενδυτή και συχνότερα εμφανίζεται ως υπερβολικά ατελής, κάνοντας αδύνατη την 

εξάλειψη του θεμελιώδη κινδύνου. 

Ο κίνδυνος των “noise traders”. Ο κίνδυνος αυτός πρωτοπαρουσιάστηκε από τους De 

Long, Shleifer, Summers και Waldmann (1990a) και στην συνέχεια μελετήθηκε εκτενέστερα 

από τους Shleifer και Vishny (1997) και αποτελεί τον κίνδυνο όπου η λανθασμένη 

αποτίμηση που έχει εκμεταλλευτεί από τους ορθολογικούς επενδυτές υπόκεινται στην 

συνέχεια βραχυχρόνια χειροτέρευση. Ακόμη και αν έχει επιλεχθεί η τέλεια υποκατάστατη 

μετοχή, ο εξισορροπητής αντιμετωπίζει τον κίνδυνο των “noise traders” που, σε πρώτο 

στάδιο, προκαλούν την λανθασμένη αποτίμηση της αρχικής μετοχής  και, στη συνέχεια, 

γίνονται όλο και πιο απαισιόδοξοι, μειώνοντας την αξία της μετοχής ακόμη περισσότερο, 

δημιουργώντας συνεχώς μια αναστάτωση. Ο κίνδυνος του “noise trader” έχει ιδιαίτερη 

σημασία γιατί μπορεί να ωθήσει τους ορθολογικούς επενδυτές να ρευστοποιήσουν την 
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θέση τους νωρίς, προκαλώντας τους αναπάντεχες απώλειες. Για να το κατανοήσουμε αυτό, 

πρέπει να σκεφτούμε ότι στον πραγματικό κόσμο οι εξισορροπητές, δηλαδή οι 

επαγγελματίες διαχειριστές των χαρτοφυλακίων, δεν διαχειρίζονται τα δικά τους κεφάλαια, 

καθώς συνήθως δεν τα διαθέτουν, αλλά αυτά των πελατών τους. Εντούτοις, υπάρχει ένας 

διαχωρισμός μεταξύ της δεξιότητας-ικανότητας και του κατοχής κεφαλαίου (Sheifer και  

Vishny, 1997), 

Αυτή η ικανότητα των διαχειριστών έχει σημαντικές συνέπειες. Οι επενδυτές, μη  

έχοντας την απαραίτητη γνώση να αξιολογήσουν την στρατηγική της αντιστάθμισης του 

κινδύνου, μπορούν πολύ εύκολα να κρίνει τις αποδόσεις των επαγγελματιών διαχειριστών 

από τις λανθασμένες ενέργειές του. Αν ο εξισορροπητής έχει επενδύσει σε λανθασμένη 

αποτιμημένη μετοχή και βραχυχρόνια επιφέρονται όλο και μεγαλύτερες αρνητικές 

αποδόσεις, ο επενδυτής θα δυσαρεστηθεί. ‘Έτσι, ο δεύτερος θα αποφασίσει να αποσύρει 

τα κεφάλαιά του και ο πρώτος θα αναγκαστεί να ρευστοποιήσει την θέση του επενδυτή 

πρόωρα. Όμως, αυτός ο φόβος της  πρόωρης ρευστοποίησης κάνει τον διαχειριστή 

λιγότερο δυναμικό στο  να διορθώσει την λάθος επιλογή του. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των πιστωτών. Μετά από μικρές βραχυχρόνιες 

λανθασμένες αποτιμήσεις, οι πιστωτές που θα βλέπουν την αξία της εγγύησής τους να 

πέφτει, θα πάρουν πίσω τα δάνειά τους, προκαλώντας με τον ίδιο τρόπο πρόωρη 

ρευστοποίηση. 

Σε αυτά τα σενάρια, η εσφαλμένη αποτίμησης της μετοχής οδηγεί σε αναγκαστική 

ρευστοποίησης της θέσης των επενδυτών. Όμως, αυτό δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγμα, 

στις προσπάθειές τους να διαχειριστούν τον θεμελιώδη κίνδυνο, πολλοί αντισταθμιστές, 

κάνουν το λεγόμενο “short-sell”. Έτσι, ο κίνδυνος που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια 

μιας εσφαλμένης αποτίμησης μιας μετοχής κάνει τον εξισορροπητή πιο προσεκτικό από την 

αρχή. 

Κόστη υλοποίησης. Κόστη συναλλαγής, όπως είναι οι προμήθειες των διαχειριστών 

για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν, και η επίδραση της τιμής κάνουν λιγότερο 

ελκυστική την  εκμετάλλευση μιας εσφαλμένης αποτίμησης της τιμής μιας μετοχής. Από την 

στιγμή που το “short-selling” είναι απαραίτητο στην διαδικασία του “arbitrage”, στα 

συγκεκριμένα κόστη συμπεριλαμβάνονται και οι διάφοροι περιορισμοί που τίθενται όσον 

αφορά το “short-sell”, δηλαδή οτιδήποτε κάνει λιγότερο ελκυστική την θέση της πώλησης 
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από την θέση της αγοράς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης και τα κόστη που 

συνδέονται με την διαδικασία της πληροφόρησης σχετικά με την αποτίμηση της μετοχής 

καθώς επίσης και το κόστος των προσόδων με τους οποίους γίνεται η εξάλειψή της 

(Merton, 1987). 

Το θέμα που προκύπτει λοιπόν είναι ο εντοπισμός των λανθασμένων αποτιμήσεων 

των μετοχών το οποίο φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο και να απασχολεί κατά κύριο λόγο 

τους εξισορροπητές. Είχε ειπωθεί πως αν οι “noise traders” επηρέαζαν σε μεγάλο βαθμό τις 

τιμές των μετοχών, τότε οι ενέργειές τους θα φαίνονταν με την μορφή της 

προβλεψιμότητας των αποδόσεων των μετοχών, αγνοώντας την ύπαρξη των 

εξισορροπητών. 

 

3.2.3 Αποδείξεις του περιορισμένου “arbitrage” 

 

Προηγουμένως παρουσιάστηκαν οι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να πιστεύουμε ότι η 

αντιστάθμιση του κινδύνου είναι μια διαδικασία και περιορισμένης αποτελεσματικότητας. 

Στην πραγματικότητα όμως ισχύει κάτι τέτοιο; Αν το “arbitrage” δεν ήταν περιορισμένο τότε 

η εσφαλμένη αποτίμηση θα εξαλειφόταν στιγμιαία. Εδώ γίνεται λόγος για το πρόβλημα 

σύζευξης (“joint hypothesis problem”) του Fama (1970), σύμφωνα με το οποίο για να 

ισχυριστούμε ότι η τιμή μιας μετοχής διαφέρει από τις μελλοντικές χρηματορροές 

χρειαζόμαστε ένα σωστό μοντέλο προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Συνεπώς, το 

πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι παρόλο που ορισμένα φαινόμενα μπορεί να 

εντοπίζονται ότι αποτελούν εσφαλμένη αποτίμηση μιας μετοχής, η εσφαλμένη αυτή 

εμμονή μπορεί να εδραιωθεί και μακροπρόθεσμα.  

Ωστόσο, ερευνητές έχουν βρει ορισμένα οικονομικά φαινόμενα που αποτελούν 

αποτιμήσεις, τα οποία αποδεικνύουν ότι η αντιστάθμιση του κινδύνου είναι περιορισμένη. 
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3.2.3.1 Συμπεριλαμβανόμενοι Δείκτες (Index inclusions) 

 

O Shleifer (1986), εξετάζοντας τον δείκτη S&P 500, παρατήρησε το εξής αξιοσημείωτο 

γεγονός: όταν μία μετοχή συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω δείκτη, αυτόματα η τιμή της 

συγκεκριμένης μετοχής αυξάνεται κατά μέσο όρο 3,5% και αυτή η αύξηση είναι μόνιμη.  

Το γεγονός ότι η τιμή μιας μετοχής αυξάνεται εξαιτίας και μόνο του 

συμπεριλαμβανομένου δείκτη αποτελεί καθαρά μια εσφαλμένη αποτίμηση της 

συγκεκριμένης μετοχής, καθώς η  τιμή της μετοχής αυτής αλλάζει ανεξάρτητα από το  αν η 

εσωτερική αξία της μετοχής μεταβάλλεται ή όχι. Αναφέρεται χαρακτηριστικά η περίπτωση 

της μετοχής της Yahoo της οποίας η τιμή από $115 που ήταν πριν την συμπερίληψη στον 

S&P 500 ανέβηκε στα $210 μετά από ένα μήνα. Το συγκεκριμένο αποτελεί επίσης στοιχείο 

περιορισμένου “arbitrage”. 

Επιπρόσθετα, οι Wurgler και Zhuravskaya (2002) ανέλυσαν την δυσκολία εύρεσης 

καλών υποκατάστατων μετοχών για τις ατομικές μετοχές συνθέτοντας το 

αποτελεσματικότερο  υποκατάστατο χαρτοφυλάκιο για κάθε συμπεριλαμβανόμενο δείκτη.    

 

3.2.3.2 Δίδυμες Μετοχές (Twin Shares) 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα δίδυμων μετοχών αποτελούν οι η Royal Dutch and Shell 

Τransport οι οποίες το 1907 αποφάσισαν, όντας εντελώς ανεξάρτητες εταιρίες, να 

συγχωνεύσουν τα συμφέροντα τους σε αναλογία 60 προς 40 ενώ θα παρέμεναν 

ταυτόχρονα ξεχωριστές εταιρίες, πράγμα που σήμαινε ότι η Royal Dutch διεκδικούσε το 

60% των συνολικών χρηματορροών των δύο εταιριών και η Shell Τransport το 40% 

αντίστοιχα. Συνεπώς, αν οι τιμές ισούνταν με την θεμελιώδη αξία των εταιριών, η τιμή της 

μετοχής της Royal Dutch θα έπρεπε να είναι 1,5 φορές η τιμή της Shell Τransport. Κάτι 

τέτοιο όμως δεν συνέβη.  

Από την ανάλυση που πραγματοποίησαν οι Froot και Dabora (1999) για την 

συγκεκριμένη συγχώνευση των εταιριών προέκυψε το Διάγραμμα 1.  
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Διάγραμμα 1: Tο ποσοστό του δικαιώματος της Royal Dutch και της Shell σε σχέση με 
μια συνεχή αναποτελεσματικότητα 
 

Το Διάγραμμα 1 δείχνει ότι οι αποκλίσεις δεν είναι μικρές. Η Royal Dutch κάποιες 

φορές είναι περίπου κατά 35% υποτιμημένη σε σχέση με την ισοτιμία, και περίπου κατά 

15% υπερτιμημένη κάποιες άλλες φορές. Το 2001 τελικά οι μετοχές πουλήθηκαν στην 

ονομαστική τους αξία. 

Η εσφαλμένη αποτίμηση υποδηλώνει αυτομάτως περιορισμό στην αντιστάθμιση του 

κινδύνου, δηλαδή αν ένας εξισορροπητής θέλει να εκμεταλλευτεί το φαινόμενο μπορεί να 

αγοράσει την εσφαλμένα αποτιμημένη μετοχή  και να πουλήσει την άλλη μετοχή. Από τη 

στιγμή όπου η μία μετοχή είναι υποκατάστατη της άλλης ο θεμελιώδης κίνδυνος 

περιορίζεται. 

Ο μόνος κίνδυνος που δεν εξαλείφεται είναι αυτός του “noise trader”, καθώς 

οποιοδήποτε συναίσθημα του επενδυτή προκαλεί μια μετοχή να είναι εσφαλμένα 

αποτιμημένη σχετικά με κάποια άλλη το ίδιο συναίσθημα μπορεί να προκαλέσει την μετοχή 

να αποτιμηθεί περισσότερο εσφαλμένα στην βραχυχρόνια περίοδο. 

Tο παράδειγμα tτων δίδυμων μετοχών της Royal Dutch και της Shell επίσης παρέχει 

μια καλή επεξήγηση για την διάκριση μεταξύ των δύο προτάσεων “οι τιμές είναι σωστές” 

και “δεν υπάρχει κέρδος χωρίς κάποιο κόστος”. Αφού οι τιμές στην συγκεκριμένη 

περίπτωση δεν είναι σαφέστατα σωστές, επομένως και δεν υπάρχουν εύκολα κέρδη. 
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3.3 Ψυχολογία 

Η θεωρία του περιορισμένης αντιστάθμισης του κινδύνου υποδεικνύει ότι όταν οι “noise 

traders” προκαλούν αποκλίσεις από την θεμελιώδη αξία, οι εξισορροπητές δεν μπορούν να 

κάνουν κάτι για να το ανατρέψουν. Για να κατανοηθεί καλύτερα η συγκεκριμένη δομή των 

αποκλίσεων, τα συμπεριφορικά μοντέλα υποθέτουν ένα συγκεκριμένο είδος μη 

ορθολογικότητας. Με την βοήθεια πεπειραμένων ψυχολόγων, οι οικονομολόγοι που 

ασχολούνται με την συμπεριφορική χρηματοοικονομική αναλύουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά τα οποία προκύπτουν κατά τη διαμόρφωση των προτιμήσεων και των 

πεποιθήσεων των ατόμων.  Σε αυτή την ενότητα αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο η 

ψυχολογία υπεισέρχεται στην συμπεριφορική χρηματοοικονομική. 

 

3.3.1 Πεποιθήσεις 

 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όλων των οικονομικών μοντέλων είναι ο προσδιορισμός του 

πώς οι επενδυτές διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους. Παρακάτω αναφέρεται τι έχει 

συμπεραθεί από τους ψυχολόγους σχετικά με το πώς τα οικονομούντα άτομα 

διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις τους στην πράξη. 

Αισιοδοξία και συνετή σκέψη (Optimism and wishful thinking). Οι περισσότεροι 

άνθρωποι έχουν συγκεκριμένες απόψεις για τις ικανότητές τους οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όπως είναι για παράδειγμα ότι πιστεύουν ότι είναι 

πάνω από το μέσο όρο σε δεξιότητες όπως είναι η ικανότητα για οδήγηση, στο να τα 

πηγαίνουν καλά με άλλους ανθρώπους και η καλή αίσθηση του χιούμορ (Weinstein, 1980). 

