
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 

 

 

  

 

 

 

  

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:  

Κύρτσου Αικατερίνη 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Της 

Κατίδου Σταυρούλας 



Περίληψη 

    Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των ημερολογιακών φαινομένων 

στις τέσσερις ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές αγορές- Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και 

Ισπανίας. Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρική εφαρμογή λαμβάνει υπόψη τους βασικούς 

χρηματιστηριακούς δείκτες των εξεταζόμενων χωρών (DAX, CAC, MIB και IBEX, 

αντίστοιχα) και προσπαθεί να εντοπίσει και να εξηγήσει την ύπαρξη αιτιότητας μεταξύ 

των ημερήσιων ημερολογιακών φαινομένων με τη χρήση των συστημάτων 

Αυτοπαλίνδρομων Διανυσμάτων (VAR), κατά την περίοδο 2005-2017. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι η εν λόγω μελέτη αποτελεί την πρώτη προσέγγιση της 

σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ταυτόχρονα της επιρροής 

που επιδέχονται τα ημερολογιακά φαινόμενα από τη σχέση αυτή, ενώ τα αποτελέσματά 

της παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Από τις αναλύσεις απορρέει η ύπαρξη κοινού 

φαινομένου της Δευτέρας στις ημερήσιες αποδόσεις των δεικτών της Ιταλίας και της 

Ισπανίας. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η Γερμανία και η Γαλλία δεν παρουσιάζουν καμία 

ένδειξη αλληλεξάρτησης με κάποιο από τα ημερήσια ημερολογιακά φαινόμενα.  
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Εισαγωγή 

    Από το 1965 ο Fama ασχολήθηκε με την αποτελεσματικότητα των αγορών. Οι 

μελέτες του οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας θεωρίας σύμφωνα με την οποία καθίσταται 

αδύνατη η πραγματοποίηση υπέρ-αποδόσεων μέσα από την επενδυτική διαδικασία στις 

κεφαλαιαγορές. Ο λόγος γίνεται για την επονομαζόμενη, Θεωρία Αποτελεσματικών 

Αγορών- ΘΑΑ (Efficient Market Hypothesis- EMH), η οποία έχει απασχολήσει από τότε 

πολλούς ερευνητές. Συγκεκριμένα, η υπόθεση του Fama αναφέρει ότι σε μια αγορά 

όπου οι δρώντες είναι ορθολογικοί και η πληροφορία παρέχεται δημόσια σε όλους, οι 

μέσες αποδόσεις των μετοχών τείνουν να προσαρμόζονται στιγμιαία στη διαθέσιμη 

πληροφορία είτε αυτή αφορά στα μερίσματα, τον κίνδυνο και την αναμενόμενη 

απόδοση, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με γεγονότα που 

θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών στο μέλλον. Λόγω της δημόσιας 

πληροφορίας και της αποτελεσματικής και ορθής εξέτασης και αντίληψης αυτής από 

τους επενδυτές που τη λαμβάνουν ακόμα και μια ενδεχόμενη διακύμανση στην αγορά 

θα είναι παροδική, καθώς οι τιμές τείνουν να προσαρμοστούν αναλόγως, ώστε να 

επέλθει άμεσα η ισορροπία. 

    Βέβαια, έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς κάποιες ανωμαλίες, οι οποίες αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία ως Ανωμαλίες της Αγοράς. Πλήθος σημαντικών ερευνητών, τα 

τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνει την ύπαρξη ανωμαλιών που συνεπάγονται μη-

φυσιολογικές διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών. Μελέτες από πολύ παλιά, με 

εκκίνηση την έρευνα του Cross (1973), κάνουν λόγο για  εμφάνιση ημερολογιακών 

φαινομένων, τα οποία συνδέονται με μη-φυσιολογικές μέσες αποδόσεις που 

πραγματοποιούνται κατά περιόδους στις χρηματιστηριακές αγορές. Οι μελέτες 

ξεκίνησαν αρχικά για την αγορά των ΗΠΑ, όπου επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

ημερολογιακών φαινομένων, όπως το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας, το οποίο 

θα μας απασχολήσει παρακάτω. Στη συνέχεια διενεργήθηκαν πολλές έρευνες και για τις 

υπόλοιπες αγορές παγκοσμίως, τόσο για τις Ευρωπαϊκές, όσο και για χώρες όπως η 

Ιαπωνία, η Αυστραλία, το Χονγκ- Κονγκ και πολλές άλλες. 

    Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της συνδεσιμότητας των ευρωπαϊκών 

αγορών καθώς και της επίδρασης της στα ημερολογιακά φαινόμενα. Αυτό που μας 

ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο να εξετάσουμε είναι αν υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ 

των χρηματοοικονομικών αγορών που μελετάμε και ταυτόχρονα, εάν αυτό έχει 

αντίκτυπο στις αντίστοιχες μη-φυσιολογικές μέσες αποδόσεις που εμφανίζονται. 
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Αναλυτικότερα, θα ερευνήσουμε αν ένα σοκ σε μια χώρα σήμερα θα έχει αντίκτυπο  

και στις υπόλοιπες χώρες κάποια στιγμή στο μέλλον, ενώ παράλληλα είναι σημαντικό 

να δούμε το βαθμό κατά τον οποίο θα επηρεαστεί, όπως και αν ισχύει από την άλλη 

πλευρά κάτι ανάλογο.  

    Όπως προαναφέρθηκε, θα μας απασχολήσουν μόνο τα ημερήσια ημερολογιακά 

φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά 

στην ύπαρξη ημερήσιων ημερολογιακών φαινομένων αρχικά στην αγορά των ΗΠΑ και 

στη συνέχεια στις αγορές μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Γαλλία, η Γερμανία καθώς και μικρότερων όπως η Ελλάδα. Τέλος, γίνεται μια 

αναδρομή στα ημερολογιακά φαινόμενα που εμφανίζονται σε πολλές χώρες της Ασίας 

και την Αυστραλία. Οι ημερολογιακές ανωμαλίες που θα μας απασχολήσουν παρακάτω 

περιλαμβάνουν ημερήσια ημερολογιακά φαινόμενα όπως το φαινόμενο της Ημέρας της 

Εβδομάδας, με εστίαση στο φαινόμενο της Δευτέρας (Monday effect) ή του 

Σαββατοκύριακου (Weekend Effect), όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία και το 

φαινόμενο της Παρασκευής (Friday Effect). 

    Στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας η έρευνα που πραγματοποιείται εστιάζει στη 

σύνδεση των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της 

Ιταλίας και της Ισπανίας. Για το λόγο αυτό γίνεται χρήση Αυτοπαλίνδρομων μοντέλων 

(VAR), τα οποία μελετούν την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ των μεταβλητών που 

περιλαμβάνονται στα συστήματα εξισώσεων τους. Στις εξισώσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν προστέθηκαν πέντε ψευδομεταβλητές, οι οποίες αντιστοιχούν στις 

πέντε μέρες της εβδομάδας, κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις 

στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αρχικά αναφέρεται η μεθοδολογία σχετικά με τα 

συστήματα VAR,  ενώ στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

καθώς και η αντίστοιχη ανάλυση τους. Τέλος, εκφράζονται τα συμπεράσματα που 

εξάγονται από τη διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων και προτάσεις για πιθανές 

μελλοντικές έρευνες. 

    Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 

μελέτες σχετικά με τα ημερολογιακά φαινόμενα, η παρούσα διατριβή παρουσιάζει μια 

ανάλυση, η οποία προσεγγίζει τα φαινόμενα αυτά από διαφορετική οπτική γωνία. Η 

μελέτη των ημερολογιακών φαινομένων που βασίζεται στη σχέση αλληλεξάρτησης 

μεταξύ δύο αγορών αποτελεί μια καινοτομία, στην οποία ερευνάται η επιρροή ενός 

φαινομένου όταν ταυτόχρονα υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ δύο χωρών. 
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Κεφάλαιο 1
ο
: Συνδεσιμότητα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Αγορών 

1.1. Είδη και Θεωρίες Λειτουργίας των Χρηματοοικονομικών Αγορών 

    Εξετάζοντας το βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των διεθνών χρηματιστηριακών 

αγορών, παρατηρούμε ότι οι τιμές των μετοχών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  Από πολύ 

νωρίς έχουν βρεθεί μελέτες που αναφέρονται στη σχέση μεταξύ των αγορών. Οι 

Granger and Morgenstern (1971) εξέτασαν το φαινόμενο των σχέσεων μεταξύ των 

μετοχών σε εθνικό επίπεδο. Τα συμπεράσματά τους φέρνουν στην επιφάνεια την 

έντονη αλληλεξάρτηση μεταξύ των μετοχών εντός των χωρών και μια λιγότερο έντονη 

εξάρτηση μεταξύ διαφορετικών χωρών.  

    Μετά το Crash του 1987, μεγάλος αριθμός ερευνητών έδειξε ενδιαφέρον για τη 

μελέτη του τρόπου και του βαθμού συνδιακύμανσης των τιμών των μετοχών σε διεθνές 

επίπεδο. Κοινό συμπέρασμα των μελετών που έχουν καταγραφεί, είναι η έντονη 

αύξηση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των αγορών παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. Άμεση συνέπεια της ολοκλήρωσης των αγορών φαίνεται να είναι και η αύξηση 

της επιρροής που δημιουργείται μεταξύ τους. Πολλές θεωρίες σχετικά με την εξάρτηση 

των χρηματιστηριακών αγορών έχουν ερευνηθεί κατά καιρούς. Κάποιες από αυτές 

αναφέρονται και περιγράφονται στη συνέχεια. 

