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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την εξέταση των βασικών εννοιών της πληροφορίας,
του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη συσχέτισή τους με τις
διακυμάνσεις των τιμών στις αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου. Αρχικά εξηγούνται οι
τρεις έννοιες, κατηγοριοποιούνται και παρατίθενται παραδείγματα. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται τρεις εμπειρικές μελέτες που αναδεικνύουν με διαφορετική μεθοδολογία
η κάθε μία την επιρροή των social media στις χρηματιστηριακές αγορές. Με τη χρήση
των ερευνών, υπολογίστηκαν συσχετίσεις, η πιθανή αιτιότητα κατά Granger και
προσδιορίστηκε ο βαθμός σημαντικότητας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στον κλάδο της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ο
βαθμός επιρροής που ασκείται από τη διάδοση των πληροφοριών. Τείνουν οι
διακυμάνσεις των τιμών να σχετίζονται με απόψεις, αναλύσεις ερευνητών και
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών στα social media; Με την παρούσα διπλωματική
εργασία επιχειρείται μία προσπάθεια να απαντηθούν τα ερωτήματα μέσω θεωρητικών
και εμπειρικών προσεγγίσεων με τη βοήθεια μελετών που έχουν εκπονηθεί τα
προηγούμενα χρόνια.
Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις βασικές έννοιες της
πληροφορίας, του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά στην
πληροφορία, υπάρχουν πολλοί ορισμοί που χρησιμοποιούνται για να την προσδιορίσουν
και ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης. Η επεξεργασία δεδομένων
οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά, είτε θετικά, είτε αρνητικά, όπως η
ασύμμετρη πληροφόρηση με τη δυσμενή επιλογή και τον ηθικό κίνδυνο. Η επιθυμία για
ορθολογική λήψη αποφάσεων από τους συμμετέχοντες στις αγορές Χρήματος &
Κεφαλαίου βασίζεται στις πληροφορίες και γίνεται πιο έντονη όταν προσπαθούν να
αξιολογήσουν την ακρίβεια των ειδήσεων και την εγκυρότητα των πληροφοριακών τους
πηγών. Οι φήμες και τα χαρακτηριστικά της διάδοσης των πληροφοριών, αποτελούν τα
δύο βασικότερα στοιχεία της ενότητας αυτής και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην
ανάδειξη των καθοριστικών ζητημάτων.
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή της γέννησης του Διαδικτύου
και τον τρόπο με τον οποίο έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα μας. Η επίδραση του
internet στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές έχει επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη δομή
τους και έχει δημιουργήσει νέα επαγγέλματα, έχει εισάγει νέους μηχανισμούς και
τεχνολογίες

οι

οποίες

με

τη

σειρά

τους

δημιούργησαν

νέες

αγορές,

συμπεριλαμβανομένων της over the counter market, του algorithmic trading και των
CDS.
Το πρώτο κομμάτι κλείνει με αναφορά στα social media, ως συνδυασμό του
Διαδικτύου και της χρήσης της πληροφορίας. Εκτός από τις ιστορικές αναδρομές και τις
εννοιολογικές προσεγγίσεις, δίνεται βάρος στην κατηγοριοποίησή τους και στην επιρροή
που έχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η αλληλεπίδραση των χρηστών που
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χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να έρθουν σε επαφή και να
ανταλλάξουν απόψεις, γίνεται όλο και πιο έντονη σύμφωνα με τον Deloitte (2007), οι
οποίοι αντί να στραφούν σε αναλύσεις ειδικών για ενδεχόμενες επενδύσεις, βασίζονται
στα άρθρα και στις απόψεις των «συναδέλφων» χρηστών.
Μέσω των εμπειρικών μελετών που παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται
προσπάθεια για μία αναλυτική προσέγγιση κατανόησης του βαθμού επιρροής των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και της διάδοσης της πληροφορίας στις διακυμάνσεις των τιμών
των μετοχών. Δίνεται βάση στις πλατφόρμες Seeking Alpha και WSJ, καθώς και στο
Twitter ως το μέσο με τη μεγαλύτερη επίδραση. Και στις τρεις έρευνες, αυτό που
αποτέλεσε το κύριο στοιχείο μελέτης και σύγκρισης, είναι η συναισθηματική διάθεση
των χρηστών και η αντίδραση τους σχετικά με τις επενδυτικές τους κινήσεις όταν
βρίσκονται κάτω από έντονη συναισθηματική πίεση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Η έννοια της Πληροφορίας
1.1.1 Ορισμοί & Αναφορές
Καθημερινά ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με μια πληθώρα ειδήσεων,
μηνυμάτων και γεγονότων που αποκτώνται και θεωρούνται γνώση. Σε όλες αυτές
τις καταστάσεις παίρνουμε αποφάσεις και ζητάμε όσο το δυνατόν καλύτερη
πληροφόρηση. Η πληροφορία ως βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας
του ανθρώπου ποικίλει από την καθημερινή γλώσσα έως την επιστημονική χρήση
της που αφορά στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων.
Στην επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μια συστηματική εκτέλεση
πράξεων σε δεδομένα και προκύπτει ένα αποτέλεσμα. Το στοιχείο που περιέχεται
στο αποτέλεσμα, μεταδίδει μια γνώση για κάποιον ή για κάτι. Έτσι, μεταδίδεται
μια αλληλουχία συμβόλων την οποία μπορεί ο καθένας να την ερμηνεύσει και
την επεξεργαστεί ανάλογα με τη θέση του, επηρεάζοντας ένα δυναμικό σύστημα
(Floridi, 2010).
Η πληροφορία κρίνεται απαραίτητη σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας και η ανάγκη για πληροφόρηση εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες. Μπορεί να διαφοροποιηθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, από το
περιβάλλον που κινείται κάποιος και από το είδος της πληροφορίας που
απαιτείται για ένα θέμα ή άλλο. Η ανάγκη για πληροφορία πολλές φορές
εκφράζεται λίγο ή καθόλου και μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της
αναζήτησης.

1.1.2 Ασύμμετρη πληροφόρηση
Η ασύμμετρη πληροφόρηση σημαίνει ότι ένα μέρος έχει περισσότερες ή
καλύτερες πληροφορίες από το άλλο κατά τη λήψη αποφάσεων. Η ατελής
πληροφόρηση προκαλεί ανισορροπία στην εξουσία. Για παράδειγμα, όταν
κάποιος προσπαθεί να διαπραγματευτεί το μισθό του, δεν γνωρίζει το μέγιστο
που είναι διατεθειμένος ο εργοδότης να του δώσει ή ο εργοδότης δεν γνωρίζει το
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ελάχιστο που είναι διατεθειμένος ο υπάλληλος να δεχτεί. Η ακρίβεια των
πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη σωστή λήψη αποφάσεων, ενώ αντιθέτως,
μια ενδεχόμενη ανισορροπία που θα προκύψει μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία
της αγοράς.
Η δυσμενής επιλογή (adverse selection) είναι ένας χρηματοοικονομικός όρος που
αναφέρεται

σε

μια

διαδικασία

στην

οποία

συμβαίνουν

ανεπιθύμητα

αποτελέσματα όταν οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν πρόσβαση σε
διαφορετικές πληροφορίες (ατελής πληροφόρηση). Η ανισότητα στη γνώση
προκαλεί διακυμάνσεις στην αγορά με αποτέλεσμα η τιμή και η ποσότητα των
αγαθών ή υπηρεσιών να μετατοπιστούν.
Ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard) είναι επίσης αποτέλεσμα της ασύμμετρης
πληροφόρησης. Η κατάσταση του ηθικού κινδύνου είναι μια κατάσταση όπου το
ένα μέρος της συναλλακτικής πράξης προβαίνει σε ενέργειες επηρεάζοντας
αρνητικά το άλλο μέρος. Η σχέση της ασύμμετρης πληροφόρησης με τον ηθικό
κίνδυνο είναι αλληλένδετη, καθώς η ελλιπής πληροφόρηση του ενός μέρους για
τις ενέργειες και τις προθέσεις του άλλου, οδηγεί στις αρνητικές συνέπειες του
κινδύνου.
Η ασύμμετρη πληροφόρηση αποτελεί το κρίσιμο σημείο, από το οποίο ξεκινά
η πτωτική οικονομική πορεία για μια επιχείρηση. Η έλλειψη ισονομίας στις πηγές
πληροφόρησης προκαλεί ανισορροπίες που οδηγούν σε δυσμενή επιλογή και
ηθικούς κινδύνους. Όλες αυτές οι αδυναμίες έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν
σε ανεπάρκεια της αγοράς. Η αποτυχία της αγοράς αφορά κάθε σενάριο όπου ένα
άτομο ή μία επιχείρηση προσπαθεί να πετύχει αποτελέσματα ιδιοτελώς,
οδηγούμενη σε αναποτελεσματικές αποφάσεις.

1.1.3 Νεοκλασικό μοντέλο
Τα νεοκλασικά οικονομικά μοντέλα των χρηματοπιστωτικών αγορών
υποθέτουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν αποφάσεις βάσει των διαθέσιμων
πληροφοριών και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές με πλήρως αμερόληπτο
τρόπο. Η υπόθεση του ορθολογικού συμμετέχοντα, δίνει βάση στην
αποτελεσματική

υπόθεση

της

αγοράς

επισημαίνοντας

ότι

οι

τιμές
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αντικατοπτρίζουν πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία (Fama, 1970 ; Jensen, 1978).
Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η ορθολογική λήψη αποφάσεων και η
συμπεριφορά της αγοράς υποτίθεται ότι είναι φυσική και δεν απαιτείται
περαιτέρω επεξήγηση (Cosmides & Tooby, 1994).
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η υποθετική θεώρηση της αγοράς έχει
αμφισβητηθεί θεωρητικά και εμπειρικά από ένα μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων
(Sfehrin & Shleifer, 2000). Για παράδειγμα, ο Thaler (1992), αντιπαραθέτει την
άποψη ότι στην αγορά υπάρχει μια πληθώρα από παρατηρητές οι οποίοι
προκαλούν «ανωμαλίες» στην υπόθεση του ορθολογισμού, αναφέροντας ότι οι
συμμετέχοντες έχουν τη «μαγική ικανότητα» να λύνουν διαισθητικά τα
οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται. Στην αγορά συναλλάγματος, μια
σειρά αρθρογράφων, έχει παρατηρήσει ότι σε αντίθεση με την παραδοχή της
πλήρους και αμερόληπτης πληροφόρησης, ιδιαίτερα στις βραχυπρόθεσμες
κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα μοντέλα που είναι βασισμένα στα
θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη από μόνα τους, δεν ήταν επιτυχημένα (Flood &
Taylor, 1996 ; Harvey & Graham, 1996 ; MacDonald & Taylor, 1992). Για
παράδειγμα, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις οικονομικές αναλύσεις για
τους ρυθμούς ανάπτυξης, δεν μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη πιο
βραχυπρόθεσμων μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες (Frankel & Froot,
1990), και επομένως τόσο ορθολογικά οικονομικά σενάρια δεν χρησιμοποιούνται
στην αγορά συναλλάγματος (Cheung & Chinn 2001).

1.1.4 Θεωρία επεξεργασίας πληροφορίων
Γνωρίζοντας ότι τα νέα και οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία στις
χρηματοπιστωτικές αγορές και οι ότι οι συμμετέχοντες αποφασίζουν με
διάφορους τρόπους ποιες πληροφορίες από αυτές που τους παρέχονται θα
χρησιμοποιήσουν για τις εμπορικές τους συναλλαγές, αναδεικνύεται η θεωρία
επεξεργασίας των πληροφοριών. Οι Bikhchandani et al., (1992), εξέτασαν το
ρόλο που παίζει ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών που διαχέεται καθημερινά
στη λήψη αποφάσεων, σημειώνοντας ότι ωθεί τους επενδυτές να ακολουθήσουν
συμπεριφορές άλλων, παραμένοντας συγκρατημένοι από τη συνέπεια των
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πληροφοριών. Ο Banerjee (1992), εστιάζει στη βελτιστοποίηση των κανόνων
απόφασης και χαρακτηρίζει ως «συμπεριφορά κοπαδιού» τη συμπεριφορά των
συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές οι οποίοι απλά υιοθετούν και
δεν

χρησιμοποιούν

συμμετεχόντων

στην

δικές

τους

αγορά,

πηγές

αποτελεί

πληροφόρησης.
παράδειγμα

Η

στάση

εμπειρικής

των

έρευνας

συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της επεξεργασίας των πληροφοριών
στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι συμπεριφορικές μελέτες, έχουν αναδείξει
σύμφωνα με τους Smid & Mulder (1995) την προκατάληψη που υπάρχει στη
χρήση των πληροφοριών.

1.1.5 Αν(αξιόπιστη) πληροφόρηση
Οι σχέσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά
και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αποτελεί ένα ακόμα
στοιχείο της επεξεργασίας που υφίστανται οι πληροφορίες στις αγορές. Η
μετάδοση οικονομικών ειδήσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση των
πληροφοριών για τις συναλλαγές και τη λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με τον
Shiller (2000), η «εκκωφαντική σιγή» που κράτησαν τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης σχετικά με τις κερδοσκοπικές φούσκες στο παρελθόν, επισκιάζει την
προσπάθειά τους να εμφανίζονται ως αμερόληπτοι παρατηρητές της αγοράς,
διαδραματίζοντας πλέον σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες.
Ενδιαφέρον είναι ότι οι traders δεν θεωρούν την ακρίβεια της ροής των ειδήσεων
τόσο σημαντική. Η αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης και η ακρίβεια έχουν
αξιολογηθεί ως λιγότερο σημαντικές σε σχέση με την ταχύτητα μετάδοσης. Μια
ανάλυση των παραγόντων των σημαντικότερων χαρακτηριστικών των ειδήσεων,
δείχνει ότι οι traders αξιολογούν τη σημασία των ειδήσεων και των πληροφοριών,
κυρίως ως προς το ποσοστό επιβεβαίωσης, την ακρίβεια και την επίδραση τους
στην αγορά.