Ακόμη, τείνουν να διακατέχονται από αυταπάτες καθώς προβλέπουν ότι κάποιες 

δραστηριότητες όπως είναι, για παράδειγμα, η συγγραφή ενός άρθρου ή μιας εργασίας θα 

τελειώσει πολύ νωρίτερα από ότι στην πραγματικότητα τελικά  γίνεται (Buehler, Griffin και 

Ross, 1994). 

Υπερβολική Εμπιστοσύνη (Overconfidence). Συχνά, οι άνθρωποι εμφανίζονται να 

έχουν υπερβολική εμπιστοσύνη στις κρίσεις τους, η οποία εμφανίζεται με δύο μορφές. Κατ΄ 

αρχήν, τα οικονομούντα άτομα δεν κρίνουν σωστά όταν εκτιμούν τις πιθανότητες. Έτσι 

γεγονότα που είναι βέβαιοι ότι θα συμβούν, συμβαίνουν κατά μέσο όρο 80%, ενώ γεγονότα 

που πιστεύουν ότι είναι απίθανα να συμβούν, συμβαίνουν κατά μέσο όρο 20% (Fischhoff, 
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Slovic και Lichtenstein, 1977). Δεύτερον, τα διαστήματα εμπιστοσύνης στα οποία οι 

άνθρωποι ορίζουν τις εκτιμήσεις τους είναι συνήθως μικρού εύρους. Για παράδειγμα το 

98% των διαστημάτων εμπιστοσύνης περιέχουν την σωστή ποσότητα μόνο για το 60% του 

χρόνου (Alpert και Raiffa, 1982).  

Αντιπροσωπευτικότητα (Representativeness). Τα άτομα, προσπαθώντας να 

προσδιορίσουν την πιθανότητα ένα σύνολο νέων πληροφοριών να έχει διεξαχθεί από 

κάποιο μοντέλο ή το ότι ένα αντικείμενο ανήκει σε μια ομάδα, χρησιμοποιούν την 

αυτοδιδαχή της αντιπροσωπευτικότητας, που σημαίνει ότι εκτιμούν την εκάστοτε 

πιθανότητα βασιζόμενοι στον βαθμό που είτε το σύνολο των δεδομένων που προκύπτει 

αντικατοπτρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου είτε το αντικείμενο  εμφανίζει τα 

βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία εντάσσεται (Kahneman και Tversky, 1974). 

Τις περισσότερες φορές, η αντιπροσωπευτικότητα είναι μια χρήσιμη αυτοδιδαχή, 

αλλά μπορεί και να δημιουργήσει δύο ειδών μεροληψίες. Η πρώτη κατηγορία μεροληψίας 

που αναφέρεται είναι η μεροληψία όσον αφορά το ποσοστό κατάστασης (base rate 

neglect). 

Για την συγκεκριμένη μεροληψία έχει αναπτυχθεί ο παρακάτω νόμος του Bayes: 

 

P(κατάσταση Β/ περιγραφή)= p(περιγραφή /κατάσταση Β ) p (κατάσταση Β)  

                                                             p(περιγραφή) 

 

Τα άτομα εφαρμόζουν τον παραπάνω νόμο λανθασμένα θέτοντας πολύ μεγάλη 

βαρύτητα στην αντιπροσωπευτικότητα, η οποία αποτυπώνεται από την πιθανότητα 

εμφάνισης του γεγονότος  περιγραφή /κατάσταση Β και πολύ μικρή βαρύτητα στην 

πιθανότητα εμφάνισης της βασικής κατάστασης (κατάσταση Β).  

Η δεύτερη κατηγορία μεροληψίας είναι η αμέλεια του μεγέθους του δείγματος 

(sample size neglect). Βασική αρχή της στατιστικής αποτελεί ότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα 

δείγμα, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι. Παρόλα αυτά, όταν τα άτομα εξετάζουν την 

πιθανότητα ένα σύνολο δεδομένων να έχει παραχθεί από κάποιο μοντέλο, δεν λαμβάνουν 

υπόψη καθόλου το μέγεθος του συγκεκριμένου δείγματος που χρησιμοποιήθηκε.  

Η αμέλεια του μεγέθους του δείγματος σημαίνει ότι όταν τα άτομα δεν γνωρίζουν εκ 

των προτέρων την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων, 
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θα τείνουν να βγάζουν τα συμπεράσματά τους χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερα δεδομένα 

κάθε φορά. Αυτή η αντίληψη ότι μικρά δείγματα αντικατοπτρίζουν ιδιότητες όλου του 

πληθυσμού είναι γνωστό ως ο νόμος των μικρών αριθμών (“law of small numbers”, Rabin, 

2002). 

Αντίθετα, σε περιπτώσεις που τα άτομα γνωρίζουν εκ των προτέρων την μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων, διαψεύδεται η παραπάνω 

λανθασμένη πεποίθηση. 

Προσκόλληση (Anchoring). Κατά την διαδικασία των εκτιμήσεων τα οικονομούντα 

άτομα ξεκινούν με μια αρχική, πιθανή αυθαίρετη τιμή και στο τέλος αυτή η τιμή 

προσαρμόζεται και συμβαίνει να είναι αρκετά μακριά από την αρχική λόγω αισιόδοξων ή 

απαισιόδοξων εκτιμήσεων αντίστοιχα. Τελικά, οι άνθρωποι προσκολλούν πολύ στην 

αυθαίρετη τιμή που έχει ταθεί από την αρχή. 

Εμμονή στην πεποίθηση (Belief perseverance). Αρκετές έρευνες έχουν αποδείξει ότι 

όταν τα άτομα διαμορφώνουν μια άποψη προσκολλούν σε αυτήν και δύσκολα αλλάζουν 

γνώμη (Lord, Ross και Lepper, 1979). Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, τα άτομα 

είναι διστακτικά στο να ψάξουν για αποδείξεις που αντικρούουν τις πεποιθήσεις τους. 

Δεύτερον, ακόμα και αν τις βρουν, τις αντιμετωπίζουν με υπερβολική δυσπιστία. Κάποιες 

μελέτες έχουν βρει ακόμη έναν ισχυρό λόγο που οι άνθρωποι εμφανίζουν εμμονές στις 

πεποιθήσεις τους και είναι η λεγόμενη μεροληψία επιβεβαίωσης (confirmation bias), 

σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι παρερμηνεύουν στοιχεία που είναι αντίθετα με την 

πεποίθησή τους, δίνοντας τους ερμηνεία η οποία να συμβαδίζει με τις αντιλήψεις τους. Στο 

πεδίο της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, υποστηρίζεται ότι αν τα άτομα αρχικά 

πιστέψουν στην υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών, θα συνεχίσουν να βασίζονται σε 

αυτήν ακόμη και αν προκύψουν ακράδαντα στοιχεία τα οποία αντικρούουν την 

συγκεκριμένη υπόθεση. 

Συντηρητισμός (Conservatism). Σε αντίθεση με την αντιπροσωπευτικότητα που 

οδηγεί σε υποεκτίμηση της παρούσας κατάστασης, ο συντηρητισμός οδηγεί σε 

υπερεκτίμηση αναφορικά με τα συμπεράσματα που εξάγονται από το δείγμα. Από ένα 

πείραμα που πραγματοποιήθηκε από τον Edwards (1968) διεξήχθη το συμπέρασμα ότι αν 

ένα δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, τότε τα άτομα υπερεκτιμούν τα 
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δεδομένα, ενώ αντίθετα αν δεν είναι αντιπροσωπευτικό τότε τα άτομα τείνουν να 

εμπιστεύονται περισσότερο τα προηγούμενα. 

Διαθεσιμότητα μεροληψίας (Availability Βiases). Όταν τα άτομα προσπαθούν να 

κρίνουν την πιθανότητα εμφάνισης ενός γεγονότος, συχνά αναζητούν προηγούμενες 

εμπειρίες ή αναμνήσεις που συσχετίζονται με την πληροφορία. Παρόλο που το 

συγκεκριμένο γεγονός είναι μια πολύ λογική διαδικασία, μπορεί να δημιουργήσει 

μεροληπτικές εκτιμήσεις επειδή δεν μπορούν όλες οι αναμνήσεις εξ’ ίσου να ανακτηθούν ή 

να είναι διαθέσιμες (Kahneman και Tversky, 1974). Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό αντιμετωπίζεται με ένα είδος επιφυλακτικότητας από τους 

οικονομολόγους. 

Σε γενικές γραμμές, η μεροληψία μπορεί να περιοριστεί μέχρι ένα σημείο από αυτούς 

τους παράγοντες, αλλά δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Το αποτέλεσμα της γνώσης συχνά 

αυξάνεται από λάθη της εφαρμογής, ενώ οι ειδικοί, έχοντας στη διάθεσή τους 

προχωρημένα μοντέλα, συχνά αποτελούν εμπόδιο παρά βοήθεια καθώς επιδεικνύουν μια 

υπερβολική αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους, ειδικά όταν δέχονται 

περιορισμένη ανατροφοδότηση για τις προβλέψεις τους. 

 

3.3.2 Προτιμήσεις  

3.3.2.1 Θεωρία πρoτίμησης (Prospect theory) 

 

Σύμφωνα με το παραδοσιακό υπόδειγμα, οι προτιμήσεις των επενδυτών βασίζονται στην 

θεωρία της αναμενόμενης (expected utility), η οποία παρουσιάστηκε από τους von 

Neumann και Morgestern (1994). Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές έχει 

αποδειχθεί ότι, εάν οι προτιμήσεις των ανθρώπων ικανοποιούν τα αξιώματα της 

πληρότητας, της μεταβατικότητας, της συνέχειας και της ανεξαρτησίας τότε μπορούν αυτές 

οι προτιμήσεις να απεικονιστούν σε μια συνάρτηση αναμενόμενης χρησιμότητας. 

Δυστυχώς, όμως, εμπεριστατωμένες μελέτες έχουν δείξει ότι στην πράξη τα άτομα 

παραβιάζουν συστηματικά την θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας όταν επιλέγουν 

μεταξύ επικίνδυνων παιγνίων. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη της ανάπτυξης των θεωριών της μη 

αναμενόμενης χρησιμότητας, οι οποίες προσπαθούν να αντικατοπτρίσουν τα εμπειρικά 
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συμπεράσματα. Οι πιο γνωστές από αυτές τις θεωρίες είναι η σταθμική συνάρτηση 

χρησιμότητας (Chew, 1983), η απόλυτη αναμενόμενη χρησιμότητα (Chew, 1989), η θεωρία 

της μεταμέλειας (regret theory) (Bell, 1982), οι ανεξαρτήτου βαθμού θεωρίες χρησιμότητας 

(Quiggin, 1982) και η θεωρία προτίμησης (Kahneman και Tversky, 1979). 

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι οικονομολόγοι θα πρέπει να στηρίζονται στις 

θεωρίες μη αναμενόμενης χρησιμότητας αντί για το παραδοσιακό μοντέλο αναμενόμενης 

χρησιμότητας. Η απάντηση που δίνεται λοιπόν είναι ότι η θεωρία της αναμενόμενης 

χρησιμότητας αποτελεί μια ικανοποιητική προσέγγιση του πώς τελικά τα άτομα εκτιμούν τα 

επικίνδυνα παίγνια, όπως είναι η αγορά μετοχών, έστω και αν δεν εξηγούνται 

συμπεριφορές για τα είδη των παιγνίων που μελετούνται σε πειραματικό στάδιο. Η 

δυσκολία που αντιμετωπίζει η θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας στην εξήγηση των 

“ανωμαλιών” που παρατηρούνται στην αγορά μετοχών προτρέπει στην καλύτερη μελέτη 

των πειραματικών γεγονότων.  

Από όλες τις θεωρίες μη αναμενόμενης χρησιμότητας που αναφέρθηκαν, η 

επικρατέστερη και πιο διαδεδομένη είναι η θεωρία προτίμησης, η οποία και αναλύεται 

εκτενέστερα παρακάτω. Ο λόγος που δεν είναι τόσο διαδεδομένες οι υπόλοιπες θεωρίες, οι 

οποίες αποκαλούνται και οιονεί κανονιστικές, είναι το ότι στην προσπάθειά τους να 

επιτύχουν τους στόχους της κανονιστικότητας και της περιγραφικότητας που πρέπει να 

κατέχουν τα μοντέλα, εντούτοις δεν πετυχαίνουν ικανοποιητικά κανέναν από τους δύο 

στόχους. Αντιθέτως, η θεωρία της προτίμησης δεν προσδοκά καν να γίνει μια κανονιστική 

θεωρία. Οι Tversky και Kahneman (1986) υποστήριξαν ότι οι κανονιστικές προσεγγίσεις 

είναι καταδικασμένες σε αποτυχία, επειδή οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους κάνουν 

επιλογές οι οποίες είναι απίθανο να ικανοποιήσουν κανονιστικά πεδία, αφού παραβιάζουν 

την κυριαρχία ή την μη διακύμανση. 

Απόδειξη της παραβίασης της αναμενόμενης χρησιμότητας αποτελεί το παρακάτω 

πείραμα που διεξήχθη από τους οικονομολόγους Kahneman και Tversky (1979), όπου 

δόθηκαν ερωτηματολόγια σε κάποια άτομα τα οποία είχαν να αποφασίσουν για δύο 

μεμονωμένα σενάρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται στο 

ισραηλινό νόμισμα και διεξήχθη την περίοδο κατά την οποία το μέσο μηνιαίο οικογενειακό 

εισόδημα ήταν 3000 ισραηλινές λίρες. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:  
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Άσχετα με το ό,τι κατέχεις, σου δίνονται 1000 ισραηλινές λίρες. Διάλεξε λοιπόν 

μεταξύ των:  

Α=(1000,0.5)  

Β=(500,1)  

Η απάντηση Β ήταν η επικρατέστερη. 

Επίσης, άσχετα με ό,τι κατέχεις, σου δίνονται 2000 ισραηλινές λίρες. Διάλεξε μεταξύ 

των: 

C=(-1000,0.5)  

D=(-500,1)  

Αυτή την φορά η απάντηση που επικράτησε ήταν το C. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι όταν δεν δίνονται πληροφορίες 

σχετικά με τα προηγούμενα παίγνια, τα άτομα διαλέγουν το Β από το Α και προτιμούν το C 

από το D. Με άλλα λόγια, δηλώνουν αποστροφή στον κίνδυνο στην περίπτωση του 

δεύτερου σεναρίου της απώλειας των χρημάτων και αγάπη για ανάληψη κινδύνου στην 

περίπτωση του πρώτου σεναρίου και την επίτευξη κερδών. 