    Με στόχο τη διερεύνηση του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο βασίζονται οι σχέσεις 

και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αγορών θα αναφέρουμε και θα αναλύσουμε κάποιες 

από τις πιο ενδιαφέρουσες χρηματοοικονομικές θεωρίες. Επιγραμματικά, οι 

σημαντικότερες είναι η Θεωρία Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM), η 

Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (EMH) και η Θεωρία της Συμπεριφορικής 

Χρηματοοικονομικής.  

o Το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων ή αλλιώς CAPM περιγράφει 

τη σχέση μεταξύ των αναμενόμενων αποδόσεων και του συστηματικού 

κινδύνου. Το μοντέλο αυτό ανέπτυξαν οι Sharpe (1964), Lintner (1965) και 

Black (1972). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το CAPM αποτελεί 

προέκταση του μοντέλου Μέσου-Διακύμανσης του Markowitz (1952, 1959), 

στο οποίο καθορίζεται ένα σύνολο αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων όπου 

συνδέεται η αναμενόμενη απόδοση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Η 

διαφορά του από το CAPM έγκειται στο γεγονός ότι το τελευταίο λαμβάνει 

υπόψη και τις προβλέψεις των επενδυτών για την αγορά. Για το CAPM, όπως 
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και για κάθε υπόδειγμα έχουν διατυπωθεί ορισμένες υποθέσεις. Οι υποθέσεις 

αυτές αναφέρουν ότι βασική επιδίωξη κάθε επενδυτή είναι να βρίσκεται πάνω 

στο αποτελεσματικό σύνορο, δηλαδή προτιμούν το χαρτοφυλάκιο εκείνο που 

θα τους προσφέρει τη μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση (Rp) με το 

μικρότερο δυνατό κίνδυνο (τυπική απόκλιση, σp). Ακόμη, θεωρείται ότι 

υπάρχει ένα χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου με απόδοση RF, το οποίο 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές για να δανείσουν ή/και να 

δανειστούν. Οι προσδοκίες τους σχετικά με την αναμενόμενη απόδοση, τον 

κίνδυνο και τη συνδιακύμανση των χρεογράφων είναι ομοιογενείς, ενώ οι 

φόροι και το κόστος συναλλαγής θεωρούνται μηδενικοί. Η πληροφορία είναι 

διαθέσιμη σε όλους και οι επενδυτές έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα. Τέλος, 

δεν υπάρχουν απότομες μεταβολές στον πληθωρισμό ή στα επιτόκια και 

θεωρείται ότι οι κεφαλαιαγορές βρίσκονται σε ισορροπία. Ακόμη, υπάρχει 

και το διεθνές CAPM που μελετά την παραπάνω σχέση, λαμβάνοντας, 

επιπλέον, υπόψη και το συναλλαγματικό κίνδυνο που δημιουργείται με τη 

συναλλαγή μεταξύ χωρών με διαφορετικό νόμισμα. 

o Η Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (EMH) του Fama (1965, 1970) 

υποστηρίζει ότι κάθε πληροφορία που εισέρχεται στην αγορά είναι δημόσια, 

ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται, αξιολογείται και χρησιμοποιείται από κάθε 

επενδυτή. Για το λόγο αυτό, στιγμιαία ενσωματώνεται στις τιμές των 

χρεογράφων. Αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη ισορροπίας, καθώς δεν υπάρχει 

κίνδυνος υπέρ-αποδόσεων που μπορούν να πλήξουν αυτή την κατάσταση. 

o Η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Shefrin, 2000, 2001, 2010) αποτελεί 

έναν ιδιαίτερο τομέα των χρηματοοικονομικών, ο οποίος συνδέεται άμεσα με 

την ψυχολογία των επενδυτών. Πιο συγκεκριμένα, συνενώνει τα 

χαρακτηριστικά των επενδυτών, καθώς και το είδος της πληροφορίας που 

εισέρχεται στην αγορά με θεωρίες ψυχολογίας ώστε να καταφέρει να 

εξηγήσει απότομα μεγάλες πτώσεις ή αυξήσεις των τιμών των μετοχών. 

    Σύμφωνα με την EMH αποδεχόμαστε ότι οι τιμές των μετοχών αντικατοπτρίζουν 

πλήρως κάθε πληροφορία, ενώ από τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική θεωρία 

αντιλαμβανόμαστε την επίδραση της ψυχολογίας των επενδυτών στο μέγεθος και τη 

συσχέτιση των αποδόσεων των διαφόρων μετοχών και αγορών. Στη συνέχεια, γίνεται 

περαιτέρω ανάλυση των δύο θεωριών, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τα φαινόμενα 

που μελετάμε και θα μας απασχολήσουν περισσότερο στην εν λόγω μελέτη.  
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1.1.1. Η Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Efficient Market Hypothesis- EMH) 

    Η θεωρία αποτελεσματικών αγορών σύμφωνα με τον Fama (1970), υποστηρίζει ότι 

μια αγορά είναι αποτελεσματική όταν η διαθέσιμη πληροφορία που εισέρχεται σε αυτήν 

είναι δημόσια και αντικατοπτρίζεται πλήρως στις τιμές των μετοχών, καθώς 

λαμβάνεται και αξιολογείται από τους επενδυτές. Ουσιαστικά, καθίσταται αδύνατη η 

απόκτηση υπέρ-αποδόσεων, όπως και αποδόσεων μεγαλύτερων από αυτών της αγοράς. 