1.1.6 Πληροφοριακές πηγές
Όσον αφορά στα είδη των πληροφοριακών πηγών, ποικίλουν ανάλογα με την
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προέλευση της χρήσης τους. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο πίνακας 1 των
Oberlechner & Hocking (2004), σύμφωνα με τον οποίο αξιολογείται η σημασία
των πηγών πληροφόρησης από τους

traders

(εμπόρους) στην αγορά

συναλλάγματος και από τους financial journalists (δημοσιογράφους που
ασχολούνται με το οικονομικό-πολιτικό ρεπορτάζ).
Πίνακας 1 : Η σημαντικότητα των πληροφοριακών πηγών

Πηγή : T. Oberlechner & S. Hocking (2004), Journal of Economic Psychology, 25, 407–
424
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Η

σημαντικότητα κατατάσσεται σε κλίμακα από το 1 έως το 4 και

παρατηρείται

ότι

για

τους

δημοσιογράφους

η

σημαντικότερη

πηγή

πληροφόρησης είναι οι προσωπικές επαφές στις εμπορικές τράπεζες (ή personal
banking το οποίο σήμερα είναι πολύ διαδεδομένο). Αυτό συμβαίνει, διότι οι πηγή
αυτή βρίσκεται «μέσα στην αγορά» και επομένως μπορεί να μεταφράσει τις
επιπτώσεις των γεγονότων που συμβαίνουν και να ερμηνεύσει τις αντιδράσεις
που θα προκύψουν. Στη δεύτερη θέση σημαντικότητας, είναι τα πρακτορεία
ειδήσεων και έπονται οι brokers, οι αναλυτές, η κυβέρνηση και οι εκθέσεις της
κεντρικής τράπεζας. Όσον αφορά στους εμπόρους, τα πρακτορεία ειδήσεων είναι
η σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης. Τα νέα που παράγονται από αυτά,
παρέχουν πολιτικές και οικονομικές πληροφορίες. Η ταχύτητα μετάδοσης των
πληροφοριών, αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των πρακτορείων
ειδήσεων,

λαμβάνοντας

υπόψη

το

μεγάλο

βαθμό

καθυστέρησης

που

παρατηρείται στη μετάδοση των ειδήσεων από διαφορετικά μέσα, όπως τις
εφημερίδες και τα περιοδικά. Η επιρροή των πληροφοριών που μεταδίδονται στις
διακυμάνσεις της αγοράς είναι τόσο γρήγορη, όπου ο χρόνος αναμονής πλησιάζει
το μηδέν (Lyons, 1998). Οι προσωπικές επαφές με τις τράπεζες, είναι και αυτή
μια σημαντική πηγή, καθώς η αγορά συναλλάγματος είναι αποκεντρωμένη αγορά
σε σχέση με τις χρηματιστηριακές, όπου πιο εύκολα οι traders μπορούν να
λαμβάνουν πληροφορίες από διαφορετικά κανάλια (Perraudin & Vitale, 1994).
Τα αποτελέσματα που εξάγονται φέρνουν στο προσκήνιο μια ενδιαφέρουσα
πτυχή της δυναμικής επεξεργασίας των πληροφοριών στην αγορά. Οι financial
journalists ανέδειξαν ως σημαντικότερη πηγή τις προσωπικές επαφές με τις
τράπεζες, τις οποίες χρησιμοποιούν οι traders για τις συναλλαγές τους αφού
ενημερωθούν από πρακτορεία. Επομένως, υπάρχει μια κυκλική ανατροφοδότηση
από την οποία αναδύεται η συλλογική επεξεργασία πληροφοριών.
Οι πιθανές συνέπειες της «κυκλικής επεξεργασίας πληροφοριών» στο βρόγχο των
χρηματοπιστωτικών αγορών, τείνουν να πάρουν τη μορφή χιονοστιβάδας και να
ερμηνευτούν ως «επιδημίες» (Kirman, 1991), συμπεριφορές «αγέλης» (Lux,
1995) ή και ως φήμες.
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1.1.7 Χαρακτηριστικά μετάδοσης των πληροφοριών στην αγορά
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σημασία των ειδήσεων καθορίζεται με
κριτήριο την ταχύτητα. Η φράση «η είδηση είναι διαθέσιμη σε εμένα πριν από
όλους τους άλλους» θεωρείται ως η σημαντικότερη, κατατάσσοντας την ταχύτητα
ως το μείζον χαρακτηριστικό της πληροφόρησης. Σύμφωνα με τους Ederington &
Lee (1993), η σημαντικότητα της ταχύτατης διάδοσης των πληροφοριών
αντικατοπτρίζεται πλήρως στην αγορά συναλλάγματος, αν αναλογιστεί κανείς ότι
οι τιμές αναπροσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο.
Ένα ακόμα στοιχείο που καθιστά σημαντική τη ροή των ειδήσεων, είναι ο
αντίκτυπος που έχουν στην αγορά. Όσο πιο απρόβλεπτες είναι, τόσο μεγαλύτερες
είναι και οι συνέπειες σε αντίθεση με τις προσδοκίες της αγοράς. Ανάλογα με τις
παρούσες επενδυτικές συνθήκες που δημιουργούνται, οι traders προγραμματίζουν
τις μελλοντικές ενέργειες είτε μειώνοντας τις προσδοκίες τους, είτε αυξάνοντας
τις.
Σε συνεντεύξεις που έχουν παραχωρήσει ειδικοί στο κομμάτι των συναλλαγών,
τόνισαν πως οι προσδοκίες για τις μελλοντικές επενδύσεις έχουν ενσωματωθεί
στις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις εμπορικές αποφάσεις.
Ειδικότερα, η είδηση ενός μελλοντικού εμπορικού ελλείμματος εξαρτάται άμεσα
από τις προηγούμενες προσδοκίες της αγοράς, ενώ ένα αναμενόμενο έλλειμμα
μπορεί να αφήσει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες εντελώς ανεπηρέαστες (Frenkel,
1981). Ενώ οι ειδήσεις για τους δείκτες επιτοκίου μπορεί να είναι τελείως
ασήμαντες, οι αναθεωρήσεις των προσδοκιών για τα μελλοντικά επίπεδα της
συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι κεντρικής σημασίας (Cavaglia & Wolf, 1996).
Ομοίως, οι εκθέσεις για μια απρόβλεπτη διακύμανση στο δείκτη απασχόλησης,
οδηγεί στην ενίσχυση του δολαρίου (Harris & Zabka, 1995). Αυτή η διαδικασία
ενσωμάτωσης των προσδοκιών στις αγορές, εξηγεί γιατί τα νέα και οι
πληροφορίες που έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες είναι περισσότερο
σημαντικά, από μια πληροφορία που επιβεβαιώνει τις προσδοκίες αυτές.
Με τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι Eagly et al., (1999), οι traders όντας
προκατειλημμένοι, ενσωματώνουν τις πληροφορίες που έχουν στις προσδοκίες
τους. Υπάρχουσες στάσεις ή πεποιθήσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως φίλτρα
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που στρεβλώνουν την αντίληψη νέων πληροφοριών στην κατεύθυνση των ήδη
υφιστάμενων προσδοκιών. Νέα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τις στάσεις της
αγοράς θεωρούνται λιγότερα σημαντικά και το πιο πιθανό είναι να αγνοηθούν εν
μέσω αντικρουόμενων ειδήσεων ενώ οι

traders ακολουθούν αυτά που

συγκλίνουν με τις προσδοκίες τους σύμφωνα με τους Hogarth & Makridakis
(1981).

1.1.8 Φήμες (Rumors)
Οι Allport & Postman (1947) ήταν οι πρώτοι που σχολίασαν το ρόλο που
διαδραματίζουν οι φήμες στις αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Τόνισαν ότι
είναι ισχυρισμοί που έχουν διαδοθεί και συνοδεύονται περισσότερο από
αμφιβολίες, παρά από αποδεικτικά στοιχεία, φέροντας μια στενή ομοιότητα με
ειδήσεις. Οι επεξηγήσεις που παρέχουν για ουσιώδη θέματα μπορεί να είναι είτε
θετικές, είτε αρνητικές. Τα ζητήματα που αναλύθηκαν στις παραπάνω ενότητες,
όπως
a) η κυκλικότητα της επεξεργασίας των πληροφοριών
b) η αλληλεξάρτηση μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά και των μέσων
μαζικής ενημέρωσης
c) ο τρόπος που οι traders επιλέγουν τις πληροφορίες
και με βάση τη θεώρηση των DiFonzo et al., (1994), πως «όλα στην αρχή είναι
φήμες», θα βοηθήσουν στην κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι φήμες
και στην ανάδειξη της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των ειδήσεων και των
φημών.
Πολλοί ειδικοί, τόνισαν ότι οι φήμες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην αγορά
και ότι μπορούν να είναι ισχυρές πηγές των νομισματικών διακυμάνσεων,
ιδιαίτερα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Παρατήρησαν επίσης ότι οι φήμες της
αγοράς, όσον αφορά στο περιεχόμενό τους αλλά και τα μέσα διασποράς,
διαθέτουν μια τεράστια ευελιξία, η οποία προσαρμόζεται με τους ισχύοντες
κανόνες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Η προσαρμοστικότητά τους διακρίνεται
έντονα στην περιοχή της ροής του χρήματος, δεδομένου ότι οι ροές των
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συναλλαγών

αποτελούν

κυρίαρχο

παράγοντα

για

τις

βραχυπρόθεσμες

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών οι οποίες εκτός από πολιτικές και
οικονομικές, μπορεί να αφορούν απευθείας τις μεγάλες ροές συναλλαγών που
πραγματοποιούνται.
Οι φήμες έχουν επίσης ευέλικτη προσαρμογή στις τεχνολογικές αλλαγές στην
αγορά. Οι οθόνες και τα monitors έχουν αντικαταστήσει το τηλέφωνο
διευκολύνοντας την εξάπλωσή τους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα
«rumor pages» που έχουν ενσωματώσει στις ιστοσελίδες τους τα μεγαλύτερα
ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Οι αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου παρέχουν ένα γόνιμο έδαφος για τις
φήμες, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας και αμφιβολίας, παρόλα αυτά,
μπορούν προσωρινά να ανακουφίσουν δυσάρεστα συναισθήματα. Σε ένα τόσο
εξαιρετικά αβέβαιο περιβάλλον στις αγορές, σύμφωνα με τους DiFonzo & Bordia
(1997), οι φήμες παίζουν σημαντικό ρόλο ακόμα και σήμερα, στη σύγχρονη
εποχή όπου η επικοινωνία διαμεσολαβείται από τους υπολογιστές. Η σύγχρονη
τεχνολογία και η διαθεσιμότητα της πληροφορίας, οδηγεί όλο και πιο συχνά στην
πιθανότητα στρέβλωσης των πληροφοριών, λόγω της απαίτησης για γρήγορες
αποφάσεις σε μικρότερο χρόνο. «Η σύγχρονη τεχνολογία έχει συμβάλλει κατά
μεγάλο ποσοστό στην έκρηξη των πληροφοριών κάνοντας άμεσα προσβάσιμες
πολύ μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων από αυτές που έχουν οι αναλυτές, οι
χρηματιστές και οι επενδυτές. Ωστόσο, λίγη προσοχή έχει δοθεί στα προβλήματα
ερμηνείας που παρουσιάζουν αυτά τα δεδομένα (Slovic, 1986)».
Οι Osterberg & Humes (1993), παρατηρούν ότι σημαντικό ρόλο στην αγορά
συναλλάγματος διαδραματίζουν οι ανακριβείς ειδήσεις και φήμες, φέρνοντας στο
προσκήνιο εκθέσεις της Κεντρικής Τράπεζας των Η.Π.Α. που δημοσιεύτηκαν
στην Wall Street Journal.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της κυκλικής φύσης της επεξεργασίας των
πληροφοριών, είναι ότι μπορεί να αυξήσει τη βαρύτητα των φημών στην αγορά.
Από τη μία πλευρά, ακούγοντας συνεχώς μια είδηση, εντυπώνεται η
ψευδαίσθηση ότι είναι αληθινή (DiFonzo, 1994) και η επανάληψη αυτή
προκύπτει από την κυκλικότητα των πληροφοριών. Ο Rosnow (1991), διατύπωσε
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ότι «όσους περισσότερους ανθρώπους γνωρίζεις, τόσο περισσότερες πηγές
φημών έχεις», αναφερόμενος στην επίδραση που προκαλούν. Από την άλλη
πλευρά, η κυκλική φύση της επεξεργασίας των πληροφοριών συχνά οδηγεί σε
βελτιωμένες εκδόσεις των φημών, καθιστώντας τες πιο πιθανές. Στο Διάγραμμα
1, φαίνεται πως ένα ψεύτικο tweet ύστερα από το «χακάρισμα» του λογαριασμού
ενός υπαλλήλου της Associated Press, στις 23 Απριλίου 2013, η οποία διέδωσε
ότι ο Μπάρακ Ομπάμα έχει τραυματιστεί, συρρίκνωσε την τιμή του δείκτη DJIA
και αμέσως μετά τη διάψευση της είδησης, πως ο δείκτης επανέρχεται στα
φυσιολογικά επίπεδα.