Προγενέστερα, οι Kahneman και Tversky (1979) διατύπωσαν την αρχική εκδοχή της 

θεωρίας προτίμησης, η οποία αναφερόταν σε παίγνια με δύο μη μηδενικά αποτελέσματα.   

Σύμφωνα με την αρχική εκδοχή της θεωρίας έχουμε: 

(x,p;y,q) όπου x,y είναι τα μη μηδενικά αποτελέσματα και ερμηνεύεται ως το μη 

μηδενικό αποτέλεσμα x έχει πιθανότητα εμφάνισης p και το μη μηδενικό αποτέλεσμα y έχει 

πιθανότητα εμφάνισης q, όπου είτε x ≤ 0 ≤ y είτε y ≤0 ≤ x. 

Η τιμή αυτού του παιγνίου προσδιορίζεται ως π(p)u(x)+π(q)υ(y) όπου τα u και π 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.  
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Διάγραμμα 2: Tο διάγραμμα της αξίας u και της αντισταθμισμένης πιθανότητας π 

 

Όταν έχουν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών συνδυασμών, επιλέγουν τελικά αυτόν 

με την μεγαλύτερη αναμενόμενη αξία. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει μια σειρά από σημαντικά χαρακτηριστικά: 

I. Πρώτον, η χρησιμότητα καθορίζεται πάνω στα κέρδη και τις ζημιές και όχι πάνω 

στο τελικό επίπεδο του πλούτου (Markowitz, 1952).   

II. Δεύτερον, το σχήμα της συνάρτησης υ, υποδηλώνει την αποστροφή ή όχι των 

επενδυτών στον κίνδυνο. Στο τμήμα των κερδών η συνάρτηση είναι κοίλη που 

σημαίνει ότι οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο (risk averse) και είναι κυρτή 

στο τμήμα των ζημιών που σημαίνει ότι οι επενδυτές αγαπούν τον κίνδυνο (risk 

lovers). 

III. Τρίτον, η συνάρτηση χρησιμότητας παρουσιάζει μια καμπύλη γεγονός που μας 

υποδεικνύει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις ζημιές παρά στα κέρδη, 

ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που ονομάζεται αποστροφή στην απώλεια (loss 

aversion). 

IV. Τέλος, υπάρχει και ο μετασχηματισμός της μη γραμμικής πιθανότητας. Μικρές 

πιθανότητες υπερισχύουν δηλαδή π(p)>p. Επίσης οι άνθρωποι σε υψηλά 

επίπεδα πιθανότητας είναι πιο ευαίσθητοι σε διαφορές στις πιθανότητες. 

Η θεωρία προτίμησης εφαρμόζεται επίσης και στην περίπτωση ασφαλειών ή στην 

αγορά λαχνών. Παρόλο που η κοιλότητα της συνάρτησης υ στην περιοχή των κερδών 

υποδεικνύει αποστροφή στο κίνδυνο, στην περίπτωση των λαχνών που με μικρές 

πιθανότητες προσφέρουν δυσανάλογα κέρδη, η υπερίσχυση μικρών πιθανοτήτων 

κυριαρχεί οδηγώντας σε αναζήτηση κινδύνου. Επιπρόσθετα, ενώ η συνάρτηση υ είναι 



 

29 

 

κυρτή στην περιοχή των ζημιών πράγμα που σημαίνει ότι αναζητούμε τον κίνδυνο, η 

υπερίσχυση των μικρών πιθανοτήτων προκαλεί αντιθέτως αποστροφή στον κίνδυνο σε 

παίγνια τα οποία εμφανίζουν μικρή πιθανότητα για μεγάλες ζημιές. 

Στη συνέχεια, οι Tversky και Kahneman (1992) παρουσίασαν μια γενίκευση της 

θεωρίας προτίμησης η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε παίγνια με περισσότερο από δύο μη 

μηδενικά αποτελέσματα. 

Πιο συγκεκριμένα, εάν το παίγνιο υπόσχεται ένα αποτέλεσμα xi με πιθανότητα 

εμφάνισης pi, τότε η συνολική αξία του παιγνίου θα είναι: 

Σπiυ (xi)  

 i 
 

όπου, 

      xa           εάν x ≥ 0 
u= 
     −λ(−x)a   εάν x < 0 

 

και 

πi = w (Pi) − w (P*i) 
 
                     Pγ             
w(P) =                                                                                      
            (Pγ + (1 − P)γ )1/γ  

   

ενώ εκτιμήθηκαν τα a = 0.88, λ = 2.25, and γ = 0.65. Η μεταβλητή λ αντικατοπτρίζει την 

ευαισθησία των επενδυτών στα κέρδη και στις ζημίες. 

Από το παραπάνω πείραμα που παρουσιάστηκε, εξηγήθηκε ο λόγος για τον οποίο οι 

άνθρωποι κάνουν διαφορετικές επιλογές σε καταστάσεις με ίδια επίπεδα πλούτου. Έτσι 

οδηγούμαστε και στην ερμηνεία των προβλημάτων περιγραφής (framing). Το πρόβλημα 

περιγραφής αναφέρεται στο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το πρόβλημα σε αυτόν που 

θα πάρει την απόφαση. Σε πολλές πραγματικές καταστάσεις και επιλογές, αυτός που θα 

πάρει την τελική απόφαση έχει την ευχέρεια να σκεφτεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Για να 

γίνει περισσότερο αντιληπτό παραθέτουμε το εξής παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι ένας 

παίκτης πάει στον ιππόδρομο και κερδίζει 100€ στο πρώτο στοίχημα αλλά χάνει 20€ στο 

δεύτερο. Αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμα του δευτέρου στοιχήματος ως χάσιμο των 20€ ή 
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ως μείωση των κερδών του από το πρώτο στοίχημα; Η διαδικασία με την οποία οι 

άνθρωποι διατυπώνουν τέτοιου είδους προβλήματα ονομάζεται νοητική λογιστική (mental 

accounting) (Thaler, 2000), το οποίο υπολογίζεται επειδή στην θεωρία προτίμησης η υ είναι 

μη-γραμμική και του οποίου ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί το πρόβλημα της 

περιορισμένης περιγραφής (narrow framing), κατά το οποίο οι άνθρωποι εκτιμούν κάθε 

παίγνιο ξεχωριστά σαν να είναι το μοναδικό παίγνιο που αντικρίζουν στο κόσμο. 

 

3.3.2.2 Aποστροφή Ασάφειας (Ambiguity aversion) 

 

Μέχρι αυτό το σημείο έχει συζητηθεί το πώς οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις όταν 

γνωρίζουν εκ των προτέρων τις πιθανότητες εμφάνισης των μη μηδενικών αποτελεσμάτων. 

Στην πράξη, όμως, οι πιθανότητες είναι σπάνια γνωστές από την αρχή. Στις περιπτώσεις της 

μη γνώσης εξ των προτέρων αντικειμενικών πιθανοτήτων, ο Savage (1964) δημιούργησε την 

λεγόμενη υποκειμενική αναμενόμενη χρησιμότητα (subjective probability utility), όπου οι 

προτιμήσεις μπορούν και εδώ να αναπαρασταθούν από μια συνάρτησης χρησιμότητας, η 

οποία είναι σταθμισμένη από την αποτίμηση της ατομικής υποκειμενικής πιθανότητας. 

Όπως και με την αναμενόμενη χρησιμότητα, έτσι και εδώ, εμπειρικές μελέτες έχουν 

αποδείξει παραβιάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης. 

Το κλασικό πείραμα σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάστηκε από τον 

Ellsberg (1961), παρουσιάζοντας δύο δοχεία, το 1 και το 2, από τα οποία το δοχείο 2 

περιέχει 100 μπάλες από τις οποίες οι μισές είναι κόκκινες και οι άλλες μισές είναι μπλε, 

ενώ το δοχείο 1 περιέχει και αυτό 100 μπάλες για τις οποίες όμως δεν γνωρίζουμε εκ των 

προτέρων τον ακριβή αριθμό των κόκκινων και μπλε μπαλών.  

Στους ερωτηθέντες ζητήθηκε να αποφασίσουν για ένα από τα παρακάτω παίγνια, 

καθένα από τα οποία περιέχει πιθανή πληρωμή 100 δολαρίων, η οποία εξαρτάται από το 

χρώμα της μπάλας που θα διαλέξει στην τύχη από το σχετικό δοχείο. Τα δύο μη μηδενικά 

παίγνια για τα οποία είχαν να επιλέξουν είναι τα εξής: 

Πρώτο Παίγνιο: 

Α1: διαλέγω μια μπάλα από το δοχείο 1, 100$ αν είναι κόκκινη , 0$ αν είναι μπλε  

Α2: διαλέγω μια μπάλα από το δοχείο 2, 100$ αν είναι κόκκινη , 0$ αν είναι μπλε  
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Δεύτερο Παίγνιο: 

B1: διαλέγω μια μπάλα από το δοχείο 1, 100$ αν είναι μπλε, 0$ αν είναι κόκκινη  

B2: διαλέγω μια μπάλα από το δοχείο 2, 100$ αν είναι μπλε, 0$ αν είναι κόκκινη  

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι για το πρώτο παίγνιο ότι το Α2 

υπερισχύει από του Α1 και για το δεύτερο παίγνιο ότι το Β2 υπερισχύει  του Β1. 

Από το συγκεκριμένο πείραμα διεξάγεται το συμπέρασμα ότι στους ανθρώπους δεν 

αρέσουν καταστάσεις για τις οποίες δεν είναι σίγουροι για την πιθανότητα κατανομής στο 

παίγνιο. Τέτοιες καταστάσεις είναι γνωστές ως καταστάσεις ασάφειας (situations of 

ambiguity) και η γενικότερη αποστροφή σε αυτές τις καταστάσεις ως αποστροφή ασάφειας 

(ambiguity aversion). 

Ο Health και ο Tversky (1991) υποστήριξαν ότι στον πραγματικό κόσμο η αποστροφή 

στην ασάφεια συσχετίζεται με το πόσο ικανό το άτομο νιώθει στην αξιολόγηση της σχετικής 

κατανομής. Η αποστροφή στην ασάφεια ενισχύεται ακόμη περισσότερο όταν κυριαρχεί το 

αίσθημα της ανικανότητας αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ζητήματος ή της έλλειψης 

των αρμοδίων που είναι οι πλέον κατάλληλοι για να το αντιμετωπίσουν (Fox και Tversky, 

1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

4.1 Εισαγωγή στην Εταιρική Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική  

 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η πλειοψηφία των υποδειγμάτων της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης υποθέτουν ορθολογικούς επενδυτές, οι οποίοι είναι στη 

θέση να πραγματοποιούν αμερόληπτες εκτιμήσεις όσον αφορά τις αναμενόμενες αξίες. 

Επίσης, υποθέτουν ότι η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά και οι τιμές των μετοχών 

αντανακλούν τη θεμελιώδη αξία των εταιριών. 

Από την άλλη πλευρά, η συμπεριφορική χρηματοοικονομική αναθεωρεί αυτή την 

απόλυτη ορθολογικότητα, στην προσπάθειά της να αντικατοπτρίσει τι συμβαίνει στην 

πραγματικότητα και το πώς τελικά παίρνουν τις αποφάσεις τα άτομα. Η έρευνα όσον 

αφορά την εταιρική συμπεριφορική χρηματοοικονομική παρουσιάζεται από δύο 

προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση αναφέρει ότι οι επενδυτές είναι λιγότερο παρά πλήρως 

ορθολογικοί, κατά την οποία οι αποφάσεις για επένδυση και  η εταιρική χρηματοδότηση 

είναι λογικές ανταποκρίσεις στις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων στην αγορά. Η 

δεύτερη προσέγγιση αναφέρει ότι οι διαχειριστές των εταιριών είναι λιγότερο παρά 

πλήρως ορθολογικοί, κατά την οποία εξετάζεται η επίδραση μη κανονιστικών προτιμήσεων 

και αμεροληψιών στις επιχειρηματικές αποφάσεις. 

 

4.2 Η προσέγγιση των μη ορθολογικών επενδυτών 

 

Όσον αφορά την πρώτη προσέγγιση σχετικά με την μη ορθολογικότητα των επενδυτών, οι 

Malcolm Baker, Richard S. Ruback and Jeffrey Wurgler (2004) θέτουν ως προαπαιτούμενο 

την συνύπαρξη λογικών διαχειριστών και μη ορθολογικών επενδυτών. Σε πρώτο στάδιο οι 

επενδυτές επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη 

περιορισμών στην αντιστάθμιση του κινδύνου. Σε δεύτερο στάδιο οι “managers” θα πρέπει 

να είναι αρκετά ικανοί στο να διαχωρίσουν τις χρηματιστηριακές τιμές από τη εσωτερική 
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αξία της μετοχής. Χρησιμοποιώντας τις υποθέσεις των έξυπνων διαχειριστών και των 

αναποτελεσματικών αγορών, οι συγκεκριμένοι οικονομολόγοι ανέπτυξαν ένα θεωρητικό 

υπόδειγμα το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο σε αυτό του Stein (1996). 

Σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα, ο εκάστοτε “manager” πρέπει να επιτύχει τρεις 

αντικρουόμενους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η μεγιστοποίηση της θεμελιώδους αξίας 

της εταιρίας, με την συλλογή και τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων με 

απώτερο στόχο την μεγιστοποίηση της παρούσας αξίας προσαρμοσμένης στον κίνδυνο των 

μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών της εταιρίας. Για την απλούστευση του 

υποδείγματος αποκλείονται ο φορολογικός συντελεστής, η ασύμμετρη πληροφόρηση, τα 

προβλήματα αντιπροσώπευσης και τα κόστη συναλλαγής. Εντούτοις, η θεμελιώδης αξία f 

ορίζεται ως συνάρτηση του κεφαλαίου της επένδυσης K μειωμένη κατά το αρχικό ποσό της 

επένδυσης της εταιρίας: 

f(K)-K 

Ο δεύτερος αντικειμενικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της τρέχουσας 

χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρίας. Σε τέλειες αγορές η χρηματιστηριακή 

τιμή της εκάστοτε μετοχής αντανακλά τη θεμελιώδη αξία της εταιρίας. Όταν όμως γίνεται 

λόγος στην μη ορθολογικότητα των επενδυτών οι δύο αξίες δεν είναι απαραίτητα ίσες. Πιο 

συγκεκριμένα, ο δεύτερος στόχος είναι ουσιαστικά να καταφέρουν οι μετοχές της εταιρίας 

να φανούν ελκυστικές προς τους επενδυτές. Οι τεχνικές με τις οποίες επιτυγχάνεται κάτι 

τέτοιο και λαμβάνονται ως καλά σημάδια από τους επενδυτές είναι η επένδυση σε νέες 

τεχνολογίες, η απονομή μερισμάτων, η αλλαγή του επιχειρηματικού ονόματος, η διαχείριση 

των κερδών και τα άλλες ενέργειες. Αυτές οι τακτικές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις 

συγκυρίες. Μέσω αυτών των τακτικών οι διαχειριστές επηρεάζουν την προσωρινή 

αποτίμηση της αξίας της μετοχής τους, το οποίο αντιπροσωπεύεται από την μεταβλητή δ,  

όπου οι ισχυρισμοί για το δ εξαρτώνται από το συναίσθημα του επενδυτή (investor 

sentiment). 

Ο τρίτος αντικειμενικός στόχος είναι να εκμεταλλευτούν οι διαχειριστές την τρέχουσα 

λανθασμένη αποτίμηση της μετοχής προς όφελος των μακροπρόθεσμων επενδυτών. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη πώληση των μετοχών που είναι υπερτιμημένες και την 
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επαναγορά αυτών που είναι υποτιμημένες, μεταφέροντας έτσι την αξία τους από τους 

βραχυπρόθεσμους επενδυτές στους μακροπρόθεσμους. Η μεταφορά ολοκληρώνεται όταν 

οι τιμές διορθωθούν στη μακροχρόνια περίοδο. Για απλούστευση, η μεταβλητή  δ 

αναφέρεται στην διαφορά μεταξύ της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής και της 

θεμελιώδους αξίας της εταιρίας. Με την πώληση ενός μερίσματος e της εταιρίας οι 

ομολογιούχοι κερδίζουν eδ 

Επομένως, αν αναπαρασταθούν όλοι οι στόχοι σε μια εξίσωση προκύπτει το εξής: 

max λ [f(K)-K+εδ]+(1-λ)δ 
  Κ,e  
 
όπου το λ είναι μεταξύ το 0 και του 1 και ορίζει τον επιχειρηματικό ορίζοντα. Όταν το λ 

ισούται με τη μονάδα, ο διαχειριστής ενδιαφέρεται μόνο να παράγει αξία  για την επιβίωση 

της εταιρίας. 

Παρόλα αυτά στην συγκεκριμένη ανάλυση ο επιχειρηματικός ορίζοντας θεωρείται 

δεδομένος και προκαθορίζεται εξωγενώς από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, από τις 

επαγγελματικές ανησυχίες και από τα συμβόλαια αποζημίωσης. Αν ο διαχειριστής σκοπεύει 

να πουλήσει μετοχές της εταιρίας, τότε το λ θα μειωθεί. Ωστόσο, ο επιχειρηματικός 

ορίζοντας μπορεί να είναι επίσης και ενδογενής μεταβλητή. 

Παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των K και e προκύπτουν οι εξισώσεις της άριστης 

επένδυσης και της χρηματοδοτικής στρατηγικής ενός λογικού διαχειριστή που λειτουργεί σε 

μία αναποτελεσματική αγορά: 

                       1-λ 
fK(K)=1-(e +                     )δΚ 
                        λ 
και 

                          1-λ 
-fe(K)=δ+(e +                     )δe 
                           λ 

 

Με λίγα λόγια, η πρώτη εξίσωση αφορά την επενδυτική πολιτική. Η οριακή αξία που 

δημιουργείται από την επένδυση αντισταθμίζεται με το αρχικό κόστος κεφαλαίου. Η 

δεύτερη εξίσωση αφορά την επιλογή χρηματοδότησης. Η οριακή αξία που χάνεται από την 
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πώληση μετοχών της εταιρίας ως προς τα ίδια κεφάλαια αντισταθμίζεται από τα 

χρηματιστηριακά κέρδη από την πώλησή τους και την επίδρασή τους στην αποτίμηση της 

αξίας τους. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις: 

Στρατηγική επένδυσης. Επένδυση και χρηματοδότηση είναι ξεχωριστές αν και το δK 

και το fe ισούνται με την μονάδα.  

Στρατηγική χρηματοδότησης. Η καμπύλη ζήτησης των μετοχών μιας εταιρίας έχει 

καθοδική κλίση όταν το δe είναι αρνητικό. Όταν επένδυση και χρηματοδότηση είναι 

ξεχωριστές, οι διαχειριστές συμπεριφέρονται σαν μονοπωλητές. Αυτό φαίνεται και από το 

γεγονός ότι, όταν έχουν μεγάλους χρονικούς ορίζοντες, πουλάνε μετοχές της εταιρίας 

μέχρις ότου το οριακό έσοδο δ ισούται  με το οριακό κόστος -eδe. 

Άλλες επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό που κάνουν οι διαχειριστές δεν περιορίζεται 

στην στρατηγική της επένδυσης και της χρηματοδότησης και αυτό συνεπάγεται ότι έχουν να 

πάρουν ένα σωρό από άλλες αποφάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η απόφαση για την 

μερισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η εταιρία,  η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο 

ταυτόχρονα στη θεμελιώδη αξία της εταιρίας, μέσω της φορολογίας, και στο επίπεδο της 

αποτίμησης των μετοχών της εταιρίας στην αγορά. 

 

4.3 Η προσέγγιση των μη ορθολογικών διαχειριστών 

 

Η δεύτερη προσέγγιση της εταιρικής συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, δηλαδή η 

προσέγγιση των μη ορθολογικών διαχειριστών, προϋποθέτει ότι υπάρχουν μη ορθολογικοί 

διαχειριστές που δραστηριοποιούνται σε αποτελεσματικές αγορές. Για να γίνουμε πιο 

σαφείς, η συμπεριφορά των μη ορθολογικών διαχειριστών είναι μια συμπεριφορά που 

απορρέει από λογικές προσδοκίες και την αναμενόμενη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας 

του διαχειριστή, όπου αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διαχειριστής 

πιστεύει ότι είναι κοντά στη μεγιστοποίησης της αξίας της εταιρίας.  
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Η συγκεκριμένη προσέγγιση προϋποθέτει αρχικά ότι ο διαχειριστής είναι αισιόδοξος 

όσον αφορά την αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και τις επενδυτικές 

ευκαιρίες. Στην συνέχεια, προσπαθεί να επιτύχει δύο στόχους.  

Αρχικά, θέλει να μεγιστοποιήσει την αντιληπτή θεμελιώδη αξία της εταιρίας και αυτό 

επιτυγχάνεται με την προσθήκη της παραμέτρου γ και επομένως καταλήγουμε στην 

εξίσωση: 

(1+γ) f(K)-K 

όπου ο διαχειριστής είναι αισιόδοξος και για το κεφάλαιο της επένδυσης και για την 

παράμετρο γ. 

Το δεύτερο μέλημα του διαχειριστή είναι να ελαχιστοποιήσει το αντιληπτό κόστος 

κεφαλαίου της επιχείρησης. Εφόσον ο διαχειριστής λειτουργεί σε μια αποτελεσματική 

αγορά, η οποία αποτιμά δίκαια την μετοχή της εταιρίας κατά f-K, ο διαχειριστής πιστεύει 

ότι υποτιμάται η μετοχή της εταιρίας κατά γf και ότι ,αν πουλήσει ένα μέρισμα  της εταιρίας 

e,  οι ομολογιούχοι θα χάσουν μακροπρόθεσμα: 

eγ f(K) 

Επομένως για την επιλογή της επενδυτικής και χρηματοδοτικής στρατηγικής, ο 

διαχειριστής χρησιμοποιεί την εξίσωση: 

max (1+γ) f(K)-K- eγ f(K) 
   Κ,e  
 

Ομοίως με την προηγούμενη προσέγγιση, παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των Κ και 

e, μας δίνονται οι εξισώσεις άριστης επένδυσης και της χρηματοδοτικής στρατηγικής ενός 

μη ορθολογικού διαχειριστή που λειτουργεί σε μία αποτελεσματική αγορά: 

                               1 
fK(K)=                                      

                         1+(1-e)γ 
και 

(1+γ) fe(K)=γ(f(K)+efe(K)) 

Η πρώτη εξίσωση αφορά την επενδυτική πολιτική. Αντί η οριακή αξία που 

δημιουργείται από την επένδυση να ισούται με το αρχικό κόστος κεφαλαίου, οι 
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διαχειριστές επενδύουν πάνω από το κανονικό μέχρι το σημείο όπου η οριακή αξία είναι 

κάτω της μονάδας. Όσο πιο αισιόδοξος γ είναι ο διαχειριστής και όσο λιγότερα ίδια 

κεφάλαια αναγκάζεται να πουλήσει για την χρηματοδότησή της, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

πρόβλημα.  

Η δεύτερη εξίσωση αφορά την επιλογή χρηματοδότησης. Η οριακή αξία που χάνεται 

από την πώληση μετοχών της εταιρίας ως προς τα ίδια κεφάλαια αντισταθμίζεται από τα 

χρηματιστηριακά κέρδη από την πώλησή τους. 

Όπως και στην προσέγγιση των μη ορθολογικών επενδυτών, έτσι και στην προσέγγιση 

των μη ορθολογικών διαχειριστών παρουσιάζονται οι εξής περιπτώσεις: 

Στρατηγική επένδυσης. Αν δεν υπάρχει άριστη κεφαλαιακή δομή ώστε το fe να 

ισούται με μηδέν, τότε ο διαχειριστής δεν θα πουλήσει ίδια κεφάλαια της εταιρίας και δεν 

θα υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ της χρηματοδότησης, των επενδύσεων και της 

εσωτερικών κεφαλαίων. Σε αυτή την περίπτωση ο διαχειριστής θα επενδύει πάνω από το 

κανονικό όριο: fk είναι μικρότερο της μονάδας. 

Στρατηγική χρηματοδότησης. Ο αισιόδοξος διαχειριστής δεν πουλάει μετοχές αν δεν 

τις κατέχει. Αν υπάρχει ένα ανώτερο όριο χρηματοδότησης, ο διαχειριστής επαφίεται στα 

εσωτερικά κεφάλαια της επιχείρησης και στο χρέος και χρησιμοποιεί σαν τελευταία 

εναλλακτική την πώληση ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας (‘pecking order’ of financing 

decisions). 

Άλλες επιχειρηματικές αποφάσεις. Για να παρουσιασθεί η συγκεκριμένη περίπτωση 

θα χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα της μερισματικής πολιτικής. Αν ο διαχειριστής είναι 

αισιόδοξος όσον αφορά τις αναμενόμενες ταμειακές ροές των περιουσιακών στοιχείων από 

τους εξωτερικούς επενδυτές, τότε η λύση της απόδοσης μερίσματος φαίνεται πιο βιώσιμη. 

Αντίθετα, αν ο διαχειριστής αντιλαμβάνεται επενδυτικές ευκαιρίες, θα είναι διστακτικός 

στην απόδοση μερίσματος και θα οδηγηθεί στη στρατηγική των παρακρατηθέντων κερδών. 

Η πρόκληση εδώ είναι το πώς θα αναπαρασταθούν σε μία εξίσωση η αισιοδοξία, η 

υπερβολική εμπιστοσύνη και η αμεροληψία της συμπεριφοράς σε μία εξίσωση.  

Σύμφωνα με τον Stein (2003), ο διαχειριστής: 

max (1+γ) f(K)-K- c(e) 
   Κ,e  
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όπου η μεταβλητή γ αντιπροσωπεύει την προτίμηση ή τα προσωπικά συμφέροντα 

που απορρέουν από την παρουσία μιας μεγάλης εταιρίας παρά από την αισιοδοξία, ενώ η 

μεταβλητή c αντιπροσωπεύει το κόστος της διάθεσης μετοχών στο κοινό και τα κόστη 

αντιπροσώπευσης επαφίενται στην διοίκηση και τους ομολογιούχους. 

Η συγκεκριμένη εξίσωση είναι παραπλήσια της αρχικής. Και οι δύο εξισώσεις 

μπορούν να αποτιμήσουν την υποεπένδυση, την υπερεπένδυση και την ευαισθησία των 

ταμειακών ροών ως προς τις επενδύσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 

5.1 To συναίσθημα των επενδυτών στο χρηματιστήριο 

 

Η ιστορία του χρηματιστηρίου είναι γεμάτη από γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της, 

όπως είναι για παράδειγμα η Μεγάλη Κρίση του 1929, η Μαύρη Δευτέρα του Οκτώβρη του 

1987 και πολλά άλλα, καθένα από τα οποία αναφέρονται σε ένα δραματικό επίπεδο όγκου 

συναλλαγών ή αλλαγή στα επίπεδα των τιμών των μετοχών. Ερευνητές στη συμπεριφορική 

χρηματοοικονομική εργάζονται στο να απεικονίσουν το συγκεκριμένο μοντέλο, βασιζόμενοι 

σε δύο υποθέσεις.  

Η πρώτη υπόθεση είναι ότι οι επενδυτές επαφίενται στο συναίσθημα. Το συναίσθημα 

του επενδυτή είναι γενικά η πίστη που έχει για τις μελλοντικές ταμειακές ροές και τα 

επενδυτικά ρίσκα που δεν δικαιολογούνται από τα γεγονότα. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι 

το στοίχημα εναντίον των συναισθηματικών επενδυτών είναι ριψοκίνδυνο και δαπανηρό. 

Με αυτό το σκεπτικό, οι ορθολογικοί επενδυτές, δεν εμφανίζονται τόσο επιθετικοί στο να 

ωθήσουν τις τιμές προς την εσωτερική τους αξία όπως υποθέτει το αρχικό μοντέλο. Στην 

γλώσσα της σύγχρονης συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής υπάρχουν περιορισμοί στην 

αντιστάθμιση του κινδύνου, όπως έχει συζητηθεί εκτενέστερα στα προηγούμενα κεφάλαια.  