    Οι επενδυτές σε μια αποτελεσματική αγορά είναι ορθολογικοί (Rational Investors). 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε πληροφορία που λαμβάνουν φιλτράρεται, αξιολογείται ως προς 

την ορθότητά της και επιλέγεται η επένδυση εκείνη που ανάλογα με την αναμενόμενη 

απόδοση και τον κίνδυνο που συνεπάγεται μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά του επενδυτή. 

Θεωρείται δεδομένο ότι οι επενδυτές είναι καλοί αναλυτές της αγοράς χρεογράφων, 

συνεπώς είναι σε θέση να αξιολογήσουν όλες τις εναλλακτικές επιλογές και να τις 

συγκρίνουν μεταξύ τους, ώστε να επιλέξουν μόνο αυτές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

για τους ίδιους. Επομένως, είναι σε θέση να αναπροσαρμόζουν τις αποφάσεις τους 

μελετώντας τις διακυμάνσεις των αντίστοιχων τιμών και να επιλέγουν μεταξύ πλήθους 

επενδύσεων τις πιο συμφέρουσες, έχοντας ορθολογικές προτιμήσεις (Rational 

Preferences- Ackert and Deaves, 2010). 

    Παρόλα αυτά, πιο κοντά στην πραγματικότητα έρχονται μελέτες που αναφέρουν την 

συνύπαρξη εν μέρει ορθολογικών ή και ανορθολογικών επενδυτών στις 

χρηματιστηριακές αγορές. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για εμφάνιση πλήρως 

ορθολογικών επενδυτών, όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και επενδυτών, οι 

οποίοι δρουν ανορθολογικά βασιζόμενοι σε θόρυβο (noise), οι αναφερόμενοι στη 

βιβλιογραφία ως Noise Traders (Black, 1986). Οι τελευταίοι είναι το αντίθετο 

φαινόμενο των ορθολογικών, αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουν τη λανθασμένη πληροφορία 

και τη διαχειρίζονται ως ορθή με αποτέλεσμα τη δημιουργία διακυμάνσεων στις 

αποδόσεις των μετοχών και κατά συνέπεια τη διατάραξη της EMH. 

    Όσον αφορά στις τιμές των χρεογράφων, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι 

ακολουθούν το υπόδειγμα του τυχαίου περίπατου ή ότι οι αποδόσεις ακολουθούν ένα 

λευκό θόρυβο. Άμεση συνέπεια είναι η μη-ύπαρξη αυτοσυσχετίσεων μεταξύ των 

μετοχών. Έτσι κάθε πληροφορία που εισέρχεται στην αγορά αξιοποιείται αμέσως και η 

τιμή της μετοχής στιγμιαία προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Αναλυτικότερα, η έννοια 

του τυχαίου περιπάτου υποδηλώνει ότι αν η πληροφορία που εισέρχεται στην αγορά 

αντικατοπτρίζεται πλήρως στις τιμές των μετοχών, τότε κάθε μέρα θα έχει τη δική της 
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μοναδική πληροφορία, η οποία θα αντανακλάται στις αντίστοιχες ημερήσιες τιμές των 

μετοχών (Malkiel, 2003). Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε τυχαίος περίπατος 

είναι δείγμα αποτελεσματικής αγοράς, ενώ το αντίθετο δεν υφίσταται πάντα. 

    Τέλος, τίθεται ως βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη αποτελεσματικότητας ότι το 

κόστος πληροφορίας και το κόστος συναλλαγών είναι μηδενικά (Grossman and Stiglitz, 

1980). Σε περίπτωση ύπαρξης κόστους είναι πολύ σημαντικό το οριακό όφελος να μην 

υπερβαίνει το οριακό κόστος έτσι ώστε η πληροφορία να αντικατοπτρίζεται ακριβώς 

στις τιμές των μετοχών (Elton et. al., 2003). Στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να 

έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της EMH αναφέρονται και αναλύονται οι μορφές 

αποτελεσματικής αγοράς. 