Πηγή : http://www.factset.com/

Διάγραμμα 1 : Διακύμανση DJIA λόγω παραπληροφόρησης
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1.2 Η σημασία του Διαδικτύου
1.2.1 Η γέννηση
Το Διαδίκτυο, γνωστό σε όλους ως internet, εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε
ραγδαία και πλέον κατέχει κυρίαρχη θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων
όλου του κόσμου, αποτελώντας συνέχεια ενός πειραματικού δικτύου που
ονομαζόταν Arpanet. Το Arpanet ήταν ένα μεγάλο δίκτυο ευρείας περιοχής και η
τεχνολογία που είχε αναπτυχθεί, ήταν ικανή να προάγει νέες μορφές επικοινωνίας
και ανταλλαγής δεδομένων διασυνδέοντας πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
Οι πρώτοι κόμβοι που σχημάτισαν το Arpanet, ήταν το UCLA και το Stanford
University. Το Internet έχει επιφέρει μια άνευ προηγουμένου επανάσταση στην
ανάπτυξη των επικοινωνιών και τις δυνατότητες πληροφόρησης. Μεγάλο ρόλο
έπαιξε η ευκολία στη χρήση των υπηρεσιών του και ότι οποιοσδήποτε
υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί εύκολα και γρήγορα στο Διαδίκτυο.
Η γεωγραφική τοποθεσία που βρίσκεται ο κάθε χρήστης δεν αποτελεί πλέον
πρόβλημα, γι’αυτό και πολλές φορές αναφερόμαστε στο Internet ως μια
τεχνολογία για την παγκόσμια επικοινωνία και ως ένα μηχανισμό διασποράς
πληροφοριών. Αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα της συνεχής
εξέλιξης του κλάδου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και θεωρείται
ως μια αυτόνομη οντότητα. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι κάτοχος του, παρά
μόνο οργανισμοί, εταιρείες, κυβερνήσεις, ιδιώτες κ.α. κατέχουν ένα κομμάτι της
δομής του. Χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως μια πραγματική χειροπιαστή οντότητα
και βασίζεται σε μια φυσική υποδομή η οποία διασυνδέει δίκτυα με άλλα δίκτυα.

1.2.2 Η επίδραση του Internet στις αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
Η είσοδος του Internet στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές στοχεύει κυρίως
στη βελτίωση των ήδη υφιστάμενων διαδικασιών, αλλά η εκτενέστερη χρήση του
τη σημερινή εποχή επηρεάζει τη δομή της αγοράς. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η κατάργηση του μεσάζοντα (broker), ο οποίος μέχρι πρότινος
έστελνε τις παραγγελίες για αγορές προϊόντων/πακέτων μέσω τηλεφώνου στην
αγορά. Σήμερα το Διαδίκτυο επιτρέπει την απευθείας διασύνδεση βοηθώντας
στην ευρεία διαθεσιμότητα πληροφοριών, τόσο για τις τρέχουσες τιμές, όσο και
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για τις παρελθοντικές επιδόσεις τιμών, καθώς και μια πληθώρα εργαλείων που
βοηθούν στην ανάλυση τους. Ο Economides (2001) τόνισε πως η κατάργηση των
εθνικών συνόρων στην ανταλλαγή αγαθών είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο
της επίδρασης του Διαδικτύου στις αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, αυξάνοντας
βέβαια τον ανταγωνισμό των τιμών μεταξύ των παρόχων.
Για τους έμπειρους traders, τα εργαλεία αυτά είναι πολύ χρήσιμα και διευρύνουν
το πεδίο δράσης τους σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Για τους άπειρους, η
χρήση των εργαλείων του Διαδικτύου, καθιστά πιο εύκολη την πιθανότητα να
χάσουν χρήματα και με τη βοήθεια της ευρείας διαθεσιμότητας της ταχείας
τεχνολογίας των συναλλαγών, είναι πιθανό να οδηγήσει σε αστάθεια της αγοράς.

1.2.3 Μεσάζοντες & Επενδυτές (Brokers & Investors)
Πολλές εταιρείες έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για να
αξιοποιήσουν το Διαδίκτυο προκειμένου να συντονίσουν τις δραστηριότητές
τους. Η χρήση του Internet έχει βοηθήσει σημαντικά τις επιχειρήσεις να
μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Σύμφωνα με τους
Lynch & Ariely (2000), το Διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον
ανταγωνισμό στις τιμές, την ποιότητα και τη διανομή, μέσω του μειωμένου
κόστους αναζήτησης. Η αξία που έχει προσδώσει ο τομέας της Πληροφορικής
στις αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου είναι πολύ μεγάλη και αξίζει να
εστιάσουμε στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών (ECNs).
Τα ECNs είναι ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών όπου μπορεί ο
οποιοσδήποτε να εκτελέσει εντολές αγοράς και πώλησης χωρίς μεσάζοντες,
αλλάζοντας τη δομή της μέχρι πρότινος παραδοσιακής αγοράς και φέρνοντας μια
«θεμελιώδη επανάσταση» (Fan et al., 2000). Οι απόψεις σχετικά με την επίδραση
των ECNs στη διαμόρφωση της αγοράς διίστανται, καθώς με την εμπειρική
μελέτη του Barclay et al., (2003), διαπιστώθηκε η βελτίωση της ρευστότητας της
αγοράς μετά την εισαγωγή των ECNs, χωρίς να επηρεαστεί η δομή και η
ποιότητά της. Εξετάστηκε επιπλέον ο ανταγωνισμός μεταξύ των ECNs και της
παραδοσιακής αγοράς με τα αποτελέσματα να δείχνουν μεγαλύτερη ασυμμετρία
στις πληροφορίες, στον όγκο συναλλαγών και στη μεταβλητότητα των
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αποθεμάτων. Η μελέτη των Dewan & Mendelson (1998), φέρει στην επιφάνεια
την επιρροή των ECNs στη διαμόρφωση της δομής της αγοράς λόγω του
αυξημένου κόστους χρήσης τους, διευρύνοντας τη διαφορά δυναμικότητας,
καθώς δεν έχουν όλοι οι traders τη δυνατότητα να δαπανούν τα ίδια κεφάλαια. Η
βελτίωση της ρευστότητας και η ενίσχυση της πληροφόρησης είναι το
συμπέρασμα της αξιολόγησης της επίδρασης των αλγοριθμικών συναλλαγών από
τον Hendershott (2011).
Παρόλο που υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τις συνέπειες των
online συναλλαγών για τους μεσάζοντες, η έλλειψη μελετών για τους επενδυτές
οι οποίοι αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες στις χρηματοοικονομικές
αγορές,

προκαλεί

στρέβλωση

στην

εξαγωγή

σαφών

αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τους Clemons et al., (1996), οι επιθυμίες και οι σκοπιμότητες των
επενδυτών βασίζονται σε μια σειρά πειραμάτων και προσομοιώσεων στις νέες
ηλεκτρονικές αγορές συναλλαγών, επισημαίνοντας παρόλα αυτά ότι παρά τις
ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργούνται από τις νέες τεχνολογίες, οι
παραδοσιακοί μηχανισμοί συναλλαγών είναι απαραίτητοι.
Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην ενδυνάμωση και στην εξέλιξη των
μικροεπενδυτών, όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα που προκύπτει από το
μειωμένο κόστος και την ταχύτατη εκτέλεση των εντολών. Η μείωση της τριβής
στην αγορά, η οποία οδηγεί σε αύξηση της συμμετοχής, δεν σημαίνει απαραίτητα
πως όλοι οι ιδιώτες επενδυτές έχουν την ίδια πρόσβαση στην πληροφόρηση
(Bogan, 2008). Υπάρχουν ενδείξεις πως η απόδοση των επενδυτών που επιλέγουν
τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις συναλλαγές τους χειροτερεύει με την
πάροδο του χρόνου, όπως για παράδειγμα στην Κορεάτικη χρηματιστηριακή
αγορά, οι online συναλλαγές το 2003 έφτασαν το 65,3% των συνολικών
επενδύσεων, αλλά το χαρτοφυλάκιο τους ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τις
offline επενδύσεις (Oh et al., 2008).

1.2.4 «Winner takes most»
Μια αγορά παρουσιάζει αποτελέσματα δικτύου όταν η τιμή μιας επιπλέον
μονάδας αυξάνεται καθώς πωλούνται περισσότερες μονάδες, ενώ όλα τα
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υπόλοιπα μεγέθη παραμένουν αμετάβλητα. Σε ένα παραδοσιακό δίκτυο όπως το
Internet, οι εξωτερικότητες προκύπτουν λόγω της ανάγκης των προϊόντων και
των πληροφοριών να φτάσουν σε όσους περισσότερους σταθμούς γίνεται σε
μικρό χρονικό διάστημα. Το Διαδίκτυο, όπως και τα περισσότερα δίκτυα, τείνουν
να δημιουργήσουν μια λογική όπου «ο νικητής τα παίρνει όλα», κατέχοντας τη
μερίδα του λέοντος σε μια δραστηριότητα της αγοράς. Σε μια τέτοια διάρθρωση
της αγοράς, η επιβίωση των μικρότερων επιχειρήσεων είναι δύσκολη, καθώς τα
μικρά πλεονεκτήματα τους τείνουν να μεγεθύνονται και να γίνονται γρηγορότερα
γνωστά μέσω του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να τα ενσωματώνουν οι «μεγάλοι
παίκτες» στη δομή τους.
Η Οικονομική Θεωρία και οι εμπειρικές παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι αγορές
οι οποίες υφίστανται ισχυρά την επίδραση του Διαδικτύου, όπως οι αγορές
συναλλάγματος, είναι «winner-takes-most» αγορές όταν τα προϊόντα που
προσφέρονται είναι διαφοροποιημένα. Σε αυτές, τα μερίδια αγοράς είναι ακραία
και παρουσιάζουν ανισότητες. Το μερίδιο της μεγαλύτερης επιχείρησης του
κλάδου μπορεί να είναι πολλαπλάσιο από αυτό της δεύτερης σε βαθμό και της
δεύτερης αντίστοιχα με τις υπόλοιπες που έπονται. Το χάσμα που δημιουργείται
ανάμεσα σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, εντείνει τις ανισότητες και ωθεί τις
αγορές όλο και περισσότερο προς μια ολιγοπωλιακή κατεύθυνση.

1.2.5 Μηχανισμοί αστάθειας σε περιβάλλον CBT
Το μέλλον του εμπορίου στις αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου είναι
βασισμένο στους υπολογιστές (computer based trading ή CBT) οδηγώντας σε ένα
πιο γρήγορο σύστημα, και ως εκ τούτου σε πιο συχνές συγκρούσεις και κρίσεις.
«Μεταφορικά, είναι σαν μια παλιά ταινία η οποία απλά θα παίζεται σε fast
forward (Beddington, 2012)». Φαίνεται πιο πιθανό παρά τα οφέλη του CBT, να
οδηγηθούμε σε ένα διαφορετικό μη-γραμμικό οικονομικό σύστημα, στο οποίο οι
κρίσεις και τα εξωτερικά σοκ μπορούν να συμβούν απρόσμενα, με βάση τα
παρακάτω τρία χαρακτηριστικά :
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•

Ευαισθησία (Sensitivity) : Η συστημική αστάθεια μπορεί να προκύψει εάν
ένα περιβάλλον CBT γίνεται ευαίσθητο σε αλλαγές ή διαταραχές. Εάν η
οικονομική δυναμική σε έναν κόσμο CBT γίνει αρκετά μη-γραμμική, έτσι
ώστε να προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα από μικρές αλλαγές, τότε
οι τιμές και οι ποσότητες γίνονται επιρρεπείς. Οι μηχανισμοί απόκλισης
μπορεί να είναι είτε εσωτερικοί βρόχοι ανάδρασης, είτε φήμες. Ακόμη και
αν τα αποτελέσματα ήταν προσωρινά και οι αρχικές μεταβλητές μπορούν
να οδηγήσουν στο να επανέλθουν μακροπρόθεσμα στις μέσες τιμές τους,
κατά τη διάρκεια αυτή, μπορούν να συμβούν μη-αναστρέψιμα γεγονότα,
όπως οικονομικές απώλειες ή ακόμα και πτωχεύσεις λόγω αναγκαστικής
πώλησης ή ενεργοποίηση της ποινής σε ρήτρες σύμβασης.

•

Πληροφορία : Η ύπαρξη υπερβολικών μη-γραμμικών ευαισθησιών μπορεί
να

οφείλεται

σε

ενημερωτικά

θέματα.

Οι

πληροφορίες

που

χρησιμοποιούνται στην αγορά μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τις
διακυμάνσεις.
•

Ενδογενής Κίνδυνος (Endogenous risk): Ο όρος αυτός προσδιορίζει τα
χαρακτηριστικά που οδηγούν σε ορισμένες περιπτώσεις στην ξαφνική
ανάδειξη είτε των θετικών, είτε των αρνητικών βρόχων ανάδρασης.

1.2.6 Algorithmic Trading
Οι αλγοριθμικές συναλλαγές είναι μια διαδικασία της χρήσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών προκειμένου να εφαρμοστεί ένα σύνολο ενεργειών, οι οποίες
ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες, αποφέρουν ευκαιρίες για περισσότερα
κέρδη σε μεγαλύτερη συχνότητα και τα οποία είναι αδύνατο να εφαρμόσει ένας
απλός trader από μόνος του. Οι συγκεκριμένοι κανόνες βασίζονται στο timing,
στην τιμή και την ποσότητα ενσωματώνοντας πολλά μαθηματικά μοντέλα. Εκτός
από τις ευκαιρίες κέρδους που προκύπτουν για τους traders, οι αλγοριθμικές
συναλλαγές αποφέρουν μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά και καθιστούν το
εμπόριο

περισσότερο

συστημικό

υπό

τη

σκέπη

κανόνων.

Τα μοντέλα αλγοριθμικών συναλλαγών συνήθως στοχεύουν στην επίτευξη ενός
σημείου αναφοράς με τις διαδικασίες τους και μπορούν να διακριθούν από τα
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υποκειμενικά σημεία αναφοράς τους, το ύφος των εμπορικών τους συναλλαγών ή
την επιθετικότητά τους (Kissell & Malamut, 2006). Οι αλγόριθμοι που
χρησιμοποιούνται έχουν εξελιχθεί με το χρόνο και μπορεί να κατηγοριοποιηθούν
σε διαφορετικές στρατηγικές (Almgren, 2007), οι οποίες στοχεύουν σε ευκαιρίες
αναζητώντας είτε την αύξηση κερδών, είτε τη μείωση του κόστους. Οι πιο
γνωστές στρατηγικές είναι :
•

Στρατηγικές τάσεων (Trend following strategies)
Αποτελούν τις πιο κοινές στρατηγικές αλγοριθμικών συναλλαγών και
ακολουθούν τις τάσεις των κινητών μέσων όρων, τις κινήσεις του
επιπέδου των τιμών και άλλων σχετικών δεικτών. Είναι από τις
ευκολότερες στρατηγικές, καθώς δεν περιλαμβάνουν προβλέψεις ή
εκτιμήσεις τιμών. Οι συναλλαγές αυτές ξεκίνησαν βάσει των επιθυμητών
τάσεων, οι οποίες είναι εύκολο να υπολογιστούν από τον αλγόριθμο,
χωρίς να προηγηθεί προγνωστική ανάλυση.