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι όχι εάν το συναίσθημα των επενδυτών επηρεάζει 

τις τιμές των μετοχών, καθώς αυτό θεωρείται ότι είναι δεδομένο, αλλά με ποιο τρόπο θα 

μετρήσουμε αυτό το συναίσθημα και θα ποσοτικοποιήσουμε τις επιδράσεις του. 

Ο Malcolm Baker και ο Jeffrey Wurgler (2006)  ανέπτυξαν μία προσέγγιση, 

βασιζόμενοι στο συναίσθημα και στους περιορισμούς στην αντιστάθμιση του κινδύνου, για 

να εξηγήσουν ποιες είναι αυτές οι μετοχές που είναι πιο πιθανόν να επηρεαστούν από το 

συναίσθημα των επενδυτών και ,όχι απλά, να επισημάνουν ότι το επίπεδο των τιμών των 

μετοχών επηρεάζεται στο σύνολο του από το συναίσθημα των επενδυτών. 

Πιο συγκεκριμένα, μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης, νέες, ανεπικερδείς, μεγάλης 

διακύμανσης, ταχύτατης ανάπτυξης επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν μέρισμα ή 

επιχειρήσεις με χρηματοοικονομική δυσπραγία φαίνονται να είναι δυσανάλογα ευαίσθητες 
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στο συναίσθημα των επενδυτών, όπως είναι για παράδειγμα οι επιχειρήσεις που 

αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και στο ξεκίνημά τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

των επενδυτών. Αυτού του είδους οι μετοχές τείνουν να είναι πιο δύσκολο να 

αντισταθμιστούν στον κίνδυνο, για παράδειγμα επειδή έχουν υψηλά κόστη συναλλαγής, 

και είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν, προκαλώντας σφάλματα εκτίμησης και 

δημιουργώντας προκαταλήψεις. 

Μια πρωτοποριακή και πολύ γνωστή σειρά από έρευνες όσον αφορά το συναίσθημα 

ξεκίνησε την δεκαετία του 1980. Ήταν πολύ θεωρητικές, εξετάζοντας με ποικίλους τρόπους 

εάν η αγορά μετοχών στο σύνολό της μπορεί να υποτιμηθεί. Οι ερευνητές εξέταζαν είτε την 

απόκλιση των αποδόσεων από τον μέσο όρο, είτε την διακύμανση της τιμής των μετοχών η 

οποία δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από την διακύμανση της θεμελιώδης αξίας των 

μετοχών είτε ,τέλος, την προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών χρησιμοποιώντας 

διάφορους δείκτες, όπως είναι η αναλογία του μερίσματος προς την χρηματιστηριακή αξία. 

Σε αυτές τις έρευνες ο ρόλος του συναισθήματος αγνοείται και οι στατιστικές 

αποδείξεις δεν ήταν και τόσο ισχυρές. Πρακτικά μιλώντας, είναι πολύ δύσκολο να 

διακρίνουμε έναν τυχαίο περίπατο από μια μεγάλης διάρκειας αποκαλούμενη ″φούσκα″, 

ειδικά σε βραχυπρόθεσμες χρονολογικές σειρές που περιέχουν ″φούσκες″. 

Επανερχόμενοι στην έρευνα των Baker και Wurgler (2006), αναφέρεται ότι οι 

επενδυτές είναι δύο τύπων. Υπάρχουν οι ορθολογικοί αντισταθμιστές του κινδύνου που 

είναι απαλλαγμένοι από το συναίσθημα και οι μη ορθολογικοί επενδυτές που επηρεάζονται 

από το συναίσθημα. Οι μεν μη ορθολογικοί επενδυτές συναγωνίζονται στο χρηματιστήριο 

και επιτυγχάνουν αποδόσεις και υψηλές τιμές στις μετοχές, ενώ οι λογικοί επενδυτές 

περιορίζονται με πολλούς τρόπους. Αυτοί οι περιορισμοί προέρχονται από τον μικρό 

χρονικό ορίζοντα ή το ρίσκο και το κόστη των συναλλαγών. Έτσι, οι τιμές δεν είναι πάντα 

στην εσωτερική τους αξία. Σε αυτά τα μοντέλα, η λανθασμένη αποτίμηση προκύπτει από 

τον συνδυασμό δύο παραγόντων: από την αλλαγή στο συναίσθημα από τη μεριά των μη 

ορθολογικών επενδυτών και από τους περιορισμούς στην αντιστάθμιση του κινδύνου από 

την μεριά των ορθολογικών επενδυτών. 

Επίσης, θέτεται το ερώτημα γιατί ορισμένες μετοχές είναι πιο κερδοσκοπικές από 

κάποιες άλλες και η απάντηση που δίνεται είναι ότι η κυριότερη αιτία είναι η δυσκολία και 

η αντικειμενικότητα προσδιορισμού των πραγματικών αξιών. Για παράδειγμα, στην 
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περίπτωση μιας νέας εταιρίας που στην αρχή δεν επιφέρει κέρδη, αλλά παρόλα αυτά είναι 

μια δυναμική και πολλά υποσχόμενη εταιρία, με το συνδυασμό της απουσίας ιστορικών 

τιμών των μετοχών της και με αβέβαιο μέλλον, επιτρέπει τους επενδυτές να διαμορφώνουν 

τις προσδοκίες τους είτε πολύ υψηλά είτε πολύ χαμηλά για την συγκεκριμένη μετοχή, 

ανάλογα με το πώς αισθάνονται για την εταιρία. Αντίθετα, εταιρίες που εμφανίζουν για 

πολλά χρόνια κέρδη, αποδίδουν σταθερά μερίσματα και έχουν απτά περιουσιακά στοιχεία 

είναι πιο πιθανόν να είναι λιγότερο ευαίσθητες στο συναίσθημα των επενδυτών. 

Επιπρόσθετα, ο Miller (2007) ανέφερε ότι η διαφορετικότητα των απόψεων μπορεί να είναι 

μεγάλη  ακόμη και όταν οι επενδυτές έχουν τις ίδιες πληροφορίες. 

Τώρα, αν υποθέσουμε ότι το συναίσθημα είναι απλά αισιοδοξία ή απαισιοδοξία όσον 

αφορά τις μετοχές στο σύνολό τους και ότι επιτρέπουμε τους περιορισμούς στην 

αντιστάθμιση του κινδύνου να ποικίλλουν. Μια μεγάλα ομάδα ερευνών αποδεικνύει ότι η 

αντιστάθμιση στον κίνδυνο τείνει να είναι ακριβή και ριψοκίνδυνη για ορισμένες μετοχές, 

όπως είναι αυτές νέων, μικρών, ανεπικερδών εταιριών ή αυτών που εμφανίζουν ταχύτατη 

ανάπτυξη. Τέτοιες μετοχές τείνουν να αγοράζονται πιο ακριβά και το συναίσθημα να έχει 

μεγαλύτερη επίδραση σε αυτές (D’Avolio, 2002). 

To βασικό σημείο που προκύπτει λοιπόν είναι ότι, στην πράξη, οι μετοχές που είναι 

δύσκολες να εκτιμηθούν είναι επίσης δύσκολες και να αντισταθμιστούν στον κίνδυνο.  

Τελικά, οι δύο ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μετοχές που είναι πιο 

ευαίσθητες στο συναίσθημα είναι αυτές των νεότερων, πιο μικρών, ανεπικερδών, με 

μεγαλύτερη διακύμανση εταιριών που δεν αποδίδουν μέρισμα και βρίσκονται σε 

οικονομική δυσπραγία ή χαρακτηρίζονται από ραγδαία ανάπτυξη. Σε αντίθεση, μετοχές 

μεγάλων εταιριών που δίνουν ένα σταθερό μέρισμα καθοδηγούνται λιγότερο από το 

συναίσθημα των επενδυτών. 
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Το παραπάνω συμπέρασμα απεικονίζεται στο Διάγραμμα 3. 

 

Διάγραμμα 3: Οι επιδράσεις του συναισθήματος στις τιμές των μετοχών 

 

Στον άξονα x του Διαγράμματος 3 κατατάσσονται οι μετοχές ανάλογα με το πόσο 

δύσκολα αποτιμούνται και αντισταθμίζονται στον κίνδυνο.  Μετοχές εταιριών κολοσσών 

είναι από την αριστερή μεριά του άξονα, ενώ εταιρίες νεότερες, μικρότερες σε μέγεθος, με 

μεγαλύτερη διακύμανση, που βρίσκονται σε χρηματοοικονομική δυσπραγία ή 

χαρακτηρίζονται από υπερβολική ανάπτυξη είναι στην δεξιά μεριά του άξονα x. Ο άξονας y 

μετρά τις τιμές των μετοχών, όπου P* αναπαριστά τις θεμελιώδεις αξίες οι οποίες φυσικά 

μπορούν να διαφέρουν με τα χρόνια. Οι γραμμές  απεικονίζουν την βασική υπόθεση του 

πώς οι αποτιμήσεις των τιμών των μετοχών επηρεάζονται από τις αλλαγές στο συναίσθημα 

των επενδυτών. Υψηλό-θετικό συναίσθημα θα πρέπει να συσχετίζεται με υψηλές-θετικές 

αποτιμήσεις των μετοχών, ειδικά για αυτές που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν και να 

αντισταθμιστούν στον κίνδυνο, και το αντίστροφο. Στην περίπτωση απουσίας 

συναισθήματος, οι μετοχές κατά μέσο όρο υπολογίζεται ότι αποτιμούνται στη θεμελιώδη 

αξία τους P*. 

Το παραπάνω διάγραμμα περιγράφει ότι οι ασφαλείς μετοχές που είναι εύκολες να 

χρησιμοποιηθούν στην αντιστάθμιση του κινδύνου συσχετίζονται αντίστροφα με το 

συναίσθημα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν οι διακυμάνσεις του συναισθήματος 

προκαλούσαν σημαντικές αλλαγές στη ζήτηση για κερδοσκοπικές μετοχές, για παράδειγμα 

κάνοντας στροφή στην ποιότητα όσον αφορά την επιλογή μετοχών για αγορά. Τέτοια 

επεισόδια μπορεί να προκαλούσαν μείωση της τιμής των κερδοσκοπικών μετοχών και 

ταυτόχρονα αύξηση της τιμής των μετοχών με σταθερές αποδόσεις, όπως είναι τα ομόλογα. 
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5.2 To συναίσθημα ως μέσο εξήγησης της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών 

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα εξετάζεται με ποιο τρόπο το συναίσθημα επηρεάζει τις τιμές 

των μετοχών, ξεκινώντας από το εάν οι κερδοσκοπικές και οι δυσκολότερες να 

αντισταθμιστούν μετοχές περιορίζονται σχετικά περισσότερο από αλλαγές στο συναίσθημα 

των επενδυτών.  

Για να εξετάσουν οι Malcolm Baker και Jeffrey Wurgler (2006) τις διαφορετικές 

επιδράσεις που έχει το συναίσθημα μεταξύ των επιχειρήσεων, αρχικά χρειάστηκε να τις 

ταξινομήσουν ανάλογα με την δυνατότητά τους για κερδοσκοπία και την δυσκολία τους να 

αντισταθμιστούν στον κίνδυνο. Μια φυσική ένδειξη για τη δυνατότητά τους για 

κερδοσκοπία θα μπορούσε να είναι η διασπορά των προβλέψεων των αναμενόμενων 

κερδών, αλλά αυτές οι προβλέψεις δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις μετοχές πριν το 1960. 

Μια πιθανή ένδειξη για την δυσκολία ως προς την αντιστάθμιση του κινδύνου θα μπορούσε 

να είναι μια άμεση μέτρηση των κοστών συναλλαγής των δεδομένων μετοχών, αλλά ούτε 

και αυτά είναι διαθέσιμα για πολλές χρονολογικές σειρές.  

Επομένως, οι παραπάνω ερευνητές κατέληξαν στο να κατανείμουν τις μετοχές 

ανάλογα με την διακύμανση των πρόσφατων αποδόσεών τους, και ειδικότερα την τυπική 

απόκλιση των μηνιαίων αποδόσεων του προηγούμενου χρόνου. Παίρνοντας τα δεδομένα 

των αποδόσεων από το Κέντρο Έρευνας των Τιμών των Περιουσιακών Στοιχείων κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι μετοχές με υψηλή διακύμανση είναι αυτές με υψηλή κερδοσκοπική 

ικανότητα, ενώ μετοχές με χαμηλή διακύμανση είναι οι σταθερές μετοχές που δίνουν μια 

μικρή αλλά σταθερή απόδοση. Επιπλέον, οι μετοχές με υψηλή διακύμανση είναι 

δυσκολότερες στο να αντισταθμιστούν στον κίνδυνο. 

Επιπλέον, το Διάγραμμα 4 απεικονίζει τα βήτα του συναισθήματος, δηλαδή τις 

σχέσεις μεταξύ των αλλαγών στα συναισθήματα και των αποδόσεων δέκα επιλεγμένων 

χαρτοφυλακίων, τρέχοντας μια παλινδρόμηση χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 1966 έως 

και το 2006, όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η μηνιαία απόδοση των δέκα 

χαρτοφυλακίων. 
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Διάγραμμα 4: Τα  βήτα του συναισθήματος 

 

 Όπως διαπιστώνουμε από το Διάγραμμα 4, το βήτα των συναισθημάτων αυξάνεται 

όσο οι μετοχές γίνονται πιο κερδοσκοπικές και δυσκολότερες στο να αντισταθμιστούν στον 

κίνδυνο, συμπεραίνοντας ότι η επίδραση της συνολικής ζήτησης για μετοχικά κεφάλαια 

είναι μεγαλύτερη για χαρτοφυλάκια μεγαλύτερης διακύμανσης. Επιπρόσθετα, η επίδραση 

της κερδοσκοπικής ζήτησης είναι επίσης αυξανόμενη, υποθέτοντας ότι αντανακλά την 

κερδοσκοπική φύση των μετοχών με μεγάλη διακύμανση.  