1.1.1.1. Μορφές  Αποτελεσματικής Αγοράς 

    Σύμφωνα με τη μελέτη του Fama (1970), η διάκριση της αποτελεσματικότητας των 

αγορών γίνεται σε τρείς επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της έντασης 

ισχύος: 

o Μορφή Ασθενούς Αποτελεσματικότητας (Weak Form Efficiency): Η μορφή της 

ασθενούς αποτελεσματικότητας της αγοράς αναφέρεται στην αδυναμία 

εμφάνισης υπέρ-αποδόσεων σε περιπτώσεις που ο επενδυτής βασίζεται σε 

παρελθοντικές πληροφορίες, λόγω της ενσωμάτωσης κάθε τέτοιας πληροφορίας 

στις τρέχουσες τιμές των χρεογράφων. 

o Μορφή Ημι-Ισχυρής Αποτελεσματικότητας (Semi- Strong Form Efficiency): Στην 

περίπτωση της ημι-ισχυρής μορφής, η αποτελεσματικότητα της αγοράς 

προέρχεται από την πλήρη ενσωμάτωση της πληροφορίας που διατίθεται 

δημόσια στους επενδυτές, στις τιμές των χρεογράφων. 

o Μορφή Ισχυρής Αποτελεσματικότητας (Strong Form Efficiency): Στην τελευταία 

αυτή μορφή αποτελεσματικότητας, κάθε πληροφορία που υπάρχει στην αγορά, 

είτε δημόσια, είτε ιδιωτική, αντικατοπτρίζεται πλήρως στις τιμές των 

χρεογράφων. 

    Παρόλο που υφίσταται διάκριση μεταξύ των παραπάνω μορφών 

αποτελεσματικότητας, κάθε μία είναι απαραίτητο να αλληλεπιδρά με την αμέσως 

προηγούμενη. Η κύρια διαφοροποίηση μεταξύ των τριών μορφών βρίσκεται στο 

επίπεδο της πληροφόρησης που περιλαμβάνει. 
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1.1.1.2. Βασικές Αποκλίσεις από τη Θεωρία Αποτελεσματικής Αγοράς 

    Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω η Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών προσέλκυσε 

το ερευνητικό ενδιαφέρον και έγινε αντικείμενο μελέτης και σχολιασμού πολλών 

ερευνητών μετά από την εμφάνιση της. Από τότε έως σήμερα έχουν εμφανιστεί πολλοί 

αμφισβητίες της (Simon, 1955,1956,1957; Shiller, 1981 κ.α.) .  

    Τόσο πριν, όσο και μετά τη μελέτη του French (1980) παρατηρήθηκαν στις αγορές 

φαινόμενα που κατέρριπταν αυτή τη θεωρία, ο λόγος για τις Ανωμαλίες της Αγοράς 

(Market Anomalies). Οι πιο γνωστές από αυτές είναι: 

o Ημερολογιακές Ανωμαλίες (Calendar Effects): όπως θα δούμε αναλυτικότερα 

και σε αντίστοιχη υποενότητα, πρόκειται για εμφάνιση μη-φυσιολογικών 

διακυμάνσεων των τιμών των αξιόγραφων σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους. Τα πιο γνωστά και συχνά εξεταζόμενα ημερολογιακά φαινόμενα 

είναι τα παρακάτω: 

a) Το Φαινόμενο της Ημέρας της Εβδομάδας (The Day of the Week Effect): 

όπου οι μέσες αποδόσεις των μετοχών εμφανίζονται σημαντικά 

υψηλότερες συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες. Κυρίως οι υψηλότερες αποδόσεις εμφανίζονται την 

Παρασκευή, ενώ ιδιαιτέρως χαμηλές, αρνητικές, εμφανίζονται οι 

αποδόσεις τη Δευτέρα (French, 1980). Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί 

ότι οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από αυτή τη διαφορά 

κάτι που υπονομεύει τη Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών. 

b) Το Φαινόμενο του Ιανουαρίου (January Effect): όπου οι μέσες αποδόσεις 

κατά το μήνα Ιανουάριο εμφανίζονται υψηλότερες από τις αντίστοιχες 

αποδόσεις των υπόλοιπων μηνών (Keim, 1983; Ariel, 1987). Συνεπώς, 

αν ένας επενδυτής πραγματοποιούσε αγορά μιας μετοχής το Δεκέμβριο 

και πώληση τον Ιανουάριο θα είχε κέρδος. 

o Το φαινόμενο του λόγου κέρδη ανά μετοχή προς τιμή της μετοχής (Price- 

Earnings (P/E) Ratio): σύμφωνα με μελέτες, όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο 

λόγος τόσο χαμηλότερη θα είναι η απόδοση της μετοχής στο μέλλον (Basu, 

1977). Συνεπώς, οι επενδυτές επιλέγουν εταιρίες με μικρό δείκτη P/E για να 

εκμεταλλευτούν τις υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρονται. 

o Το Φαινόμενο του Μεγέθους της Εταιρίας (Size Effect): πρόκειται για ένα 

φαινόμενο κατά το οποίο το μέγεθος της εταιρίας επηρεάζει τις αποδόσεις της 
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μετοχής. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι όσο μικρότερης κεφαλαιοποίησης 

είναι η εταιρία, τόσο μεγαλύτερη η μεταβολή των αποδόσεων της (Banz, 1981; 

Reinganum, 1981; Keim, 1983). 

o Το Φαινόμενο της Ημέρας Διαπραγμάτευσης (Trading Day Effect): αφορά στις 

συστηματικές επιδράσεις που επιδέχονται  οι μηνιαίες χρονολογικές σειρές, οι 

οποίες έχουν άμεση σχέση με τις μεταβολές των ημερήσιων αποδόσεων. 