•

Ευκαιρίες Arbitrage
Η αγορά ενός προϊόντος από μία αγορά σε χαμηλότερη τιμή και η
ταυτόχρονη πώληση του σε μία άλλη αγορά σε υψηλότερη τιμή, καθιστά
τη διαφορά τιμής ως κέρδος και την ευκαιρία που παρουσιάστηκε ως
κέρδος arbitrage χωρίς κίνδυνο. Η εφαρμογή του αλγορίθμου αυξάνει τις
επενδυτικές ευκαιρίες με αποτελεσματικό τρόπο, προσδιορίζοντας τις
παραπάνω αποκλίσεις.

•

Στρατηγικές ελλείμματος (Implementation shortfall strategies)
Οι στρατηγικές αυτές αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους από
την εκτέλεση της εντολής προς διαπραγμάτευση έως την αγορά,
εξοικονομώντας το κόστος της παραγγελίας και αποκομίζοντας τα οφέλη
από την ελαχιστοποίηση του κόστους της καθυστερημένης εκτέλεσης. Η
συγκεκριμένη στρατηγική αυξάνει τη στοχευμένη συμμετοχή όταν η τιμή
της μετοχής κινείται ευνοϊκά και αντίστοιχα τη μειώνει όταν οι κινήσεις
των μετοχών κινούνται αρνητικά.

pg. 22

Η «επαναληψιμότητα» που προσδίδει το αλγοριθμικό trading στην ίδια
κατάσταση με διαφορετικές παραμέτρους αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα
εργαλεία ύστερα από προσομοιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία
χρόνια.
Η ταξινόμηση των traders και η συμπεριφορά τους αποτελεί το σημαντικότερο
δεδομένο προκειμένου να προσομοιώσει σωστά ένα μοντέλο τη διαδικασία. Οι
traders, διακρίνονται σε τρεις τύπους σύμφωνα με τα μοντέλα :
1. Fundamental traders
2. Momentum traders
3. Noisy traders
Σε μία τέλεια θεωρητική αγορά, θα έπρεπε να υπάρχουν μόνο ορθολογικοί
traders και οι τιμές θα έπρεπε να αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες. Ωστόσο, αν όλες οι πληροφορίες αποκάλυπταν τις κινήσεις των
τιμών, δεν θα υπήρχε κανένα κίνητρο για τους traders. Όπως αναφέρουν οι
Grossman & Stiglitz (1980), «no trading, no speculation problem», δηλαδή πως
δεν θα υπήρχε κερδοσκοπία αν δεν υπήρχε εμπόριο. Η ρεαλιστική παραδοχή των
Milgrom & Stokey (1982), αναφέρει ότι είναι αδύνατο για έναν trader ο οποίος
κατέχει ίδια πληροφόρηση με τους υπόλοιπους να πετύχει μεγαλύτερη
κερδοφορία. Συνήθως, η επίτευξη κέρδους βασίζεται σε κρυπτογραφημένη και
ανώτερη πληροφόρηση για τις διακυμάνσεις των δεικτών και όχι απλά σε
αναλύσεις σχετικά με παρελθοντικές και τρέχουσες τιμές.
Οι περισσότερες από τις ερευνητικές προσομοιώσεις των χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη μεμονωμένων traders, για τις
επιδόσεις τους, τη συμπεριφορά τους και την καμπύλη εκμάθησης τους όταν
ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. Ως εκ τούτου, τα περισσότερα μοντέλα,
δεν αφορούν τις πραγματικές παγκόσμιες αγορές, αλλά απλουστεύουν πολλές
φορές τις εφαρμογές τους σε μοντέλα που εξυπηρετούν τις εκάστοτε ερευνητικές
ανάγκες. Οι απλουστεύσεις αυτές έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε η
αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης να συνδέεται με τον καθορισμό
των τιμών (Raberto et al., 2001). Η επίδραση της συμπεριφοράς, των
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στρατηγικών και των τεχνικών που ακολουθούν οι traders αποτελεί το βασικό
κίνητρο της προσομοίωσης με τη συμμετοχή του αλγοριθμικού trading (Chiarella
& Ιori, 2002).

1.2.7 Credit Default Swaps (CDS)
Ένα ακόμη προϊόν που πήρε μεγάλη έκταση με τη βοήθεια του Διαδικτύου
είναι τα λεγόμενα CDS, ή συμβάσεις αντιστάθμισης του πιστωτικού κινδύνου για
ένα σταθερό ποσό ανάμεσα σε δύο μέρη. Ο αγοραστής σε μία τέτοια σύμβαση,
προβαίνει στις πληρωμές ασφαλίστρων έως τη λήξη της σύμβασης (συνήθως
είναι τριμηνιαίες) στον πωλητή και σε αντάλλαγμα δέχεται εφάπαξ πληρωμή σε
περίπτωση που κάποιο μέσο (ομόλογο ή δάνειο) χαρακτηριστεί ως αθέτηση.

Πηγή : http://el.wikipedia.org

Σχήμα 1: Παρουσίαση των CDS

H
α
γ
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ορά των CDS έχει αυξηθεί πολύ γρηγορότερα σε σχέση με άλλες αγορές
παραγώγων, αν και η αγορά επιτοκίου είναι οκτώ φορές μεγαλύτερη, τα CDS
έχουν επηρεάσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αρχικά
είχαν σχεδιαστεί ως εργαλεία μεταβίβασης του κινδύνου, αλλά έχουν
χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως κερδοσκοπικές ευκαιρίες για επίδοξους
επενδυτές (Terzi, 2011).
Στο διάγραμμα 2, φαίνεται το μέγεθος των CDS από το 2001. Ο όγκος των CDS
εκτινάχθηκε από το 1 τρις δολάρια το 2001 σε 54,6 τρις δολάρια το 2008 και το
μέγεθος τους αυξήθηκε κατά 50 φορές.

Πηγή : ISDA

Διάγραμμα 2 : Ρυθμός ανάπτυξης των CDS

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι CDS :
1. Τα “single-name CDS” προσφέρουν προστασία για μια ενιαία εταιρική ή
κυρίαρχη οντότητα.
2. Οι δείκτες CDS, οι οποίοι είναι συμβόλαια τα οποία αποτελούνται από
ένα σύνολο μεμονωμένων οντοτήτων, σύμφωνα με τα οποία κάθε νομικό
πρόσωπο έχει ίσο μερίδιο ονομαστικού ποσού. Οι συμμετέχοντες σε αυτό
τον τύπο CDS, βλέπουν τους δείκτες ως βασική πηγή πληροφοριών για τις
τιμές.
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3. Τα καλάθια CDS, τα οποία είναι παρόμοια με τους δείκτες, έχουν σχέση
με τα χαρτοφυλάκια των οντοτήτων και μπορούν να περιέχουν από 3 έως
100 ονόματα. Ωστόσο, τα καλάθια των CDS, μπορούν να είναι πιο
προσαρμοσμένα από συμβάσεις επί των δεικτών και πιο αδιαφανή όσον
αφορά τον όγκο και τις τιμές τους. 1

Συμπερασματικά, η αγορά των CDS έχει γνωρίσει εντυπωσιακή ανάπτυξη και
έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών, traders και των ρυθμιστικών αρχών.
Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε τις μεγάλες πιθανότητες απωλειών που κρύβει η
ενασχόληση με τις στρατηγικές των CDS. Ωστόσο, οι πληροφορίες και οι
ευκαιρίες που παρέχονται από αυτές τις αγορές, είναι ζωτικής σημασίας για την
επιβίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο αντίκτυπος της συμφωνίας
ανταλλαγής κινδύνου με τη σταθερότητα της αγοράς, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τους μηχανισμούς της αγοράς και τις απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας.

1.2.8 Over the counter market
Οι over the counter ή έξω-χρηματιστηριακές αγορές, αφορούν αποκεντρωμένες
αγορές, χωρίς φυσική τοποθεσία, όπου οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν
αγοραπωλησίες μέσω διάφορων τρόπων επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο, το email και ιδιόκτητων ηλεκτρονικών συστημάτων. Η over the counter (OTC) αγορά
και η αγορά συναλλάγματος αποτελούν τους δύο βασικούς τρόπους οργάνωσης
της αγοράς Χρήματος & Κεφαλαίυ. Οι traders ενεργούν ως διαμορφωτές
παραθέτοντας τιμές στις οποίες θα αγοράζουν και θα πωλούν ένα χρεόγραφο ή
ένα νόμισμα. Μία συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια OTC αγορά μεταξύ
δύο συμμετεχόντων, χωρίς άλλοι traders να γνωρίζουν την τιμή που επιτεύχθηκε
η συμφωνία.2 Σε γενικές γραμμές, οι αγορές αυτές είναι οι λιγότερο διαφανείς και
υπόκεινται στις λιγότερες ρυθμίσεις από τις αρχές. Οι over-the-counter όπως και

1

2

ECB. Credit Default Swaps and Counter Party Risk, European Central Bank, Germany,2009.
REUTERS. Dark markets may be more harmful than high-frequency trading, New York, 2014
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οι χρηματιστηριακές συναλλαγές πραγματοποιούνται με εμπορεύματα, μετοχές
και παράγωγα.

1.3 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media)
1.3.1 Ιστορική εξέλιξη & εννοιολογική προσέγγιση
Τα social media ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται στα μέσα
αλληλεπίδρασης πολλών ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων.
Αποτελούν ένα φαινόμενο που έχει μεταλλάξει την αλληλεπίδραση και την
επικοινωνία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Τα μέσα αυτά αποτελούν
σύγχρονους δια-μοιραστές πληροφοριών και ανήκουν στο κομμάτι της σύγχρονης
επικοινωνίας. Η εμπλοκή του χρήστη στις αλληλεπιδράσεις καθορίζεται από
διάφορα επίπεδα, όπως από τον υπολογιστή ή τις κινητές συσκευές.
Στον 21ο αιώνα, τον αιώνα των πληροφοριακών συστημάτων, τα social media
έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων,
διότι όπως παρατηρείται συνεχώς, ο γρηγορότερος τρόπος για να αναπτυχθεί μια
επιχειρηματική οντότητα είναι διαμέσου των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Αυτό
επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διεξάγουν τις συναλλαγές
τους και προβάλλουν τα προϊόντα τους μέσω διαφημίσεων.
Υπάρχουν πολλές αναφορές σχετικά με την πρώτη εμφάνιση των social media.
«Σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, αναπτύσσουμε τεχνολογίες που
καθιστούν ευκολότερη την επικοινωνία μας» ανέφεραν οι Carton et al., (2009). Η
παλαιότερη πληροφορία που υπάρχει αναφέρεται στο 1792, όταν έγινε λόγος για
την αλληλεπίδραση του τηλεγράφου και τη λήψη μηνυμάτων (Ritholz, 2010). O
Emile Durkheim, πατέρας της κοινωνιολογίας και ο Ferdinand Tonnies, ένας
επίσης γνωστός κοινωνιολόγος, οι οποίοι θεωρούνται οι πρωτοπόροι των
κοινωνικών δικτύων, πίστευαν ότι μπορούν να υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα από
τη στιγμή που οι άνθρωποι μοιράζονται κοινές αξίες και «πιστεύω».
Η εννοιολογική προσέγγιση των Social Media συνεχίζεται, με τον Barnes το 1954
να είναι ο πρώτος που αναφέρθηκε στα κοινωνικά δίκτυα τον 20ο αιώνα.
Το 1974 στο άρθρο του “Social Networks”, ο Mitchell εξέτασε τον ορισμό υπό το
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πρίσμα της Κοινωνιολογίας, αναφέροντας ότι τα κοινωνικά δίκτυα γίνονται όλο
και

περισσότερο διάσημα στις

μελέτες των

ανθρωπολόγων

και

των

κοινωνιολόγων λόγω της προσπάθειας να αναλυθεί η συμπεριφορά των ατόμων
λεπτομερώς μέσα σε ένα μεγάλο συγκρότημα κοινωνιών.
Τα επόμενα χρόνια, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για έναν ακριβή ορισμό. Πιο
συγκεκριμένα, οι Walker et al., (1977), καθόρισαν το κοινωνικό δίκτυο ως ένα
σύνολο επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του
ταυτότητα και λαμβάνει συναισθηματικά στηρίγματα, ψυχολογική βοήθεια,
υπηρεσίες και πληροφορίες. Οι κοινωνιολόγοι Faust & Wasserman (1994),
εξέτασαν τα μέσα αυτά ως ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών φορέων.
Οι Brass et al., (1998), αναλύουν τα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τους τύπους
των σχέσεων (δύναμη, multiplexity, ασυμμετρία), καθώς και τη δομή τους
(πυκνότητα, διάρθωση).
Οι ορισμοί δεν σταματούν εδώ, αλλά όλοι περιστρέφονται γύρω από
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων που επικοινωνούν.
Το 2002, ο Barabasi κάνει λόγο για τα πολύπλοκα δίκτυα τα οποία περιγράφουν
ένα ευρύ φάσμα συστημάτων στη φύση και την κοινωνία.
Οι Boyd & Ellison (2008) και οι Kwon & Wen (2010) δίνουν κοινούς
σύγχρονους ορισμούς, έχοντας πλέον χειροπιαστά αποτελέσματα του social
networking και τα ορίζουν ως online κοινωνικά δίκτυα τα οποία μπορούν να
μοιραστούν και να προβάλλουν τις συνδέσεις τους μέσω των web-based
υπηρεσιών.