Τέλος, οι δύο ερευνητές προσπάθησαν, χρησιμοποιώντας το συναίσθημα, να 

προβλέψουν τις αποδόσεις των μετοχών με το να χωρίσουν σε δύο περιόδους τις 

χρονολογικές σειρές, σε περιόδους υψηλής και χαμηλής συναισθηματικής φόρτωσης, και 

να υπολογίσουν εκ νέου τις αποδόσεις των μετοχών για κάθε ένα από τα χαρτοφυλάκια 

χωριστά για τις δύο αυτές περιόδους και συνολικά. Τα αποτελέσματα που πήραν 

επιβεβαίωσαν ξανά τα ίδια αποτελέσματα με πριν, απεικονίζοντας τα συμπεράσματά τους 

στο Διάγραμμα 5. 

 

Διάγραμμα 5: Το συναίσθημα και οι μελλοντικές αποδόσεις 
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Όταν ο παράγοντας του συναισθήματος είναι χαμηλός, ο μέσος όρος των 

αναμενόμενων μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών είναι μεγαλύτερος για τις 

κερδοσκοπικές μετοχές παρά για τις “σταθερές”. Αντίθετα, όταν ο παράγοντας είναι 

σημαντικός, ο μέσος όρος των αναμενόμενων μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών για τις 

κερδοσκοπικές μετοχές είναι μικρότερος από αυτόν των “σταθερών” μετοχών. Οι 

αποδόσεις προσαρμοσμένες στην αγορά είναι στο σύνολό τους θετικές εξαιτίας ενός 

φαινόμενου κατά το οποίο τον Ιανουάριο οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης κερδίζουν 

κατά μέσο όρο υψηλές αποδόσεις, ένα φαινόμενο αποκαλούμενο “January effect”, το 

οποίο αυξάνει την αντίστοιχη απόδοση των χαρτοφυλακίων αντισταθμισμένων στην αγορά. 

 

5.3 Ηλιόλουστες μέρες: Αποδόσεις μετοχών και καιρός 

 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή χρηματοοικονομική προσέγγιση, οι ηλιόλουστες μέρες σε 

καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν την διάθεση των επενδυτών και κατά συνέπεια τις 

αποδόσεις των μετοχών. Συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο; 

Πολλές μελέτες της σύγχρονης ψυχολογίας έχουν αποδείξει αντιθέτως ότι η διάθεση 

επηρεάζει τη συμπεριφορά και την κρίση. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, τα άτομα 

που βρίσκονται σε καλή διάθεση τείνουν να είναι πιο αισιόδοξα ως προς πολλά πράγματα, 

όπως είναι η ικανοποίηση που απολαμβάνουν από την ζωή τους, από παρελθόντα 

γεγονότα, ως προς τους ανθρώπους και την κατανάλωση προϊόντων (Wright και Bower, 

1992).  

Αντιθέτως, πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η κακή διάθεση τείνει να ωθεί τους 

ανθρώπους στην εμπλοκή τους σε λεπτομερειακές αναλυτικές δραστηριότητες, ενώ η καλή 

διάθεση συσχετίζεται με λιγότερες κριτικές των διαδικασιών πληροφόρησης (Schwartz  και 

Norbert, 1990) έτσι ώστε οι άνθρωποι να είναι δεκτικοί είτε σε αδύναμους είτε δυνατούς 

ισχυρισμούς (Mackie, Diane και Worth, 1991) εξαιτίας του γεγονότος ότι η καλή διάθεση 

προκαλεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην δεδομένη πληροφορία και συνεπώς πιο 

απλουστευμένα στερεότυπα (Bless, Herbert, Schwarz, και Kemmelmeier, 1996). Ψυχολόγοι 

για πολλές δεκαετίες προσπαθούσαν να βρουν τη σχέση μεταξύ της ηλιοφάνειας και της 

συμπεριφοράς. Μεταξύ των άλλων, έχει αποδειχθεί ότι η ηλιοφάνεια συνδέεται με το 

φιλοδώρημα (Rind, 1996) και η έλλειψή της με την κατάθλιψη (Eagles, 1994) και τις 
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αυτοκτονίες (Tietjen και Kripke, 1994). Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες 

αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα ότι εκτίθενται περισσότερο σε 

ηλιοφάνεια. Αν οι άνθρωποι είναι περισσότερο αισιόδοξοι όταν ο ήλιος λάμπει, τότε θα 

είναι περισσότερο κεκλιμένοι στο να αγοράσουν μετοχές τις ηλιόλουστες μέρες. Ειδικότερα, 

θα αντιστοιχίσουν λανθασμένα την καλή τους διάθεση με θετικές οικονομικές προοπτικές 

παρά με τον καλό καιρό. Αυτό σημαίνει ότι η ηλιοφάνεια συσχετίζεται θετικά με τις 

αποδόσεις των μετοχών. Επιπλέον, η πρόβλεψη για ηλιοφάνεια προκαλεί και αυτή από 

μόνη της μια άμεση θετική επίδραση στις τιμές των μετοχών. 

Από την άλλη πλευρά της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, δηλαδή της παραδοσιακής 

προσέγγισης όπου τα άτομα είναι ορθολογικοί μεγιστοποιητές, δεν υπάρχει κανένας λόγος 

να συσχετιστεί η ηλιοφάνεια με τις αποδόσεις των μετοχών, παρά μόνο με συγκεκριμένους 

τομείς της οικονομίας όπως είναι η γεωργία και οι κατασκευαστικές εταιρίες. Ωστόσο, η 

ηλιοφάνεια που παρατηρείται σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία δεν είναι γενικά 

αντιπροσωπευτική του καιρού στο σύνολό του σε μία ολόκληρη οικονομία. Επιπλέον, το 

ποσοστό της ηλιοφάνειας που παρατηρείται σήμερα δεν συσχετίζεται σημαντικά με το 

ποσοστό που θα παρατηρηθεί στο μέλλον. Κακές καιρικές συνθήκες είναι πιθανόν να 

βλάψουν αγορές, τηλεπικοινωνίες ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Γι’ αυτόν τον λόγο, 

οι David Hirshleifer και Tyler Shumway (2003) μελέτησαν τις επιδράσεις της βροχής, της 

ηλιοφάνειας και του χιονιού στις τιμές των μετοχών. 

Υπήρχε ήδη η ένδειξη ότι η ηλιοφάνεια επηρεάζει τις αγορές από τον Saunders (1993), 

ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όταν ο καιρός είναι συννεφιασμένος στην Νέα Υόρκη, 

ο Γενικός Δείκτης τείνει να είναι αρνητικός. Ακόμη, οι Kamstra, Kramer και Levi (2000b), 

εξετάζοντας τις επιδράσεις των εναλλαγών των εποχών στην διάρκεια της ημέρας σε πέντε 

διαφορετικές αγορές τόσο του βόριου όσο και του νότιου ημισφαιρίου, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι αποδόσεις των μετοχών συσχετίζονται σημαντικά με την εποχή και ότι 

αυτή η σχέση πηγάζει εξαιτίας των εναλλαγών των εποχών κατά την διάρκεια της ημέρας 

και ότι αυτές οι εναλλαγές βοηθούν στο να εξηγηθεί το “φαινόμενο του Ιανουαρίου”. 

Οι David Hirshleifer και Tyler Shumway (2003) συνέλεξαν τα δεδομένα καιρού από το 

1982 έως το 1997 για είκοσι έξι χρηματιστήρια ανά τον κόσμο, όπως αυτό του Τόκυο, του 

Χονγκ Κονγκ, της Σεούλ, του Μεξικού, του Τορόντο, της Τζακάρτα, της Φρανκφούρτης, των 

Βρυξελλών, του Άμστερνταμ, των Αθηνών, της Κοπεγχάγης, του Δουβλίνου και άλλων από 
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τον Παγκόσμιο Οργανισμό Παρατήρησης του Καιρού, ο οποίος περιέχει λεπτομερή 

περιγραφή των καιρικών συνθηκών για τρεις χιλιάδες τοποθεσίες παγκοσμίως, θέλοντας να 

εξετάσουν τη σχέση μεταξύ του ηλιόλουστου καιρού και των αποδόσεων των μετοχών την 

ημέρα εκείνη της καλοκαιρίας. Βρήκαν ότι η ηλιοφάνεια έχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τις ημερήσιες αποδόσεις των μετοχών, ενώ άλλα καιρικά φαινόμενα, όπως 

είναι το χιόνι ή η βροχή, δεν συσχετίζονται με τις αποδόσεις. Ένας επενδυτής με χαμηλά 

κόστη συναλλαγής θα μπορούσε να βελτιωθεί όσον αφορά τον δείκτη του Sharpe του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς, κατά κάποιον μετριοπαθή τρόπο, επενδύοντας στον καιρό. 

Παρόλα αυτά, η επίδραση της ηλιοφάνειας στις αποδόσεις των μετοχών είναι δύσκολο να 

συμβαδίσει με μια πλήρως ορθολογική τοποθέτηση των τιμών. Αυτή η απόδειξη είναι 

συνεπής με το γεγονός ότι η ηλιοφάνεια επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών και η καλή 

διάθεση, με την σειρά της, επηρεάζει τις τιμές των μετοχών. Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας δείχνουν ότι οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από το να 

συνειδητοποιήσουν τη διάθεσή τους, έτσι ώστε να αποφύγουν λάθη βασιζόμενα στη 

διάθεσή τους όσον αφορά την κρίση και τις εμπορικές συναλλαγές τους. 

Επιπλέον, τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, σε συνδυασμό με την επιστήμη 

της ψυχολογίας, προτείνουν ότι θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί πως ο καιρός ή άλλοι 

παράγοντες της διάθεσης επηρεάζουν την αγορά των μετοχών εξαιτίας νέων γεγονότων. H 

απλουστευμένη υπόθεση είναι ότι η καλή διάθεση κάνει την αντίδραση σε νέα γεγονότα 

πιο ευνοϊκή. Ωστόσο, άτομα με κακή ψυχολογική διάθεση, που επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες πιο προσεκτικά, πρέπει μα αντιδρούν πιο δυνατά σε αληθή γεγονότα, 

ανεξάρτητα αν είναι καλά ή κακά, και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί ώστε να 

αποφεύγουν να αντιδρούν σε αναληθή γεγονότα. Σε αντίθεση, άτομα με καλή ψυχολογική 

διάθεση θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί έτσι ώστε να αποφεύγουν να αντιδρούν σε 

άσχετες ανακοινώσεις.  

Πρόσφατη έρευνα έχει αποδείξει ότι οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένων και των τιμών των μετοχών, αντιδρούν στη σιωπηλή δημοσίευση 

άσχετων πληροφοριών και ότι αυτή η αντίδραση επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζεται η νέα πληροφορία. Ο κλάδος της ψυχολογίας προτείνει ότι θα ήταν 

ενδιαφέρον να εξεταζόταν αν οι αντιδράσεις των τιμών των μετοχών στην ανακοίνωση 

άσχετων πληροφοριών είναι μεγαλύτερες όταν η διάθεση των επενδυτών είναι καλή, 
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παραδείγματος χάρη όταν υπάρχει ηλιοφάνεια, παρά όταν η διάθεση των επενδυτών είναι 

κακή.  

Επιπλέον, η έρευνα των David Hirshleifer και Tyler Shumway (2003) αποδεικνύει ότι η 

ηλιοφάνεια είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση και ότι 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να είναι σημαντικοί. Για παράδειγμα, την 

δεκαετία του 1990 που η Αμερική αναδείχτηκε ως υπερδύναμη στον κόσμο εξαιτίας της 

επιτυχίας της στην οικονομία και στο χρηματιστήριο, οι επενδυτές ήταν σε καλή διάθεση 

και αυτό τους έκανε πιο δεκτικούς σε νέες θεωρίες της αγοράς. 

Συμπερασματικά, το ισχυρότερο μήνυμα που δίνεται από την συγκεκριμένη έρευνα 

είναι ότι για να κατανοήσουμε τις κινήσεις των επενδυτών όσον αφορά την αποτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να πάμε πέρα από την συμπεριφορά των τιμών και των 

θεμελιωδών αξιών και να μελετήσουμε τι επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών και τα 

συναισθήματά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

 

6.1 Εισαγωγή στο “φαινόμενο της Δευτέρας” (the day-of-the-week effect) 

 

Ανωμαλίες που έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς όσον αφορά τις αποδόσεις των μετοχών, 

όπως είναι το φαινόμενο της Δευτέρας ή το φαινόμενο του Ιανουαρίου ήταν πάντα στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αναλυτών. 

Σύμφωνα με το φαινόμενο της Δευτέρας, ο μέσος όρος των αποδόσεων των μετοχών 

της Δευτέρας είναι μικρότερος και ταυτόχρονα αρνητικός, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της 

Παρασκευής είναι θετικός. Αυτό αποτελεί μια ανωμαλία της υπόθεσης των 

αποτελεσματικών αγορών, η οποία οφείλεται στην ψυχολογία των επενδυτών όπου την 

Παρασκευή είναι ανεβασμένη και την Δευτέρα το κλίμα είναι κάπως υποτονικό. Σε πρώιμο 

στάδιο, ερευνητές και ακαδημαϊκοί πίστευαν ότι ο μέσος όρος των αποδόσεων των 

μετοχών καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο κατά την διάρκεια της εβδομάδας. Παρόλα αυτά, η 

συγκεκριμένη ψευδαίσθηση απορρίφθηκε από πολλές εμπειρικές μελέτες. Εντούτοις, το 

συγκεκριμένο φαινόμενο είναι παρόν στην αγορά μετοχών των Ηνωμένων Πολιτειών, 

καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές (Jaffe και Westerfield, 1985), όπως επίσης ισχύει και 

στην αγορά ομολόγων (Cornell, 1985). 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν υπάρχουν εναλλαγές στη διακύμανση των 

αποδόσεων ανά ημέρα της εβδομάδας και εάν μια υψηλή ή χαμηλή απόδοση συσχετίζεται 

με μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας. Έχοντας μια τέτοιου είδους πληροφόρηση, οι 

επενδυτές θα μπορούν να προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους λαμβάνοντας υπόψη τους 

τις εναλλαγές στη διακύμανση των αποδόσεων ανά ημέρα της εβδομάδας. Για παράδειγμα 

ο Engle (1993) ισχυρίζεται ότι οι επενδυτές που απεχθάνονται τον κίνδυνο είναι πιθανόν να 

αναπροσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με το να μειώσουν την αναλογία των 

επενδύσεών τους σε τοποθετήσεις των οποίων η διακύμανση αναμένεται να αυξηθεί.  