Ουσιαστικά πρόκειται για αλλαγές που προκύπτουν από τον αριθμό εμφάνισης 

των ημερών διαπραγμάτευσης και τον καθημερινό όγκο συναλλαγών, οι οποίες 

όταν είναι υψηλός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση σημαντικών 

μεταβολών στη μηνιαία αξία των αξιόγραφων. Από την άλλη μεριά, όσον 

αφορά σε ατομικές σειρές αποθεμάτων, όπως παραδείγματος χάρη τα τελικά 

αποθέματα του μήνα, ο βαθμός μεταβολής τους μπορεί να επιφέρει διαφορετικά 

αποτελέσματα ανά έτος. Η μέτρηση του φαινομένου είναι πιο εύκολη όταν 

γίνεται βάσει μηνιαίων στοιχείων. 

 

1.1.2. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική Θεωρία (Behavioral Finance) 

    Μελετώντας τις βασικές αρχές της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, 

παρατηρούμε ότι εισάγει μια νέα διάσταση στη μελέτη των χρηματιστηριακών αγορών. 

Συγκεκριμένα, πέρα από την κλασσική χρηματοοικονομική θεωρία, η συμπεριφορική 

αναλύει την έννοια της απόκλισης από τον ορθολογισμό (Barber and Odean, 1999) ενώ 

ταυτόχρονα δίνει προσοχή και στον τρόπο που επηρεάζεται η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων από τον ψυχολογικό παράγοντα (Shefrin, 2000). Αναλυτικότερα, ο Shefrin 

(2000, 2001, 2010) ορίζει τη συμπεριφορική χρηματοοικονομική ως την εφαρμογή της 

ψυχολογίας στη χρηματοοικονομική συμπεριφορά ή διαφορετικά ως τη μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο η διαδικασία λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων αλλά και οι 

χρηματοοικονομικές αγορές συνολικά επηρεάζονται από την ψυχολογία των 

επενδυτών. 

    Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι η παραδοσιακή θεωρία αδυνατεί να εξηγήσει την 

έλλειψη ορθολογικότητας που διακατέχει μεγάλο αριθμό επενδυτών. Όπως 

υποστηρίζουν οι De Bondt and Thaler (1995), το μεγάλο πρόβλημα της κλασικής 

χρηματοοικονομικής θεωρίας δημιουργείται από την επιθυμία της να εντοπίσει και να 

ερμηνεύσει τις βέλτιστες επενδυτικές αποφάσεις. Παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιεί 

κατάλληλες τεχνικές και μοντέλα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα κενά. Μια 
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λύση που προτείνουν οι παραπάνω είναι η εφαρμογή μοντέλων που μπορούν να 

περιγράψουν την πραγματική συμπεριφορά όπως εμφανίζεται στις αγορές. 

    Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική δίνει τη δυνατότητα εύρεσης και ερμηνείας 

των συμπεριφορικών σφαλμάτων  που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων κατά την 

επενδυτική διαδικασία καθώς και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων τους. Με τον 

τρόπο αυτό βοηθάει τους επενδυτές να αποφεύγουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν 

να επιφέρουν μεγάλες απώλειες στα χαρτοφυλάκιά τους. 

    Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συμπεριφορική 

χρηματοοικονομική θεωρία έρχεται να βελτιώσει την κλασσική χρηματοοικονομική και 

όχι να την υποκαταστήσει. Είναι δηλαδή δύο κομμάτια που το ένα προσφέρει στην 

ερμηνεία του άλλου. Ουσιαστικά, η συμπεριφορική χρηματοοικονομική είναι αυτή που 

καλύπτει το κενό που δημιουργείται μεταξύ της θεωρίας και της πράξης, βελτιώνοντας 

την αντίληψη και πρόβλεψη των πιθανών επιπτώσεων από τις ψυχολογικές διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές (Olsen, 1998). Παρακάτω 

πραγματοποιείται ανάλυση των περιπτώσεων συσχέτισης των χρηματιστηριακών 

αγορών με στόχο την καλύτερη κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου αλληλεπίδρασης 

των κεφαλαιαγορών μέσα από παλαιότερες μελέτες και αναλύσεις. 