1.3.1.1 Social Networking
Πολλές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του
1990. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τις εξής : Six Degrees, BlackPlanet,
Asian Avenue, MoveOn. Σε αυτά οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους, δημιουργώντας δίκτυα επαφών. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν υπηρεσίες
blogging, όπως το Blogger και το Epinions. Το Epinions είναι ένας ιστότοπος
όπου οι καταναλωτές μπορούν να διαβάσουν ή να δημιουργήσουν κριτικές για
προϊόντα.
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Το ThirdVoice και το Napster ήταν δύο εφαρμογές λογισμικού που
δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του ’90 και έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Το
ThirdVoice ήταν ένα δωρεάν plugin το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να
δημοσιεύουν σχόλια σε σελίδες και οι τάξεις των αντιπάλων λογισμικών
υποστήριζαν ότι τα σχόλια που δημοσιεύονταν ήταν χυδαία και προσβλητικά. Το
Napster αντιθέτως, ήταν μια εφαρμογή που επέτρεπε την peer-to-peer ανταλλαγή
αρχείων. Οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να μοιράζονται αρχεία μουσικής,
παρακάμπτοντας τις συνήθεις μεθόδους διανομής, η οποία στο τέλος παραβίαζε
τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ritholz, 2010).
Το 2000, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έλαβαν μια μεγάλη ώθηση με πάρα
πολλούς διαδικτυακούς κοινωνικούς ιστοτόπους να δημιουργούνται. Αυτή η
μεγάλη ώθηση, εξέλιξε την αλληλεπίδραση των ατόμων και των οργανώσεων που
μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Τα πρώτα από αυτά ήταν το LunarStorm, το
CyWorld, το Ryze και το Wikipedia. To 2001, ξεκίνησε το FotoLog, το SkyBlog,
το Friendster, και το 2003, το MySpace, το LinkedIn, το LastFM, το tribe.net και
το Hi5. Το 2004, εμφανίζονται οι πιο γνωστές κοινωνικές ιστοσελίδες, όπως το
Facebook, το Yahoo και το Youtube, οι οποίες κατάφεραν να αποσύρουν πολλά
από τα προαναφερόμενα δίκτυα από την αγορά (Junco et al., 2011) και να
αναλάβουν ηγετική θέση στον κλάδο.

1.3.1.2 Social Media - Social Networks
Σύμφωνα με τον Nations (2009), τα social media είναι δύσκολο να
προσδιοριστούν επειδή είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Μπορούν να
ονομαστούν στρατηγικές ή διέξοδοι για αναμετάδοση, ενώ το social networking
είναι ένα εργαλείο ή ένα βοηθητικό πρόγραμμα που βοηθάει στη σύνδεση
(Cohen, 2009), αποτελώντας μία πράξη δέσμευσης, καθιστώντας τη διαφορά όχι
μόνο σημασιολογική.
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στα social media και
στα social networks. Σύμφωνα με τον Bedell (2010), τα media είναι τα κανάλια
επικοινωνίας, ενώ τα networks είναι οι αμφίδρομες επικοινωνίες και οι σχέσεις
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που αναπτύσσονται. Μία ακόμα σημαντική διαφορά είναι ο χρόνος απόκρισης
του αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτούν
περισσότερο χρόνο για να αυτοματοποιήσουν τις επαφές, ενώ τα δίκτυα
προσδίδουν άμεση επικοινωνία. Στο άρθρο του ο Stelzner (2009), σημειώνει από
τη δική του πλευρά τη διαφορά, αναφέροντας ότι στα κοινωνικά δίκτυα οι
άνθρωποι μπορούν να γράφουν σε blogs ή να συζητούν, ενώ στα social media δεν
επιτρέπεται στους χρήστες να διαχειριστούν σχόλια ή να διορθώσουν λάθη
τρίτων.

1.3.1.3 Κατηγοριοποίηση
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επεκταθεί τα τελευταία χρόνια σε τομείς
διαφορετικούς από την απλή αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και για τον
λόγο αυτό διακρίνονται σε έξι κατηγορίες, η καθεμία με το δικό της σύνολο
χαρακτηριστικών.
1) Social Networks (Κοινωνικά δίκτυα)
Ένα site κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει τους χρήστες να συνδεθούν και να
μοιραστούν παρόμοια ενδιαφέροντα. Το Facebook είναι το πιο δημοφιλές
παράδειγμα ενός site κοινωνικής δικτύωσης.
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Πηγή : www.google.com

2) Bookmarking Sites (Σελιδοδείκτες)
Οι ιστότοποι αυτοί επιτρέπουν στους χρήστες να αποθηκεύουν και να
οργανώνουν τις συνδέσεις τους για οποιοδήποτε αριθμό πόρων και ιστοσελίδων.
Ένα μεγάλο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των υπηρεσιών είναι η δυνατότητα
για το χρήστη να θέσει ως ετικέτα κάποια σύνδεση, γεγονός που καθιστά
ευκολότερη την αναζήτηση και το share με τους followers. Το StumbleUpon είναι
ένα από τα δημοφιλέστερα παραδείγματα ενός bookmarking site.

Πηγή : google.com

3) Social News (Ιστοσελίδες κοινωνικών ειδήσεων)
Αυτού του είδους τα sites, επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν links
ειδήσεων και άλλα στοιχεία πέρα από άρθρα. Οι χρήστες στη συνέχεια
πραγματοποιούν άτυπες ψηφοφορίες και η είδηση με τις περισσότερες
“ψήφους” ανέρχονται στην καλύτερη θέση. Ένα καλό παράδειγμα ενός site
που ασχολείται με ειδήσεις κοινωνικού περιεχομένου είναι το Reddit.
pg. 31

Πηγή : www.google.com

4) Media Sharing (Ιστοσελίδες κοινής χρήσης πολυμέσων)
Οι

συγκεκριμένες ιστοσελίδες κοινής χρήσης

όπως μεταφράζονται,

επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται διαφορετικούς τύπους multimedia,
όπως εικόνες και βίντεο. Τα περισσότερα από αυτά τα sites προσφέρουν
επίσης κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα οι χρήστες να
δημιουργούν προφίλ και να σχολιάζουν. Το YouTube είναι η πιο γνωστή
ιστοσελίδα κοινής χρήσης πολυμέσων στον κόσμο.

Πηγή : www.google.com
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5) Microblogging (Ιστοσελίδες σύντομης περιγραφής)
Το όνομα τους υποδηλώνει ακριβώς τη λειτουργία τέτοιου είδους
ιστοσελίδων. Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν σύντομες γραπτές
εγγραφές, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν συνδέσεις με ιστοσελίδες (links)
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συνδέσμους προς άλλους τόπους
κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά δημοσιεύονται στους “τοίχους” των
χρηστών, οι οποίοι απαιτείται να είναι εγγεγράμμενοι στην αντίστοιχη
πλατφόρμα πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η microblogging
πλατφόρμα που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το Twitter.

Πηγή : www.google.com
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6) Blog comments & forums (Φόρουμ και σχόλια)
Ένα online φόρουμ είναι ένα site που επιτρέπει στους χρήστες να
συμμετάσχουν

σε

συνομιλίες

με

τις

δημοσιεύσεις

τους,

και

να

ανταποκρίνονται σε μηνύματα της κοινότητας.
Ένα σχόλιο στο blog είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αλλά λίγο πιο εστιασμένο,
δηλαδή τα σχόλια σε ένα blog επικεντρώνονται κυρίως γύρω από το εκάστοτε
θέμα. Ένα πολύ δημοφιλές τέτοιο blog είναι το Blogger της Google.
Ωστόσο, υπάρχει μια φαινομενικά ατελείωτη σειρά από blogging sites,
κυρίως επειδή το καθένα εξειδικεύεται ή εστιάζει το περιεχόμενό του σε
διαφορετικό θέμα, σε αντίθεση με τα γενικευμένα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης που στοχεύουν στην ενημέρωση.

Πηγή : www.google.com
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1.3.2 Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Στη σημερινή εποχή όπου το διαδίκτυο έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της
καθημερινότητάς μας, τα κοινωνικά δίκτυα αυξάνονται και προσφέρουν μια
πληθώρα ειδήσεων πάσης φύσεως. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες, βοηθούν στην
ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων,
προσφέροντας δημοσιεύσεις πληροφοριών. Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση
τους, έχει οδηγήσει στην ταχύτατη ροή της πληροφορίας και στη δημιουργία ενός
καινούργιου online χώρου για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των
επιχειρήσεων, γνωστό και ως social media marketing.
Τα social media έχουν γίνει η πρώτη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο, ακόμη και αν
το Facebook, το Twitter και το Youtube δεν χρησιμοποιούνται στην Κίνα, το 93%
των marketers χρησιμοποιούν τα social media για την προώθηση των εταιρειών.
Ορισμένες φορές, η μετάδοση των πληροφοριών, ξεφεύγει από τα πλαίσια της
νομιμότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Wikileaks, όπου
μια ομάδα ακτιβιστών οργανώθηκαν κάτω από έναν μη-κερδοσκοπικό οργανισμό
και χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, την επικοινωνιακή αφθονία και την
κοινωνική δικτύωση κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητα έγγραφα
πολλών χωρών. Η δημοσιοποίηση των απόρρητων αυτών πληροφοριών από
ανώνυμες πηγές, αποτέλεσε την πιο τολμηρή προσπάθεια απόπειρας ελέγχου της
ανώτερης εξουσίας. Αποτέλεσμα ήταν η διάχυση απόρρητων πληροφοριών και
δεδομένων σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγα λεπτά. Η ανωνυμία παρέμεινε για
μεγάλο

χρονικό

διάστημα,

εξαιτίας

ενός

προηγμένου

συστήματος

κρυπτογράφησης. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία της πληροφόρησης, η
ζωτική υποδομή που δημιουργήθηκε από την Wikileaks, ενθάρρυνε τη διάδοση
απόρρητων πληροφοριών και πέρασε το μήνυμα της διαφάνειας και ελεύθερης
ενημέρωσης για όλους, θέτοντας πλέον σε αμφισβήτηση την παντοδυναμία των
ισχυρών.

1.3.2.1 Social media & Χρηματαγορές
Η επίδραση των Social Media στις αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου έχει πάρει
μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Οι καταναλωτές, αντί να βασίζονται
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στις συμβουλές των ειδικών, στρέφονται όλο και περισσότερο πριν την απόφαση
των επενδυτικών τους κινήσεων, στους «συναδέλφους» πελάτες, δημιουργώντας
μια τάση που διευκολύνεται με την εμφάνιση των κοινωνικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης (Gartner, 2010). Για παράδειγμα, ο Deloitte (2007), διαπιστώνει ότι
το 82% των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το Internet σε μια έκθεση που
διενεργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επηρεάζεται από
αξιολογήσεις και κριτικές άλλων συμμετεχόντων σχετικά με τις αγοραστικές τους
αποφάσεις. Εμπειρικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η επίδραση παραδοσιακών
πηγών πληροφόρησης μειώνεται, καθώς η επιρροή στις αγοραστικές αποφάσεις
από το Yelp.com και το Amazon.com αυξάνεται.
Οι απόψεις των συμμετεχόντων και οι αλληλεπιδράσεις τους, έχουν αρχίσει να
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Όσον αφορά
στις προβλέψεις και τις οικονομικές αναλύσεις, πλέον πραγματοποιούνται κατά
το πλείστον από τους ίδιους τους επενδυτές και σύμφωνα με έρευνα που
πραγματοποιήθηκε, ένας στους τέσσερις ενήλικες στις ΗΠΑ στηρίζει άμεσα τις
επενδυτικές συμβουλές που μεταδίδονται μέσω των social media (Cogent
Research 20083) και οι ρυθμιστικές αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «τα
social media είναι το σημείο μετατόπισης» των δεικτών στις αγορές Χρήματος &
Κεφαλαίου. Βέβαια, πολλοί είναι αυτοί που λόγω της έλλειψης ρυθμίσεων, μέσω
ψευδών

ειδήσεων

προσπαθούν

να

παραπλανήσουν

τους

υπόλοιπους

συμμετέχοντες και να αποστρέψουν της προσοχή τους από χρήσιμες συμβουλές.
Οι Chen et al., (2004), προσπάθησαν μέσω μιας εκτενής έρευνας, να
αναδείξουν τα στοιχεία που πηγάζουν από τα Social Media και επηρεάζουν τις
αγορές. Από τα πιο βασικά στοιχεία είναι η ανωνυμία πίσω από την οποία
κρύβονται οι αρθρογράφοι και το επίπεδο των συμβουλών και ειδήσεων που
διασπείρουν. Οι προβολές των σελίδων και των δημοσιεύσεων τους,
αναδεικνύουν την τάση της δημοτικότητάς τους και το ποσοστό εγκυρότητας.
Στη συνέχεια, τα σχόλια των αναγνωστών στις δημοσιεύσεις παίζουν σημαντικό
ρόλο στην επίδραση της είδησης στην αγορά. Αν ο τόνος των σχολίων είναι
3

Cogent Research. 2008. Social media’s impact on personal finance & investing. Available at:
http://www.cogentresearch.com.
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αρνητικός, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι ο συγγραφέας είναι ασυνεπής. Το
τελευταίο στοιχείο που παρατίθεται στο άρθρο, έχει να κάνει με την αξία και τη
χρησιμότητα των συμβουλών μεταξύ των συμμετεχόντων και αναφέρει ότι τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιθανόν να βοηθούν στην ανάπτυξη άλλων πηγών
γνώσης όπως η Wikipedia και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και
διαδίδονται οι πληροφορίες. Ο αυξανόμενος αριθμός των επενδυτών μέσω των
social media, έχει δημιουργήσει μια αντιπαλότητα με τις παραδοσιακές πηγές
επενδυτικών συμβουλών, με εκτεταμένες συνέπειες στις χρηματοπιστωτικές
αγορές.