Ο σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να εξετάσει εμπειρικά αν είναι παρόν 

το συγκεκριμένο φαινόμενο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μελετώντας τις αποδόσεις 

του Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και του τραπεζικού κλάδου για το διάστημα από 30-
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09-2011 έως και 30-09-2016, χρησιμοποιώντας παραμετρικούς και μη-παραμετρικούς 

ελέγχους όπως συνήθως γίνεται. 

 

6.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας του φαινομένου της Δευτέρας  

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς αρκετές μελέτες 

αποσαφήνισης του συγκεκριμένου φαινομένου. Μια χαρακτηριστική έρευνα είναι αυτή του 

Cross (1973), ο οποίος μελέτησε τις αποδόσεις του δείκτη S&P 500 των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής κατά την περίοδο 1953-1970, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η 

μέση απόδοση της Παρασκευής είναι υψηλότερη από τη μέση απόδοση της Δευτέρας. Οι 

Gibbons και Hess (1981) βρήκαν για τριάντα μετοχές του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones 

αρνητικές αποδόσεις τη Δευτέρα. Οι Keim και Stambaugh (1984) ερεύνησαν εκτενέστερα το 

συγκεκριμένο φαινόμενο χρησιμοποιώντας μεγαλύτερες χρονολογικές περιόδους για 

διάφορα χαρτοφυλάκια. Τα αποτελέσματά τους επιβεβαίωσαν τα ευρήματα των 

προηγούμενων αναλυτών. Επίσης, ο Rogalski (1984) απαντά στο ερώτημα του εάν οι τιμές 

πέφτουν μεταξύ του κλεισίματος της Παρασκευής και του ανοίγματος της Δευτέρας ή εάν 

πέφτουν κατά την διάρκεια της Δευτέρας και βρίσκει ότι οι αρνητικές αποδόσεις που 

παρατηρούνται την Δευτέρα προκαλούνται κατά τις ώρες που το χρηματιστήριο είναι 

κλειστό.  

Μια ομάδα εμπειρικών μελετών έχει εξετάσει τη συμπεριφορά των τιμών των 

μετοχών σε όρους μεταβλητότητας χρησιμοποιώντας μοντέλα GARCH, όπως είναι η 

χαρακτηριστική μελέτη των French, Schwert και Stambaugh (1987) που κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι απροσδόκητες αποδόσεις των μετοχών συσχετίζονται αρνητικά με τις 

απροσδόκητες αλλαγές στη διακύμανσή τους. Ομοίως, οι Campbell και Hentschel (1992) 

βρήκαν ότι μια αύξηση στη διακύμανση των τιμών των μετοχών αυξάνει τις απαιτούμενες 

αποδόσεις των μετοχών και μειώνει τις τιμές των μετοχών. Από την άλλη πλευρά, οι Baillie 

και DeGennaro (1990) δεν βρήκαν την ύπαρξη κάποιας ένδειξης όσον αφορά τη σχέση της 

μέσης απόδοσης των μετοχών ενός χαρτοφυλακίου μετοχών και τη διακύμανση ή την 

τυπική απόκλιση των συγκεκριμένων αποδόσεων.  

Πιο πρόσφατα, οι Theodossiou και Lee (1995) εξέτασαν τη συμπεριφορά της 

μεταβλητότητας της τιμής των μετοχών και τη σχέση της με τις αναμενόμενες αποδόσεις σε 
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πολλά Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και βρήκαν την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στη 

συμπεριφορά της τιμής των μετοχών και ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της 

διακύμανσης της τιμής των μετοχών και των αναμενόμενων αποδόσεών τους. Όσον αφορά 

την ελληνική βιβλιογραφία, από τις πιο πρόσφατες μελέτες είναι αυτή του Αλεξάκη και 

Ξανθάκη (1995), οι οποίοι εξετάζοντας το φαινόμενο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για 

την περίοδο 1984-1994, βρήκαν αρνητικές τις αποδόσεις των μετοχών μόνο την Τρίτη, ενώ 

όλες τις υπόλοιπες μέρες οι αποδόσεις των μετοχών ήταν θετικές. 

 

6.3 Δεδομένα και Μεθοδολογία 

 

Η χρονολογική σειρά δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την συγκεκριμένη μελέτη 

αποτελείται από τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος του Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης 

του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και τις τιμές κλεισίματος του τραπεζικού κλάδου για την 

περίοδο από 30-09-2011 έως και 30-09-2016. Από το συγκεκριμένο δείγμα δεδομένων 

εξετάσαμε τις αποδόσεις των ημερών της εβδομάδας. 

Για να εξεταστεί η ύπαρξη του συγκεκριμένου φαινομένου στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και οι έλεγχοι ισότητας 

του μέσου και, πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος του F και του Kruskall-Wallis. 

Tο μοντέλο παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες 

μεταβλητές και μια ή δύο μεταβλητές που λαμβάνουν υπόψη τους την απόδοση της 

προηγούμενης μέρας για να εξαλειφθεί η αυτοσυσχέτιση. Η κάθε μία από τις εξαρτημένες 

μεταβλητές αντιπροσωπεύει τις αποδόσεις των μετοχών για κάθε μία από τις πέντε ημέρες 

συναλλαγής της εβδομάδας. Το συγκεκριμένο μοντέλο για τον Δείκτη Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης έχει την παρακάτω μορφή: 

Rt=a1MONDAYt+a2TUESDAYt+a3WEDNESDAYt+a4THURSDAYt+a5FRIDAYt+a6Rt-1+et 

Όπου Rt είναι η μέση απόδοση του Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης την ημέρα t,  

MONDAYt είναι η μεταβλητή για τις Δευτέρες και παίρνει την τιμή 1 όταν η ημέρα 

συναλλαγής είναι Δευτέρα και 0 όταν δεν είναι. Αντίστοιχα, TUESDAYt είναι η μεταβλητή 

της Τρίτης, WEDNESDAYt είναι η μεταβλητή της Τετάρτης, THURSDAYt είναι η μεταβλητή της 

Πέμπτης και FRIDAYt είναι η μεταβλητή της Παρασκευής.  Η μεταβλητή et αντιπροσωπεύει 
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το σφάλμα του υποδείγματος και οι παράγοντες a1, a2, a3, a4 και a5 είναι οι συντελεστές της 

Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής αντίστοιχα. 

Το αντίστοιχο μοντέλο για τον τραπεζικό κλάδο έχει την εξής μορφή: 

Rt=a1MONDAYt+a2TUESDAYt+a3WEDNESDAYt+a4THURSDAYt+a5FRIDAY+a6Rt-1+a7Rt-2+et 

Θέτοντας επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=5%, για να εμφανίζεται το 

φαινόμενο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για την εξεταζόμενη περίοδο, θα πρέπει να 

απορριφθεί η μηδενική υπόθεση κατά την οποία οι συντελεστές a1, a2, a3, a4 και a5 ισούνται 

μεταξύ τους και θα πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5%. 

Ο δεύτερος έλεγχος που πραγματοποιείται είναι ο έλεγχος του F και ο μη-

παραμετρικός έλεγχος του Kruskall-Wallis. Ο έλεγχος F, χρησιμοποιώντας την στατιστική F, 

προσπαθεί να εξετάσει εάν η μέση απόδοση για κάθε μέρα ισούται με τη μέση απόδοση 

των υπόλοιπων ημερών της εβδομάδας και είναι διάφορες του μηδενός. Ο έλεγχος Kruskall-

Wallis είναι η µη παραµετρική ανάλυση διακύμανσης  που ελέγχει τις υποθέσεις:  

Ho: οι συναρτήσεις κατανοµής κ πληθυσμών είναι ίσες  

H1: δύο τουλάχιστον από τους κ πληθυσμούς έχουν διαφορετικές µέσες τιµές.  

Η ελεγχοσυνάρτηση που χρησιμοποιείται είναι η παρακάτω: 

 T=12/N(N+1)[{(ΣR1
2)/n1}+…+{(ΣRκ

2)/nκ}] – 3(Ν+1)  

όπου Ri οι τάξεις µεγέθους των κ ανεξάρτητων πληθυσμών σε συνενωµένο δείγµα Ν= 

n1+...+ nκ . Η απόφαση λαµβάνεται µε σύγκριση της τιµής της ελεγχοσυνάρτησης Τ µε την 

τιµή χ2 (κ-1),1-α. 

Για μεγάλα δείγματα παρατηρήσεων, ο συγκεκριμένος έλεγχος θα ακολουθεί την 

κατανομή x2 με τέσσερις βαθμούς ελευθερίας. Για να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, η 

στατιστική Chi-square θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή με τέσσερις 

βαθμούς ελευθερίας. 
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6.4 Εμπειρικά Αποτελέσματα 

 

Από την OLS παλινδρόμηση που εφαρμόστηκε όσον αφορά τον Δείκτη Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης διεξήχθηκαν τα αποτελέσματα τα οποία απεικονίζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων του Δείκτη 
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης 
 

  Συντελεστής Σφάλμα Στατιστική t Πιθανότητα 

RMONDAY 0.001641 0.002162 0.758791 0.4488 

RTUESDAY -0.004566 0.027711 -0.164787 0.8693 

RWEDNESDAY 0.006344 0.027772 0.228446 0.8195 

RTHURSDAY 0.001103 0.003159 0.349256 0.7272 

RFRIDAY -0.002757 0.003297 -0.836359 0.4038 

AR(1) -0.154053 0.066320 -2.322888 0.0211 

Προσαρμοσμένο R2 0.007028 
   

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι οι αποδόσεις της Δευτέρας, της 

Τετάρτης και της Πέμπτης είναι θετικές, ενώ οι αποδόσεις της Τρίτης και της Παρασκευής 

είναι αρνητικές. Επιπλέον, οι αποδόσεις της Δευτέρας είναι κοντά στις αποδόσεις της 

Πέμπτης. Επίσης από τις τιμές της τελευταίας στήλης οδηγούμαστε στο να απορρίψουμε 

την μηδενική υπόθεση της ισότητας των συντελεστών. Το φαινόμενο της Δευτέρας θα 

επιβεβαιωνόταν αν οι συντελεστές ήταν στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 5%, κάτι το 

οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τη στατιστική t και την τιμή p για την Δευτέρα. Συνεπώς, αν 

υπήρχε μία μέρα που θα είχε σημαντικά διαφορετική απόδοση από τις υπόλοιπες ημέρες, 

αυτό θα επιβεβαιωνόταν από την παλινδρόμηση, αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Με άλλα 

λόγια, το φαινόμενο της Δευτέρας δεν επιβεβαιώνεται για τον Δείκτη Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης, εφόσον τα συμπεράσματα που διεξάγονται από την εφαρμογή της 

παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων δεν δίνουν στοιχεία που να αντικρούουν το 

συγκεκριμένο συμπέρασμα. 

Ο δεύτερος έλεγχος που υιοθετήθηκε για να εξεταστεί η εμφάνιση ή όχι του 

φαινομένου της Δευτέρας στο Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών είναι ο έλεγχος F και του Kruskall-Wallis, τα οποία απεικονίζονται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας  2: Tα αποτελέσματα του ελέγχου F και του Kruskal-Wallis για τον Δείκτη Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης 
 

  Τιμή Πιθανότητα 

Έλεγχος F 0.330479 0.8947 

Έλεγχος Kruskal-Wallis 0.457715 0.9936 

 

Η τιμή του ελέγχου F είναι 0.330479 και η τιμή P είναι 0.8947 επομένως 

συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει ένδειξη ύπαρξης για το φαινόμενο της Δευτέρας. Το ίδιο 

συμπέρασμα προκύπτει και από τον έλεγχο του Kruskal-Wallis. Συνεπώς, δεν μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι οι αποδόσεις των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι 

αρνητικές τη Δευτέρα, αλλά ότι η αγορά μετοχών στηρίζεται στις ιστορικές τιμές των 

μετοχών. 

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων όσον 

αφορά τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο απεικονίζονται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων του Τραπεζικού 
Κλάδου 
 

  Συντελεστής Σφάλμα Στατιστική t Πιθανότητα 

RMONDAY 0.006867 0.028581 0.240277 0.8103 

RTUESDAY 0.018360 0.031910 0.575352 0.5656 

RWEDNESDAY 0.012580 0.034197 0.367882 0.7133 

RTHURSDAY -0.020138 0.028139 -0.715664 0.4750 

RFRIDAY -0.003176 0.026627 -0.119265 0.9052 

AR(1) 0.082045 0.066901 1.226365 0.2214 

AR(2) -0.129563 0.066341 -1.952979 0.0521 

Προσαρμοσμένο R2 0.002033 
   

Το συμπέρασμα για την ύπαρξη ή όχι του φαινομένου της Δευτέρας στον ελληνικό 

τραπεζικό τομέα για την εξεταζόμενη περίοδο είναι ίδια με αυτήν του Δείκτη Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης.  

Επίσης, από τον δεύτερο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πήραμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας  4: Tα αποτελέσματα του ελέγχου F και του Kruskal-Wallis για τον Τραπεζικό Κλάδο 
 

  Τιμή Πιθανότητα 

Έλεγχος F 0.544590 0.7426 

Έλεγχος Kruskal-Wallis 11.22632 0.0671 

 

Ομοίως με πριν, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι αποδόσεις των μετοχών 

τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας είναι αρνητικές τη Δευτέρα, αλλά ότι η 

αγορά μετοχών του τραπεζικού κλάδου στηρίζεται στις ιστορικές τιμές των μετοχών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

7.1 Συμπεράσματα που απορρέουν από την θεωρία της Συμπεριφορικής 

Χρηματοοικονομικής 

 

Η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική είναι ένας νέος κλάδος των χρηματοοικονομικών που 

εμφανίστηκε στις αρχές του 1990 και ο οποίος δημιουργήθηκε για να εξηγήσει 

συμπεριφορές οι οποίες απέκλιναν από την ορθολογική συμπεριφορά. Η θεωρία των 

αποτελεσματικών αγορών, η οποία κυριαρχούσε για έτη στην οικονομική σκέψη, 

παρουσίαζε κάποιες ανωμαλίες οι οποίες οδήγησαν τους οικονομολόγους στην ανάπτυξη 

μιας θεωρίας η οποία θα υπερνικήσει αυτές τις ανωμαλίες.  