1.2. Μελέτη της Αλληλεπίδρασης μεταξύ των Χρηματιστηριακών 

Αγορών 

    Τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις σε διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές είναι όλο 

και πιο συχνό φαινόμενο. Ο αριθμός των ατόμων που είναι διατεθειμένοι να εισέλθουν 

στο χρηματιστήριο αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Αυτό που απασχολεί τον 

εκάστοτε επενδυτή είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων με τον ελάχιστο δυνατό 

κίνδυνο. Το σύνολο των δρώντων στις αγορές παγκοσμίως στην προσπάθεια τους να 

κατανοήσουν την πορεία της αγοράς, ασχολούνται με την ανάλυση μελετών και 

φαινομένων ώστε να καταφέρουν να μειώσουν τον κίνδυνο των επενδυτικών τους 

αποφάσεων και να αποκομίσουν υψηλότερα κέρδη. 

    Πιο συγκεκριμένα, ασχολούνται με τη μελέτη ημερολογιακών φαινομένων όπως 

είναι το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας και το φαινόμενο του Ιανουαρίου, δύο 

από τα πιο διαδεδομένα φαινόμενα που εμφανίζονται και εξετάζονται κατά καιρούς από 

ερευνητές. Βέβαια, για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί καλύτερα τον τρόπο με τον 

οποίο επηρεάζονται οι αγορές από τις εποχικές διακυμάνσεις που προκαλούνται στις 
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αποδόσεις πρέπει να εντρυφήσει περισσότερο στην ανάλυση της κάθε αγοράς καθώς 

και στη μεταξύ τους συσχέτιση. 

    Με στόχο τη μελέτη ύπαρξης αλληλεξάρτησης μεταξύ των χρηματιστηριακών 

αγορών, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι των ερευνητικών 

κατευθύνσεων τα τελευταία χρόνια, ο Corhay (1993) εξέτασε τη συμπεριφορά των 

τιμών  των δεικτών πέντε μεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

στις αγορές της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου για την περίοδο 1975- 1991 κάνοντας ανάλυση της συνολοκλήρωσης με τη 

χρήση στατικών μεθόδων παλινδρόμησης, καθώς και μοντέλων VAR. Η έρευνα του 

επικεντρώθηκε στη μελέτη της εμφάνισης κοινής μακροχρόνιας συμπεριφοράς μεταξύ 

των τάσεων των δεικτών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι πολλές μη στάσιμες χρονοσειρές κινούνται μαζί κατά διαστήματα. Επομένως, όπως 

επισημαίνεται, αν οι τιμές των μετοχών δύο ή περισσότερων χωρών υπόκεινται σε μια 

κοινή τάση της αγοράς, τότε αυτές οι αγορές πρέπει να είναι συνολοκληρωμένες. 

Απόρροια όλων αυτών των αναλύσεων είναι η ύπαρξη μακροχρόνιας στοχαστικής 

τάσης μεταξύ των εξεταζόμενων ευρωπαϊκών χωρών, με εξαίρεση την περίπτωση της 

Ιταλίας, η οποία φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστη. 

    Πολλές, ακόμα, μελέτες έχουν ασχοληθεί κατά διαστήματα με τα χαρακτηριστικά 

και τη συνδεσιμότητα των διεθνών αγορών. Η μελέτη του Rangvid (2001) είναι άλλη 

μία από αυτές και είχε ως στόχο την εξέταση του βαθμού σύγκλισης μεταξύ των τριών 

ισχυρότερων χρηματιστηριακών αγορών της δυτικής Ευρώπης, της Γαλλίας, της 

Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, την περίοδο από το 1960 έως το 1999. Η 

ανάλυση του βασίστηκε στη χρήση VAR μοντέλου ανάλυσης με δύο χρονικές 

υστερήσεις. Σύμφωνα με τη διεξαγωγή μιας αναδρομικής ανάλυσης κοινών 

στοχαστικών μοντέλων, προκύπτει ότι ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ των τριών 

χρηματιστηριακών αγορών έχει αυξηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Πιο 

συγκεκριμένα, καταλήγουν διατυπώνοντας ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης των 

ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την περίοδο του 1980- 1990 ολοένα 

και αυξάνεται. 

    Νέα ευρήματα σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηματιστηριακών 

αγορών έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. Σε μελέτη που διενεργήθηκε από τους Tsagkanos and Siriopoulos (2013) 

μεταξύ των τιμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, φανερώνεται μια αιτιώδης σχέση 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016517659390090Y
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από την πλευρά των τιμών των μετοχών προς τη συναλλαγματική ισοτιμία. Τα 

συμπεράσματα προέκυψαν από ανάλυση που πραγματοποιήθηκε την περίοδο της 

μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης, 2008-2012, για τις αγορές των ΗΠΑ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο αναλυτικά, αυτή η αιτιώδης σχέση, επηρεάζει μακροχρόνια 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και βραχυχρόνια την αγορά των ΗΠΑ. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε ότι η κατεύθυνση είναι ιδιαιτέρως σημαντική επειδή εμφανίζεται πρώτη 

φορά και, όπως αναφέρεται, φανερώνει την ανάγκη για ανάπτυξη του πλαισίου 

οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

    Παράλληλα, οι Ahmad et al., (2013) στη μελέτη τους για τις αγορές της Βραζιλίας, 

της Ινδίας, της Ινδονησίας, της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Νότιας Αφρικής (στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται ως BRIICKS) κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της 

Ευρωζώνης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία και η 

Ισπανία είχαν το μεγαλύτερο βαθμό μεταδοτικότητας προς τις αγορές BRIICKS. Η 

έρευνά τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πολυμεταβλητού μοντέλου DCC- 

GARCH. 