1.3.2.2 Η αξία των πληροφοριών
Η επίδραση των social media στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές θεωρείται
κάτι κοινωνικά «μοναδικό», υπό την έννοια ότι επιτρέπουν την άμεση
αλληλεπίδραση των χρηστών και των αποφάσεων τους (Tetlock, 2007). Η αξία
του περιεχομένου των πληροφοριών που προκύπτουν ανεξαρτήτως των
στρεβλώσεων, θεωρείται πολύ υψηλή και αποκαλύπτει τη διαφορά που υπάρχει
σε σχέση με τα πρακτορεία ειδήσεων.
Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες που προσπαθούν να εξάγουν τη
συσχέτιση που υπάρχει σχετικά με τις απολαβές που προκύπτουν από τις
ενδεχόμενες επενδυτικές κινήσεις με βάση την αξία της πληροφόρησης.
Οι Tumarkin & Whitelaw (2001) δεν εντοπίζουν κάποια συσχέτιση, ενώ οι Das &
Chen (2007) αναφέρουν ότι υπάρχει ισχυρή σχέση. Οι Antweiler & Frank (2004)
βρίσκουν μια στατιστικά σημαντική οικονομική συσχέτιση. Συνολικά, τα
αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτές τις μελέτες αναδεικνύουν την
ανικανότητα των μοντέλων να εξάγουν αποτελέσματα σε σχέση με την επίδραση
των social media στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις, διότι δεν μπορεί να
ληφθεί υπόψη ο βαθμός στρέβλωσης, παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Στο 2ο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με
την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου,
καθώς και οι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των social
media ως μια πολύτιμη πηγή επενδυτικών συμβουλών.

2.1 1η Εμπειρική μελέτη
Το μέσο στο οποίο θα εστιάσουμε στο πρώτο άρθρο είναι η πλατφόρμα «Seeking
Alpha4», η

οποία διαχειρίζεται

ένα πλήθος

υπηρεσιών

που

αφορούν

στις

χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε αυτή, διατίθενται άρθρα και έρευνες για μετοχές,
προϊόντα, περιουσιακά στοιχεία, ETF’s και επενδυτικές στρατηγικές. Σε αντίθεση με
άλλες πλατφόρμες, οι αναλύσεις προέρχονται κυρίως από επενδυτές και ειδικούς του
κλάδου και όχι από αναλυτές που λειτουργούν προς όφελος χρηματιστηριακών εταιριών.
Τα άρθρα παρουσιάζονται σε περιοδικά όπως το Forbes και η σημαντικότητα τους
διακρίνεται από τον αριθμό προβολών που λαμβάνουν. Αρκετές εταιρίες συμμετέχουν
στη διαδικασία πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού, όπως η MSN Money, η
CNBC, η Yahoo! Finance, η MarketWatch, η NASDAQ, η TheStreet, η Yahoo Finance.

2.1.1 Δομή
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζεται στο άρθρο των Chen et al., (2004) και
διερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω των social
media επηρεάζουν τη χρηματιστηριακή αγορά. Η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται
στο ρόλο ενός αναδυόμενου τρόπου πληροφόρησης μέσω των social media, όπου
οι επενδυτές εκτός από την ενημέρωση που αποκτούν, μπορούν να παράγουν νέες
επενδυτικές ιδέες κάνοντας σχόλια στα άρθρα και ξεκινώντας συζητήσεις. Η
συλλογή των άρθρων αναφέρεται στην περίοδο 2006-2010 και κατηγοριοποιείται
σε άρθρα που αναλύουν μία μετοχή (single-ticker) και σε αυτά που αφορούν
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περισσότερες (multiple-ticker). Παρά την πόλωση που πρόκειται να παρατηρηθεί,
η έρευνα εστιάζει στα single-ticker τα οποία αποτελούν περίπου το 1/3 του
συνόλου. Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να μοιράζονται τις σκέψεις τους
σχολιάζοντας το εκάστοτε άρθρο. Ο αριθμός των σχολίων συνήθως σχετίζεται με
την προσοχή που λαμβάνει το κάθε άρθρο. Από το 2006 έως το 2010 τα singleticker λάμβαναν 3,77 σχόλια σε αντίθεση με τα multiple-ticker που λάμβαναν
5,99, προσελκύοντας περισσότερο ενδιαφέρον με μεγαλύτερη επίδραση στις
διακυμάνσεις των τιμών.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται για κάθε άρθρο περιλαμβάνουν τον αριθμό
ταυτοποίησης, τον τίτλο, το κυρίως κείμενο, την ημερομηνία δημοσίευσης, το
όνομα του συγγραφέα και τον αριθμό των μετοχών.

Πηγή : www.seekingalpha.com

Διάγραμμα 3 : Συγκέντρωση άρθρων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας

Τα περισσότερα άρθρα δημοσιεύονται τις

καθημερινές και όχι

το

Σαββατοκύριακο και αυτό γίνεται κυρίως διότι οι χρηματιστηριακές αγορές
παραμένουν κλειστές.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο διάγραμμα 4, δείχνουν ότι το 57%
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των άρθρων δημοσιεύονται από τη 1 μ.μ. και μετά, ενώ το 81% δημοσιεύονται
πριν τις 4 μ.μ., πριν δηλαδή κλείσουν οι αγορές.

Πηγή : www.seekingalpha.com

Διάγραμμα 4 : Συγκέντρωση άρθρων κατά τη διάρκεια της ημέρας

2.1.1.1 Σύγκριση SA - WSJ
Η σύγκριση που ακολουθεί μεταξύ της πλατφόρμας Seeking Alpha και της
Wall Street Journal έχει να κάνει με τον όγκο των αρνητικών λέξεων. Το μέσο
ποσοστό των αρνητικών λέξεων που παρατηρείται στα άρθρα της πλατφόρμας
SA είναι 1,54%, ενώ της WSJ είναι 2,08%. Η χρηματιστηριακή κρίση του 20082009 διαφαίνεται από τον Πίνακα 2, παρουσιάζοντας μεγαλύτερο ποσοστό
αρνητικών λέξεων στα σχόλια των αναγνωστών την περίοδο αυτή.
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Πίνακας 2 : Σύγκριση στατιστικών δεδομένων μεταξύ της πλατφόρμας SA και
της WSJ

Πηγή : www.seekingalpha.com

2.1.1.2 Διαφορές αποδόσεων
Στον Πίνακα 3 αναφέρονται τα κύρια αποτελέσματα της συγκεκριμένης
μελέτης. Κάθε ημέρα συναλλαγών, συνδέονται οι μετοχές με άρθρα που
δημοσιεύονται στην πλατφόρμα SA και προσδιορίζονται με βάση το μέσο
ποσοστό των αρνητικών λέξεων. Οι μετοχές παρατηρούνται για μία, δύο ημέρες,
ή μία εβδομάδα. Τα στατιστικά στοιχεία που υπολογίζονται έχουν χρονικές
υστερήσεις (t-1, t-2, t-5).
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τους όρους “bullish” και
“bearish” που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια. Στο κομμάτι των συναλλαγών
υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη συμπεριφοράς των επενδυτών. Ο πρώτος τύπος
αφορά τους πωλητές οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως bulls και ο δεύτερος αφορά
τους αγοραστές οι οποίοι αναφέρονται ως bears. Οι bears θεωρούνται
απαισιόδοξοι επενδυτές και πιστεύοντας ότι οι συνθήκες θα χειροτερέψουν,
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πωλούν και η θέση αυτή ονομάζεται “bearish”, χρησιμοποιώντας συχνά τη
μέθοδο του short selling. Αντιθέτως, οι bulls, ως αισιόδοξοι επενδυτές, όταν
πιστεύουν ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, τότε θα υπάρξει άνοδος των τιμών και
προχωρούν σε αγορές. Η θέση αυτή ονομάζεται bullish. Και στις δύο
περιπτώσεις, οι διακυμάνσεις των τιμών θα αλλάξουν τα χαρτοφυλάκια και των
δύο τύπων των επενδυτών.

Πίνακας 3 : Διαφορές αποδόσεων με βάση το ποσοστό των αρνητικών σχολίων

Πηγή : www.seekingalpha.com

Την πρώτη μέρα της δημοσίευσης των άρθρων, οι αποδόσεις των μετοχών με
χαμηλό μέσο ποσοστό αρνητικών σχολίων όπου πραγματοποιούνται bullish
κινήσεις, είναι +0,461%, ενώ οι αποδόσεις για οποίες παρατηρείται υψηλό
ποσοστό αρνητικών σχολίων και πραγματοποιούνται bearish κινήσεις είναι pg. 42

0,385%. Η διαφορά ανέρχεται στο 0,846% με μια t-statistic 9,76. Στη διάρκεια
των ημερών, μειώνεται σε 8,95 την επόμενη ημέρα, 8,69 τη δεύτερη ημέρα και
6,11 σε μία εβδομάδα. Μέσα σε ένα μήνα, η διαφορά μειώνεται ακόμα
περισσότερο, σε 1,177% αλλά το αποτέλεσμα που εξάγεται είναι ότι η
αναστροφή των αποτελεσμάτων είναι σχεδόν αδύνατη.

2.1.1.3 Συντελεστές συσχέτισης
Στο δεύτερο κομμάτι της ανάλυσης, στις υπερβάλλουσες αποδόσεις οι οποίες
έχουν να κάνουν με τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της αναμενόμενης
απόδοσης, παρατηρούνται παρόμοια αποτελέσματα. Στα άρθρα που αφορούν
μετοχές με χαμηλό μέσο ποσοστό αρνητικών λέξεων παρατηρούνται bullish
κινήσεις και η απόδοση είναι +0,422%, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, το
ποσοστό είναι -0,418%. Η διαφορά στις αποδόσεις αυτές είναι αρκετά μεγάλη και
η αναστροφή των αποδόσεων είναι και σε αυτή την κατηγορία εξαιρετικά
δύσκολη. Αυτό φανερώνει το βαθμό σημαντικότητας των άρθρων, την έλλειψη
περιττών πληροφοριών που θα διαστρέβλωναν την εικόνα και την κατάλληλη
αντίδραση των επενδυτών.
Το πλαίσιο της μελέτης εκτείνεται ακόμα περισσότερο με τις εκτιμήσεις που
προκύπτουν από την ανάλυση παλινδρόμησης σύμφωνα με τα άρθρα της
πλατφόρμας SA. Οι παρατηρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν αντιστοιχούν στο
επίπεδο επιχείρησης ανά ημέρα διαπραγμάτευσης. Ανάλογα με το βαθμό της
παλινδρόμησης, το δείγμα αφορά την περίοδο 2006-2010 και αποτελείται από
30.212 έως 30.255 παρατηρήσεις. Ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκαν
οι υπερβάλλουσες αποδόσεις. Η ανάλυση έχει επικεντρωθεί σε δύο ημέρες, λόγω
του υψηλού επιπέδου θορύβου που ενδέχεται να υπάρξει σε τιμές με μεγάλες
χρονικές διαφορές, όπως επίσης επειδή η επίδραση από τις δημοσιεύσεις των
άρθρων έχουν άμεσο αντίκτυπο τις πρώτες δύο ημέρες.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι :
i) το ποσοστό των αρνητικών λέξεων στα άρθρα που δημοσιεύονται ως προς το
σύνολο των άρθρων στην πλατφόρμα SA για την εταιρία i την ημέρα t (NegSAi,t)
ii) ο μέσος όρος όλων των αρνητικών λέξεων που δημοσιεύονται σε άρθρα στην
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πλατφόρμα WSJ για την εταιρία i την ημέρα t (NegWSJi,t)
iii) ο δείκτης DummyWSJi,t δηλώνει εάν κανένα άρθρο δεν αφορά την εταιρία i
για την ημέρα t
iv) οι δείκτες Upgrade i,t και Downgrade i,t αναφέρονται στις αναβαθμίσεις ή
αντίστοιχα τις υποβαθμίσεις της εταιρίας από τις μελέτες των αναλυτών
v) οι δείκτες PosES i,t και NegES i,t δηλώνουν αν υπάρχει κάποια θετική ή
αρνητική εξέλιξη για την εταιρία
vi) Οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές αφορούν τζίρους και κύκλους
εργασιών.
Πίνακας 4 : Αποτελέσματα συσχετίσεων μεταξύ των άρθρων της πλατφόρμας
SA και των υπερβαλλουσών αποδόσεων

Πηγή : www.seekingalpha.com
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Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης του Πίνακα 4, δείχνουν ότι οι απόψεις
που εκφράζονται στην πλατφόρμα SA, σχετίζονται έντονα με τις αποδόσεις της
χρηματιστηριακής αγοράς. Ενδεικτικά, η τιμή του συντελεστή NegSAi,t στην
πρώτη στήλη είναι -0,292, η οποία δείχνει ότι την ίδια ημέρα που αυξάνεται το
ποσοστό των αρνητικών λέξεων στα άρθρα της SA κατά 1%, υπάρχει μείωση των
υπερβαλλουσών αποδόσεων κατά 0,292%. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν και
από τα άρθρα της SA και της WSJ υποδηλώνουν ότι η συσχέτιση μεταξύ των
αποδόσεων των δεικτών NegSAi,t και NegWSJi,t δεν αντανακλά πλήρως την
εικόνα της ίδιας μέρας, αλλά επηρεάζει και τις επόμενες ημέρες οδηγώντας σε
εύλογες χρονικές υστερήσεις. Οι εκτιμήσεις των συντελεστών Upgradei,t και
Downgradei,t στην πρώτη στήλη παίρνουν τιμές 0,033 και -0,042 αντίστοιχα,
γεγονός που αναδεικνύει ότι οι τιμές των μετοχών αυξάνονται μετά από μία
θετική ανάλυση και πέφτουν ύστερα από αρνητικές εκτιμήσεις. Ομοίως, οι
συντελεστές PosES i,t και NegES i,t στην πρώτη στήλη, δείχνουν ότι οι τιμές των
μετοχών αυξάνονται σε θετικές εκπλήξεις που αφορούν στην κερδοφορία και
πέφτουν όταν υπάρχουν νέα για αρνητικές εκτιμήσεις.