Η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών μπορεί να εξηγήσει τις συμπεριφορές της 

αγοράς όταν οι εξισορροπητές εξουδετερώνουν την επίδραση που προκαλούν στις τιμές οι 

μη ορθολογικοί επενδυτές. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ο επενδυτής όταν καλείται να 

πάρει μια απόφαση επηρεάζεται από κάποιους ψυχολογικούς παράγοντες όπως η 

υπερβολική εμπιστοσύνη, η αισιοδοξία και ευσεβείς πόθοι, η προσκόλληση και άλλοι 

παράγοντες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η συμπεριφορική χρηματοοικονομική εισάγει 

στοιχεία από την ψυχολογία και από άλλες κοινωνικές επιστήμες ώστε να κατανοηθεί το 

πώς λειτουργούν στην πραγματικότητα οι επενδυτές. Η μελέτη του κλάδου της 

Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής βοηθά τους επενδυτές στο να νικήσουν την αγορά; 

Αυτό που απαντάται εδώ είναι ότι τα οφέλη είναι ακόμη σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Ο 

συγκεκριμένος κλάδος δεν προσδιορίζει τις επενδυτικές ευκαιρίες, όπως κάνει ο κλάδος της 

χρηματοοικονομικής, αλλά αυτό που μπορεί κάλλιστα να κάνει είναι να εκπαιδεύσει τους 

επενδυτές πώς να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους και να αποφεύγουν λάθη τα οποία θα 

τους κοστίσουν. 
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7.2 Συμπεράσματα που απορρέουν από την εμπειρική μελέτη του φαινομένου της 

Δευτέρας για το Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας 

 

Με την εφαρμογή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε στο κεφάλαιο 6, έχουμε σαφείς 

ενδείξεις της μη-ύπαρξης του φαινομένου της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

όσον αφορά τόσο για τον Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης όσο και για τον τραπεζικό 

κλάδο για το διάστημα από 30-09-2011 έως 30-09-2016. Η συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα 

πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί εάν στην περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα οι 

επενδυτές έχουν κακή ψυχολογία την Δευτέρα και καλή ψυχολογία την Παρασκευή, αλλά 

κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να τους χαρακτηρίζει.  

Μελλοντικές εμπειρικές μελέτες του συγκεκριμένου φαινομένου θα μπορούσε να 

είναι η διερεύνηση της ύπαρξης του φαινομένου και στους υπόλοιπους τομείς της 

ελληνικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα στις ασφάλειες και στα τρόφιμα και ποτά, για 

να διαπιστωθεί αν επιβεβαιώνεται σε αυτούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 
Γράφημα 1: Γραφική Αναπαράσταση των αποδόσεων του Δείκτη Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης και των ημερών της εβδομάδας 
 

 
Γράφημα 2: Γραφική Αναπαράσταση των αποδόσεων του Τραπεζικού Κλάδου και των 
ημερών της εβδομάδας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Πίνακας 5: Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης του Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης  
 
Dependent Variable: R   

Method: Least Squares   

Date: 10/26/16   Time: 19:24   

Sample (adjusted): 2 230   

Included observations: 229 after adjustments  

Convergence achieved after 8 iterations  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

RMONDAY 0.001641 0.002162 0.758791 0.4488 

RTUESDAY -0.004566 0.027711 -0.164787 0.8693 

RWEDNESDAY 0.006344 0.027772 0.228446 0.8195 

RTHURSDAY 0.001103 0.003159 0.349256 0.7272 

RFRIDAY -0.002757 0.003297 -0.836359 0.4038 

AR(1) -0.154053 0.066320 -2.322888 0.0211 
     
     

R-squared 0.028803     Mean dependent var 0.001892 

Adjusted R-squared 0.007028     S.D. dependent var 0.028247 

S.E. of regression 0.028148     Akaike info criterion -4.276825 

Sum squared resid 0.176686     Schwarz criterion -4.186858 

Log likelihood 495.6965     Hannan-Quinn criter. -4.240530 

Durbin-Watson stat 2.020257    
     
     

Inverted AR Roots      -.15   
     
     

 
 

Πίνακας 6: Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης του Τραπεζικού Κλάδου 
 
Dependent Variable: R   

Method: Least Squares   

Date: 10/28/16   Time: 23:28   

Sample (adjusted): 3 230   

Included observations: 228 after adjustments  

Convergence achieved after 7 iterations  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

RMONDAY 0.006867 0.028581 0.240277 0.8103 

RTUESDAY 0.018360 0.031910 0.575352 0.5656 

RWEDNESDAY 0.012580 0.034197 0.367882 0.7133 

RTHURSDAY -0.020138 0.028139 -0.715664 0.4750 

RFRIDAY -0.003176 0.026627 -0.119265 0.9052 

AR(1) 0.082045 0.066901 1.226365 0.2214 

AR(2) -0.129563 0.066341 -1.952979 0.0521 
     
     

R-squared 0.028411     Mean dependent var -0.001055 

Adjusted R-squared 0.002033     S.D. dependent var 0.058948 
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S.E. of regression 0.058888     Akaike info criterion -2.796137 

Sum squared resid 0.766384     Schwarz criterion -2.690850 

Log likelihood 325.7596     Hannan-Quinn criter. -2.753656 

Durbin-Watson stat 1.974356    
     
     

Inverted AR Roots  .04-.36i      .04+.36i  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

Πίνακας 7: Ο έλεγχος αυτοσυσχέτισης του υποδείγματος του Δείκτη Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 0.601700     Prob. F(2,221) 0.5488 

Obs*R-squared 0.000000     Prob. Chi-Square(2) 1.0000 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/26/16   Time: 19:39   

Sample: 2 230   

Included observations: 229   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

RMONDAY 0.000246 0.002178 0.112819 0.9103 

RTUESDAY -0.002581 0.027946 -0.092341 0.9265 

RWEDNESDAY 0.002769 0.028016 0.098841 0.9214 

RTHURSDAY -0.000280 0.003176 -0.088014 0.9299 

RFRIDAY -6.93E-05 0.003309 -0.020929 0.9833 

AR(1) -0.314609 2.308210 -0.136300 0.8917 

RESID(-1) 0.302650 2.305043 0.131299 0.8957 

RESID(-2) -0.121857 0.361814 -0.336795 0.7366 
     
     

R-squared -0.000582     Mean dependent var 0.002151 

Adjusted R-squared -0.032274     S.D. dependent var 0.027754 

S.E. of regression 0.028198     Akaike info criterion -4.264788 

Sum squared resid 0.175729     Schwarz criterion -4.144833 

Log likelihood 496.3182     Hannan-Quinn criter. -4.216395 

Durbin-Watson stat 1.991166    
     
     

 
Πίνακας 8: Ο έλεγχος αυτοσυσχέτισης του υποδείγματος του Τραπεζικού Κλάδου 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 0.566548     Prob. F(2,219) 0.5683 

Obs*R-squared 1.096849     Prob. Chi-Square(2) 0.5779 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/28/16   Time: 23:29   

Sample: 3 230   
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Included observations: 228   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

RMONDAY 0.001046 0.028655 0.036494 0.9709 

RTUESDAY 0.000755 0.031982 0.023620 0.9812 

RWEDNESDAY 0.000708 0.034323 0.020630 0.9836 

RTHURSDAY -0.001833 0.028333 -0.064712 0.9485 

RFRIDAY -0.003179 0.026949 -0.117961 0.9062 

AR(1) -0.403382 0.386253 -1.044344 0.2975 

AR(2) -0.011106 0.326727 -0.033992 0.9729 

RESID(-1) 0.415654 0.392409 1.059235 0.2907 

RESID(-2) 0.044888 0.333842 0.134458 0.8932 
     
     

R-squared 0.004811     Mean dependent var -0.001066 

Adjusted R-squared -0.031543     S.D. dependent var 0.058095 

S.E. of regression 0.059004     Akaike info criterion -2.783753 

Sum squared resid 0.762440     Schwarz criterion -2.648384 

Log likelihood 326.3479     Hannan-Quinn criter. -2.729136 

Durbin-Watson stat 2.002823    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 
Πίνακας 9: Ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του υποδείγματος του Δείκτη Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης 
 
Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     

F-statistic 3.333514     Prob. F(1,226) 0.0692 

Obs*R-squared 3.314131     Prob. Chi-Square(1) 0.0687 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/26/16   Time: 19:39   

Sample (adjusted): 3 230   

Included observations: 228 after adjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000682 0.000128 5.322754 0.0000 

RESID^2(-1) 0.120545 0.066024 1.825791 0.0692 
     
     

R-squared 0.014536     Mean dependent var 0.000775 

Adjusted R-squared 0.010175     S.D. dependent var 0.001782 

S.E. of regression 0.001773     Akaike info criterion -9.823865 

Sum squared resid 0.000710     Schwarz criterion -9.793783 

Log likelihood 1121.921     Hannan-Quinn criter. -9.811728 

F-statistic 3.333514     Durbin-Watson stat 1.978853 

Prob(F-statistic) 0.069201    
     
     

 

Πίνακας 10: Ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του υποδείγματος του Τραπεζικού Κλάδου 
 
Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     

F-statistic 2.664614     Prob. F(1,225) 0.1040 

Obs*R-squared 2.656836     Prob. Chi-Square(1) 0.1031 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/28/16   Time: 23:29   

Sample (adjusted): 4 230   

Included observations: 227 after adjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.003011 0.000483 6.232381 0.0000 

RESID^2(-1) 0.108164 0.066262 1.632365 0.1040 
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R-squared 0.011704     Mean dependent var 0.003376 

Adjusted R-squared 0.007312     S.D. dependent var 0.006476 

S.E. of regression 0.006453     Akaike info criterion -7.239878 

Sum squared resid 0.009368     Schwarz criterion -7.209702 

Log likelihood 823.7261     Hannan-Quinn criter. -7.227702 

F-statistic 2.664614     Durbin-Watson stat 1.994190 

Prob(F-statistic) 0.104001    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

Πίνακας 11: Οι έλεγχοι του F και του Kruskal-Wallis για το υπόδειγμα του Δείκτη Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης 
 
Test for Equality of Means Between Series  

Date: 10/26/16   Time: 18:34   

Sample: 1 249    

Included observations: 249   
     
     
Method df Value Probability 
     
     
Anova F-test (5, 1443) 0.330479 0.8947 

Welch F-test* (5, 563.674) 1.637814 0.1481 
     
     
*Test allows for unequal cell variances  

     

Analysis of Variance   
     
     
Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     
Between 5 0.876997 0.175399 

Within 1443 765.8625 0.530743 
     
     
Total 1448 766.7395 0.529516 
     
     

     

Category Statistics   
     
     

    Std. Err. 

Variable Count Mean Std. Dev. of Mean 

R 238 0.001820 0.027772 0.001800 

RFRIDAY 238 0.067704 0.791721 0.051320 

RMONDAY 230 0.074055 0.856305 0.056463 

RTHURSDAY 249 0.068043 0.808140 0.051214 

RTUESDAY 247 0.065167 0.773597 0.049223 

RWEDNESDAY 247 0.063776 0.754447 0.048004 

All 1449 0.056847 0.727679 0.019116 
     
     

     
     

 
Test for Equality of Medians Between Series   

Date: 10/26/16   Time: 18:39    

Sample: 1 249     

Included observations: 249    
      
      
Method df Value Probability  
      
      
Med. Chi-square 5 0.807825 0.9765  

Adj. Med. Chi-square 5 0.587002 0.9886  

Kruskal-Wallis 5 0.457715 0.9936  
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Kruskal-Wallis (tie-adj.) 5 0.457715 0.9936  

van der Waerden 5 0.295017 0.9977  
      
      

      

Category Statistics    
      
      

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

R 238 0.001449 122 739.3193 0.029378 

RFRIDAY 238 0.000831 120 726.3655 -0.004546 

RMONDAY 230 -0.001745 110 718.1261 -0.013633 

RTHURSDAY 249 -0.000629 122 727.3534 0.004423 

RTUESDAY 247 0.000721 124 716.8057 -0.010792 

RWEDNESDAY 247 0.002195 126 722.1093 -0.004899 

All 1449 0.000624 724 725.0000 -1.95E-17 
      
      

 
 

Πίνακας 12: Οι έλεγχοι του F και του Kruskal-Wallis για το υπόδειγμα του Τραπεζικού 
Κλάδου 
 
Test for Equality of Means Between Series  

Date: 10/28/16   Time: 23:30   

Sample: 1 1214    

Included observations: 1214   
     
     
Method df Value Probability 
     
     
Anova F-test (5, 2418) 0.544590 0.7426 

Welch F-test* (5, 595.998) 0.538821 0.7469 
     
     
*Test allows for unequal cell variances  

     

Analysis of Variance   
     
     
Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 
     
     
Between 5 0.032579 0.006516 

Within 2418 28.93073 0.011965 
     
     
Total 2423 28.96330 0.011953 

 
 
 
Test for Equality of Medians Between Series   

Date: 10/28/16   Time: 23:30    

Sample: 1 1214     

Included observations: 1214    
      
      
Method df Value Probability  
      
      
Med. Chi-square 5 14.26042 0.0140  

Adj. Med. Chi-square 5 13.39013 0.0200  
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Kruskal-Wallis 5 11.22632 0.0671  

Kruskal-Wallis (tie-adj.) 5 11.22632 0.0671  

van der Waerden 5 8.231395 0.1439  
      
      

      

Category Statistics    
      
      

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

R 1214 -0.002201 652 1258.904 0.057396 

RFRIDAY 238 -0.013368 109 1174.559 -0.051427 

RMONDAY 230 -0.013604 108 1170.804 -0.057922 

RTHURSDAY 249 -0.009027 119 1182.434 -0.042368 

RTUESDAY 246 -0.019287 108 1139.752 -0.078721 

RWEDNESDAY 247 -0.012783 116 1162.575 -0.057499 

All 2424 -0.004581 1212 1212.500 1.39E-17 

 
 

 