2.1.2 Ερμηνεία
Οι αλληλεπιδράσεις που παρατηρούνται στην πλατφόρμα Seeking Alpha με τις
δημοσιεύσεις

άρθρων

και

σχολίων

συμβάλλουν

στη

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας της αγοράς διαμορφώνοντας ένα νέο σχετικά μέσο
κοινωνικής δικτύωσης το οποίο χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών με
αξία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρθρογράφοι
στην πλατφόρμα αυτή είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις πληροφορίες που έχουν
με το ευρύ κοινό. Οι παραδοσιακές θεωρίες προτείνουν ότι ένας ορθολογικός
κερδοσκόπος διατηρεί τις πληροφορίες του έως ότου να γίνουν αντιληπτές οι
πρώτες διακυμάνσεις των τιμών (Friedman, 1953). Στην αντίπερα όχθη, οι Dow
& Gorton (1994), υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές τείνουν να μοιράζονται τις
πληροφορίες τους με σκοπό μια εποικοδομητική κριτική, την απόκτηση νέων
ιδεών και την προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων. Ειδικότερα, ο Stein (2008),
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αναλύει τους παράγοντες της αγοράς και τους λόγους για τους οποίους
μοιράζονται τις πληροφορίες τους, εξάγοντας το συμπέρασμα της προσπάθειας
για βελτίωση των ιδεών τους.

2.2 2η Εμπειρική μελέτη
Η δεύτερη εμπειρική μελέτη που θα μας απασχολήσει, αφορά την πλατφόρμα με τη
μεγαλύτερη επιρροή στις αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου σήμερα, το Twitter. Το Twitter
είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα microblogging όπου οι χρήστες μπορούν να
ενημερώνουν την κατάστασή τους και να επικοινωνούν με tweets, να ακολουθούν
άλλους χρήστες και να κάνουν re-tweets τις θέσεις των άλλων. Ξεκίνησε τη λειτουργία
της το 2006 και ο αριθμός των χρηστών της πλατφόρμας αυξάνεται συνεχώς εκθετικά.
Από τον Ιούνιο του 2010, περίπου 65 εκατομμύρια tweets δημοσιεύονται κάθε ημέρα,
γεγονός που ισοδυναμεί με 750 tweets κάθε δευτερόλεπτο. Η δημοτικότητα που έχει
αποκτήσει

συγκεντρώνει

την

προσοχή

ειδικών

διαφόρων

κλάδων οι

οποίοι

επικεντρώνονται κυρίως στην επιρροή των χρηστών του twitter και τη διάδοση των
πληροφοριών.

Πηγή : http://mashable.com/2010/02/22/twitter-50-million-tweets

Διάγραμμα 5 : Η διαχρονική αύξηση των tweets
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Οι Cha et al., (2010), συνέκριναν τρία διαφορετικά μεγέθη σχετικά με την
επιρροή του twitter, τα αισιόδοξα με τα απαισιόδοξα tweets, τη δημοτικότητα
(δηλ. τον αριθμό των ατόμων που ακολουθούν το χρήστη) και τα re-tweets (δηλ.
πόσες φορές θα επαναδημοσιευτεί το μήνυμα του χρήστη). Ανακάλυψαν ότι οι
χρήστες με μεγάλη δημοτικότητα δεν έχουν κατ’ανάγκη πολλά re-tweets και
αναφορές. Οι Romero et al., (2010), έδειξαν ότι η συσχέτιση μεταξύ
δημοτικότητας και επιρροής είναι ασθενέστερη από αυτή που θα περίμενε κανείς,
επειδή οι περισσότεροι χρήστες είναι παθητικοί, δηλαδή απλά ενημερώνονται και
δεν διαδίδουν την είδηση.
Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί δείκτες βάσει της συμμετοχής των
καταναλωτών που προσπαθούν να προβλέψουν ποιος θα κερδίσει ένα Όσκαρ ή
πόσο καλά θα πάει μία νέα ταινία που μόλις κυκλοφόρησε. Με το ίδιο σκεπτικό
έχει επιχειρηθεί πολλές φορές να συσχετιστούν δημοσιεύσεις από το
Yahoo!Finance, το Twitter και διάφορα άλλα blogs με κάποια μετοχή,
προσπαθώντας να προβλέψουν την τιμή κλεισίματος.

2.2.1 Δομή
Η έρευνα των Zhang et al., (2011), προσπαθεί να προβλέψει την απόδοση των
δείκτων Dow Jones, NASDAQ και S&P 500 στη χρηματιστηριακή αγορά, με την
ανάλυση

μηνυμάτων

από

το

Twitter.

Η

συλλογή

των

tweets

που

πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο έξι μηνών, από τις 30 Μαρτίου 2009 έως τις 7
Σεπτεμβρίου 2009, αφορά σε ένα τυχαίο δείγμα περίπου 1% του συνολικού
όγκου που κυμαίνεται από 8.100–43.040 tweets ανά ημέρα. Ο συνολικός
ημερήσιος όγκος των tweets το 2009 ήταν 2,5 εκατομμύρια.
Η συναισθηματική διάθεση μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις των
συμμετεχόντων που σχετίζονται με επενδυτικές κινήσεις, είτε θετικά, είτε
αρνητικά. Οι αναρτήσεις στο Twitter έχουν λιγότερους από 140 χαρακτήρες με
μέσο όρο 40 λέξεις ανά μήνυμα (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter). Αυτό
σημαίνει ότι τα περισσότερα tweets έχουν απλή έννοια και με δύο ή τρεις λέξεις
μπορεί κάποιος να κατανοήσει το θέμα. Χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά, όπως
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“fear”, “worry”, “hope” οι συγγραφείς προσδίδουν συναισθηματικές ετικέτες.
Πίνακας 5 : Tweets της περιόδου Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2007

Πηγή : Xue Zhang, Hauke Fuehres, Peter A. Gloor, (2011), “Predicting stock
market indicators through twitter, I hope it not as bad as I fear”, pp 55-62

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της περιόδου Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2007, γίνεται
διαχωρισμός σε δύο γκρουπ. Τα tweets με τις θετικές λέξεις, όπως hope και
happy και τα tweets με τις αρνητικές λέξεις, όπως fear, worry, nervous, anxious,
upset. Κατά μέσο όρο 570 tweets ανά ημέρα είναι αισιόδοξα και 86 είναι
απαισιόδοξα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι χρήστες προτιμούν να διαδίδουν
περισσότερο τα tweets με θετικό πρόσημο.

2.2.1.1 Αισιόδοξα/Απαισιόδοξα tweets
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μία ανάλυση συσχέτισης προκειμένου να
μετρηθεί το ποσοστό των tweets που επηρεάζοντας τη διάθεση των χρηστώ,
σχετίζονται με τις αποδόσεις συγκεκριμένων δεικτών την επόμενη ημέρα.
Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη λέξη “hope”, ορίζεται ο λόγος μεταξύ των
tweets που αναφέρουν τη συγκεκριμένη λέξη τη μέρα t και του συνόλου των
tweets που έχουν συλλεχθεί την ίδια μέρα, συγκρίνοντάς τα με τους
χρηματιστηριακούς δείκτες την επόμενη ημέρα (t+1). Ως εξωτερικό σημείο
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αναφοράς χρησιμοποιήθηκε από το Chicago Board Options Exchange Volaltility
Index ο δείκτης VIX, ο οποίος αποτελεί ένα μέτρο εμπιστοσύνης της
μεταβλητότητας στη χρηματιστηριακή αγορά για μία περίοδο 30 ημερολογιακών
ημερών και έχει έντονα αρνητική συσχέτιση με τους δείκτες της μελέτης.
Πίνακας 6 : Συντελεστές συσχέτισης σχετικά με τη διάθεση

Πηγή : Xue Zhang, Hauke Fuehres, Peter A. Gloor, (2011), “Predicting stock
market indicators through twitter, I hope it not as bad as I fear”, pp 55-62

Ο δείκτης VIX έχει έντονη αρνητική συσχέτιση με τους χρηματιστηριακούς
δείκτες Dow, NASDAQ και S&P 500. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα υπήρχε μία
θετική συσχέτιση μεταξύ της αισιόδοξης διάθεσης με τους χρηματιστηριακούς
δείκτες και αντίστοιχα μία αρνητική συσχέτιση της απαισιόδοξης διάθεσης.
Παραδόξως, βρέθηκε μία θετική συσχέτιση όλων των ειδών διάθεσης με τον VIX
και αρνητική συσχέτιση με τους Dow, NASDAQ και S&P 500. Αυτό μπορεί να
μεταφραστεί πως οι χρήστες αρχίζουν να χρησιμοποιούν περισσότερο λέξεις με
συναισθηματικό χαρακτήρα, όπως “hope”, “fear”, “worry” σε περιόδους
οικονομικής αβεβαιότητας, ανεξαρτήτως αν η έκβαση είναι θετική ή αρνητική.

2.2.1.2 Followers
Προχωρώντας στην ανάλυση, γίνεται λόγος για τους ακόλουθους ή followers
οι οποίοι αποτελούν ένα μέτρο δημοτικότητας. Είναι πιθανό ότι όσους
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περισσότερους followers έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη επιρροή μπορεί να έχει
στο κοινωνικό σύνολο. Η ανάλυση συσχέτισης που πραγματοποιήθηκε σχετικά,
αφορούσε στο ποσοστό του δυνητικού «συναισθηματικού» κοινού με τους
χρηματιστηριακούς δείκτες. Για παράδειγμα, προστέθηκαν όλα τα tweets των
“worry-followers” την ημέρα t, χωρίστηκαν από το συνολικό αριθμό των
followers την ίδια μέρα και συγκρίθηκαν με τους δείκτες Dow (t+1), NASDAQ
(t+1) και S&P 500 (t+1). Οι συντελεστές συσχέτισης παίρνουν τις τιμές 0,143,
0,149 και 0,146 ξεχωριστά, πολύ χαμηλότερες απ’ότι αναμενόταν.

Πίνακας 7 : Συντελεστές συσχέτισης σχετικά με τους followers

Πηγή : Xue Zhang, Hauke Fuehres, Peter A. Gloor, (2011), “Predicting stock
market indicators through twitter, I hope it not as bad as I fear”, pp 55-62

2.2.1.3 Re-tweets
Ο αριθμός των re-tweets ανά ημέρα, είναι το τρίτο στοιχείο που εξετάζεται και
βασίζεται στην υπόθεση ότι όσο περισσότερο διαδίδεται ένα θέμα από άλλους,
τόσο περισσότερο επίκαιρο και σχετικό είναι.
Πίνακας 8 : Αριθμός των re-tweets ανά ημέρα
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Πηγή : Xue Zhang, Hauke Fuehres, Peter A. Gloor, (2011), “Predicting stock market
indicators through twitter, I hope it not as bad as I fear”, pp 55-62

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8, παρουσιάζεται ο αριθμός των re-tweets για ένα
συγκεκριμένο θέμα. Τα re-tweets κυμαίνονται ημερησίως από 221-1884 ανά
ημέρα, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 3%-5% του συνόλου των tweets. Το
Διάγραμμα 6 δείχνει την εκθετική αύξηση των re-tweets.

Πηγή : Xue Zhang, Hauke Fuehres, Peter A. Gloor, (2011), “Predicting stock market
indicators through twitter, I hope it not as bad as I fear”, pp 55-62

Διάγραμμα 6 : Διαχρονική αύξηση των re-tweets

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι τα re-tweets τα Σαββατοκύριακα
είναι λιγότερα από τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο διαφαίνεται και από τα
σημεία που βρίσκονται κάτω από τη μαύρη γραμμή. Η εξήγηση για το γεγονός
αυτό είναι ότι οι χρήστες τα Σαββατοκύριακα έχουν περισσότερο χρόνο να
σκεφτούν πριν κοινοποιήσουν τις δημοσιεύσεις άλλων διότι οι αγορές είναι
κλειστές, ενώ τις καθημερινές διακυβεύουν τη φήμη τους κατά μεγάλο ποσοστό.
Στην ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ του ποσοστού των συναισθηματικών retweets και των χρηματιστηριακών δεικτών, λαμβάνεται και σε αυτή την
περίπτωση ως σημείο αναφοράς η λέξη “hope” και ορίζεται ο λόγος μεταξύ του
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αριθμού των re-tweets της ημέρας t και του συνολικού όγκου των re-tweets την
ίδια μέρα. Στη συνέχεια, γίνεται η σύγκριση με τους χρηματιστηριακούς δείκτες
την επόμενη ημέρα, δηλαδή t+1, t+2 κλπ. Ο Πίνακας 9 που παρουσιάζει τα
αποτελέσματα της ανάλυσης, εμφανίζει καλύτερα αυτά της συσχέτισης με τους
followers. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή ο αριθμός των re-tweets που
περιέχουν τη λέξη “hope” είναι κατά πολύ μικρότερος από τα tweets, το οποίο
σημαίνει ότι η διακύμανση των αποτελεσμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη και ως εκ
τούτου οδηγεί σε λιγότερο σημαντικές συσχετίσεις. Αν υπήρχε ένα μεγαλύτερο
δείγμα των tweets, τα αποτελέσματά που προέκυπταν ίσως οδηγούσαν σε πιο
ασφαλή συμπεράσματα.
Πίνακας 9 : Συντελεστές συσχέτισης των re-tweets

Πηγή : Xue Zhang, Hauke Fuehres, Peter A. Gloor, (2011), “Predicting stock market
indicators through twitter, I hope it not as bad as I fear”, pp 55-62

2.2.1.4 Χρονικές υστερήσεις
To τελευταίο κομμάτι της έρευνας αναφέρεται στις διακυμάνσεις της αγοράς
που προέρχονται από τα τελευταία νέα που δημοσιεύονται στο Twitter μία ημέρα
πριν από την ημέρα των συναλλαγών. Για παράδειγμα, όταν αναλύεται ο Dow
της Δευτέρας, μελετώνται μόνο τα δεδομένα της Κυριακής. Τα περισσότερα από
τα στοιχεία της Παρασκευής και του Σαββάτου αχρηστεύονται και σπαταλάται
ένα σημαντικό μέρος πληροφοριών. Έτσι, για την πρόβλεψη της υστέρησης που
υπήρχε έως τώρα και την πλήρη αξιοποίηση των πόρων, δημιουργήθηκε με βάση
την έρευνα αυτή ένας δείκτης μεταβλητότητας όπου με το άθροισμα δύο δεικτών
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περασμένων ημερών (dayt & dayt1), προβλέπεται ο χρηματιστηριακός δείκτης
της επόμενης ημέρας (dayt+1). Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει σημαντικές
αρνητικές συσχετίσεις με τους Dow Jones, NASDAQ και S&P 500 και μία
σημαντική συσχέτιση με τον VIX χρησιμοποιώντας μόνο τα ποσοστά των
«συναισθηματικών» tweets σε σχέση με το συνολικό όγκο τους ως προγνωστικό
δείκτη. Ανάμεσα σε όλες τις λέξεις που παρατηρήθηκαν, οι λέξεις “hope”, “fear”
και “worry” λειτουργούν καλύτερα στην ανάλυση.
Πίνακας 10 : Συντελεστές συσχέτισης με χρονικές υστερήσεις

Πηγή : Xue Zhang, Hauke Fuehres, Peter A. Gloor, (2011), “Predicting stock market
indicators through twitter, I hope it not as bad as I fear”, pp 55-62
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Πηγή : Xue Zhang, Hauke Fuehres, Peter A. Gloor, (2011), “Predicting stock market
indicators through twitter, I hope it not as bad as I fear”, pp 55-62

Διάγραμμα 7 : Αρνητική συσχέτιση του Dow Jones με τα συναισθηματικά tweets

Το Διάγραμμα 7 απεικονίζει την αρνητική συσχέτιση μεταξύ του Dow Jones (με
μπλε γραμμή) κάθε Δευτέρα με τις λέξεις “hope”, “fear” και “worry” που
καταγράφονται σε tweets κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

2.2.2 Ερμηνεία
Αυτό που συμπερασματικά μπορούμε να αποτυπώσουμε είναι η μεγάλη
επιρροή που έχει το Twitter στις αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου. Παρατηρήσαμε
ότι όταν οι χρηστές εκφράζουν έντονα συναισθήματα ελπίδας, φόβου και
ανησυχίας, τότε οι δείκτες Dow Jones, NASDAQ και S&P 500 επηρεάζονται.
Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι απλώς ελέγχοντας τη διάθεση των χρηστών του
twitter, μπορούμε ως ένα βαθμό να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε το βαθμό
διακύμανσης των δεικτών την επόμενη ημέρα. Βέβαια, τα αποτελέσματα
παρουσιάστηκαν εκ του ασφαλούς, σε προγενέστερες ημερομηνίες και για μεγέθη
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που είχαν ήδη αποδοθεί. Η πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο απαιτεί να ληφθούν
υπόψη πολλά περισσότερα στοιχεία.

2.3 3η Εμπειρική μελέτη
Αναφέρεται συχνά ότι τα χρηματιστήρια οδηγούνται από «φόβο και απληστία»,
δηλαδή από ψυχολογικούς και οικονομικούς παράγοντες. Η τεράστια μεταβλητότητα
στις αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου καθιστά μεγαλύτερη την ανάγκη να γίνει
κατανοητός ο ρόλος της διάθεσης των συμμετεχόντων στη διαμόρφωση των τιμών των
μετοχών και των υπολοίπων οικονομικών δεικτών. Οι επενδυτές δεν ενεργούν πάντοτε
με βάση τις ορθολογικές εκτιμήσεις όπως αναλύθηκε εκτενώς παραπάνω και οι τιμές της
αγοράς τείνουν να αντανακλούν πλήρως το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών. Η 3η
έρευνα, δεν ασχολείται πλέον με το ερώτημα εάν και πόσο η διάθεση και το συναίσθημα
επηρεάζουν τις διακυμάνσεις των τιμών, αλλά πως μπορούμε να μετριάσουμε και να
μοντελοποιήσουμε τα αποτελέσματά τους. Έχουν χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένα
εργαλεία για την παρακολούθηση της διάθεσης και δεδομένα μεγάλης κλίμακας από το
Twitter για σύντομα χρονικά διαστήματα. Τα αποτελέσματα που ακολουθούν
προκύπτουν από το Twitter και αφορούν στην πρόβλεψη των ημερήσιων διακυμάνσεων
των τιμών, ιδίως του Dow Jones Industrial Average (DJIA5).

2.3.1 Δομή
Η αρχική ανάλυση των Bollen & Mao (2010), επικεντρώθηκε στο έτος 2008
που σημαδεύτηκε από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, καθώς και την
κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με μια αντίστοιχη συντριβή
των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αγορών. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται
από 9.853.498 tweets που δημοσιεύτηκαν από περίπου 2,7 εκατομμύρια χρήστες
από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου 2008. Εφαρμόστηκαν δύο
εργαλεία μέτρησης της διάθεσης για τα tweets :
i) το GPOMS, ένα εργαλείο που μετρά έξι διαφορετικές οπτικές της διάθεσης που
https://www.google.gr/search?q=djia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bab&gfe_rd=cr&ei=cMYwWOD8D_Sv8wemlp-gAg
5
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συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη, όπως τις λέξεις : calm, alert, sure, vital, kind,
happy.
ii) το OpinionFinder, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο που ταξινομεί τα
κείμενα βάσει των θετικών και αρνητικών κριτικών.
Για κάθε μία από τις έξι GPOMS λέξεις, όπως και του OpinionFinder,
δημιουργήθηκε μία ημερήσια χρονοσειρά των διακυμάνσεων για να αξιολογηθεί
ποιοτικά η εγκυρότητα της και εξετάστηκαν οι διακυμάνσεις κατά την περίοδο
δύο μηνών, από τις 05/10/2008 έως τις 05/12/2008 συμπεριλαμβανομένης της
ημέρας των προεδρικών εκλογών (04/11/2008) και της Ημέρας των Ευχαριστιών
( 27/11/2008).

2.3.1.1 Ανάλυση διακυμάνσεων
Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 8, τα δεδομένα των χρονοσειρών GPOMS
αποκάλυψαν αυξημένη νευρικότητα πριν από τις εκλογές, υψηλή ενέργεια την
ημέρα των εκλογών, καθώς και μία βεβαιότητα μία ημέρα μετά από τις εκλογές,
αποκαλύπτοντας ένα θετικό κλίμα. Και οι επτά χρονοσειρές (GPOMS και
OpinionFinder), δείχνουν μία συνολικά θετική αποτύπωση την Ημέρα των
Ευχαριστιών.
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Πηγή : Johan Bollen, Huina Mao (2010), “Twitter mood predicts the stock market”, pp
1-8

Διάγραμμα 8 : Διακύμανση του Opinion Finder & GPOMS : 10/2008 έως
12/2008

2.3.1.2 Ανάλυση χρονοσειρών & μοντέλο SOFNN
Στο δεύτερο κομμάτι της ανάλυσης, εφαμόζεται μία ανάλυση αιτιότητας κατά
Granger στις επτά χρονοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν και παραπάνω ως προς
την ημερήσια χρονοσειρά των τιμών κλεισίματος της DJIA κατά την ίδια
περίοδο. Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε και το μοντέλο SOFNN ως διαγνωστικό
εργαλείο για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι οι χρονοσειρές διάθεσης που
χρησιμοποιήθηκαν περιείχαν προγνωστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές
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κλεισίματος της DJIA. Το δείγμα αφορά στην περίοδο από 28 Φεβρουαρίου έως
28 Νοεμβρίου ως περίοδο κατάρτισης και την περίοδο 1 έως 19 Δεκεμβρίου ως
δοκιμαστική. Το Σχήμα 2(a) απεικονίζει τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα
της προσέγγισης.

Πηγή : Johan Bollen, Huina Mao (2010), “Twitter mood predicts the stock market”, pp
1-8

Σχήμα 2(a) – 2(b) : Αξιολόγηση της συσχέτιση μεταξύ της ημερήσια διάθεσης
που προέρχεται από το Twitter και τις τιμές κλεισίματος της DJIA
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Πίνακας 11 :

Στατιστικά αποτελέσματα από την ανάλυση αιτιότητας κατά

Granger

Πηγή : Johan Bollen, Huina Mao (2010), “Twitter mood predicts the stock market”, pp
1-8

Στον Πίνακα 11, παρουσιάζεται η ισχυρή σχέση αιτιότητας της διάστασης «calm»
σε σχέση με τις άλλες έξι διαστάσεις. Συνδυαστικά, θα μπορούσαν παραπάνω
από μία διαστάσεις να αιτιάζουν την DJIA, αλλά στη συγκεκριμένη μελέτη,
πραγματοποιείται μεμονωμένος έλεγχος για κάθε διάσταση ξεχωριστά.
Το Σχήμα 3 παρουσιάζει τις καθημερινές χρονοσειρές της διάθεσης «calm» και
των τιμών της DJIA οι οποίες συχνά εφάπτονται. Η λέξη «calm» έχει την
υψηλότερη σχέση αιτιότητας, όπως προαναφέρθηκε, με την DJIA για χρονικές
υστερήσεις που κυμαίνονται από δύο έως έξι ημέρες (p<0,05), απορρίπτοντας τη
μηδενική υπόθεση. Μία μεγάλη μεταβολή στη διακύμανση της χρονοσειράς
“calm” κατά την ημέρα t-3, προέβλεψε μία αύξηση ή πτώση της τιμής της
DJIA(t), υποδεικνύοντας το έντονο πληροφοριακό περιεχόμενό της. Οι υπόλοιπες
πέντε διαστάσεις της GPOMS και το Opinion Finder, δεν έχουν σημαντική
συσχέτιση με τις αλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά. Εν ολίγοις, η προσπάθεια
μοντελοποίησης της διάθεσης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις της
GPOMS και ιδιαίτερα την “calm”, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που
παρουσιάστηκαν τρεις με τέσσερις ημέρες αργότερα, καταδεικνύει τον
καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η μεταβολή της διάθεσης στις αγορές
Χρήματος και Κεφαλαίου.
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Πηγή : Johan Bollen, Huina Mao (2010), “Twitter mood predicts the stock market”, pp
1-8

Σχήμα 3 : Αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ της λέξης “calm” και του δείκτη
DJIA

2.3.2 Ερμηνεία
Σε πρώτη φάση, μελετήθηκε η συναισθηματική διάθεση των χρηστών που
προκύπτει

από

το

Twitter

σε

συνάρτηση

με

τις

διακυμάνσεις

της

χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Το Twitter προσφέρει μια δυνητικά
πλούσια πηγή παρακολούθησης σε πολλές γλώσσες για να διερευνηθούν οι
επιπτώσεις από τις μεταβολές της διάθεσης των χρηστών στις αγορές Χρήματος
& Κεφαλαίου ανά τον κόσμο. Ενώ όμως τα αποτελέσματα που προέκυψαν
υποδεικνύουν μια έντονη προγνωστική συσχέτιση μεταξύ του Twitter και των
τιμών της DJIA στην πρόσφατη έρευνα που παρουσιάστηκε, δεν προσφέρουν
καμία πληροφορία σχετικά με τους μηχανισμούς μοντελοποίησης. Αυτό
συμβαίνει, διότι ίσως χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και κοινωνικές επιδράσεις
σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι χρήστες αναπροσαρμόζουν τη συμπεριφορά των
συναλλαγών τους αναλόγως. Η ανάγκη για περισσότερη μελέτη των
χρηματοπιστωτικών αγορών σε συνολικό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη, όπως και
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ένας διαχωρισμός μεταξύ των μετοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τις
μεταβολές της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εμπορευματοποίηση του τομέα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης σήμερα,
την εποχή του DIY (do-it-yourself) λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.
Πλέον, αντί να βασίζεται κάποιος επίδοξος επενδυτής σε συμβουλές ειδικών
αναλυτών, στρέφεται όλο και περισσότερο σε άλλους “συναδέλφους”
συμμετέχοντες, μία τάση που διευκολύνεται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ενημέρωσης.
Αν και η κάθε μελέτη περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τον προσανατολισμό
της κοινής γνώμης και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όλες ανεξαιρέτως
προσπαθούν να μοντελοποιήσουν τη διάθεση των χρηστών κατά τη διάρκεια των
επενδυτικών τους κινήσεων και να εξάγουν συμπεράσματα συσχέτισης.
Καταλήγοντας, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις πολλαπλές
αναλύσεις συσχέτισης και αιτιότητας που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της
εργασίας αυτής και αναδεικνύουν το βαθμό επιρροής των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και του διαδικτύου στις χρηματοοικονομικές αγορές είναι τα εξής :
❖ Οι διακυμάνσεις στην προσφορά και τη ζήτηση των πληροφοριών μέσω
διαδικτυακών κοινοτήτων, έχουν σημαντική επίδραση στο επίπεδο των
αποθεμάτων της αγοράς από άποψη μεταβλητότητας και όγκου
συναλλαγών.
❖ Το είδος της συναισθηματικής διάθεσης που διακατέχει τον trader
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επενδυτική του απόφαση.
❖ Οι δείκτες μέτρησης της διάθεσης του κοινού σχετίζονται σε μεγάλο
βαθμό με τους χρηματιστηριακούς δείκτες, αποτελώντας ένα πολύ καλό
εργαλείο για την πρόβλεψή τους.
❖ Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και οι πληροφορίες που περιέχουν,
επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση της αγοράς, αναδεικνύοντας το
μεγάλο βαθμό αιτιότητας ανάμεσά τους.
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