    Ακόμα μια μελέτη που παρουσιάζει ενδιαφέρον αφορά στην εξέταση του βαθμού 

συνολοκλήρωσης των χρηματιστηριακών αγορών μετά την παγκόσμια 

χρηματοοικονομική κρίση. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από τους Lee and Jeong 

(2014) για την περίοδο 2000- 2012 μεταξύ των αγορών της βορειοανατολικής Ασίας 

και της Ευρώπης. Τα ευρήματα τους φανερώνουν αρχικά μια αυξανόμενη τάση 

ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών αγορών με τις αγορές της βορειοανατολικής Ασίας, η 

οποία παρόλα αυτά εμφανίζεται μη σημαντική. Επίσης, υποστηρίζουν ότι οι αγορές της 

βορειοανατολικής Ασίας παραμένουν ανεπηρέαστες τόσο από τις εξελίξεις που 

λαμβάνουν χώρα στο ευρωπαϊκό, όσο και από αυτές στο παγκόσμιο περιβάλλον, κατά 

την περίοδο που εξετάζεται. Τέλος, η μελέτη τους καταλήγει να διαφωνεί με τις 

προηγούμενες, διότι συμπεραίνουν ότι το επίπεδο ολοκλήρωσης μεταξύ των 

ευρωπαϊκών και των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών αυξάνεται κατά τη διάρκεια 

της κρίσης, άλλα αμέσως μετά παύει να υφίσταται και επιστρέφει στα προ-κρίσης 

επίπεδα. Για την εξέταση του βαθμού συσχέτισης των αγορών πειραματίστηκαν με 

διάφορα δυναμικά μοντέλα όπως, DCC- MGARCH, Risk Decomposition, GVAR και 

CCOR, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. 

    Σύμφωνα με τους  Alter and Beyer (2014), στη μελέτη τους για τη διάχυση και τις 

δευτερογενείς επιπτώσεις της ευρωπαϊκής κρίσης δημοσίου χρέους, επιβεβαιώνεται η 
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ύπαρξη αλληλεπίδρασης μεταξύ των εξεταζόμενων αγορών. Πιο αναλυτικά, με 

δεδομένα που αντλήθηκαν για την περίοδο 2009- 2012 και τη χρήση μοντέλων VAR 

βρέθηκε ότι ένα σοκ στα κρατικά ισπανικά CDS έχει μεγάλο αντίκτυπο στις χώρες που 

αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωζώνης. Βέβαια, επηρεάζονται και οι μικρότερες χώρες 

άλλα όχι τόσο έντονα. 

    Επιπλέον, εξετάζοντας τη διεθνή βιβλιογραφία, άλλη μια μελέτη που έρχεται να 

επιβεβαιώσει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των χωρών πραγματοποιείται από τους 

Bekaert et al., (2014). Οι συγκεκριμένοι, εξέτασαν την περίπτωση των ΗΠΑ για την 

περίοδο 2007- 2009. Η ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον 

παράγοντα της αγοράς, το διεθνή χρηματοοικονομικό παράγοντα και τον παράγοντα 

της εγχώριας αγοράς. 

    Από την άλλη μεριά, οι Hammoudeh et al., (2016) ασχολήθηκαν με τη μελέτη των 

χωρών Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας και Νότιας Αφρικής (αναφερόμενες στη 

βιβλιογραφία ως BRICKS) σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Με άλλα λόγια, 

θέλησαν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν μεταβολές, καθώς και το βαθμό αυτών των 

μεταβολών στις αγορές BRICKS, οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, χαρακτηρίζονται 

από μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και κατ’ επέκταση μεγάλα οφέλη για τους 

επενδυτές διεθνώς. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη σύγκριση των μεταβολών 

των δυναμικών συνδέσεων των αγορών BRICKS με αυτές των ΗΠΑ και της Ευρώπης 

λαμβάνουν υπόψη τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση του 2008 και την Ευρωπαϊκή 

κρίση χρέους στα τέλη του 2009. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

διμεταβλητού μοντέλου DECO- FIAPARCH. Τα αποτελέσματα τους επιβεβαιώνουν 

την ύπαρξη μεταβλητότητας, η οποία δείχνει να αυξάνεται μετά την παγκόσμια 

χρηματοοικονομική κρίση την περίοδο 2008- 2009. Επομένως, ομολογείται η ύπαρξη 

μεταδοτικότητας των επιπτώσεων μεταξύ των εξεταζόμενων αγορών, η οποία 

φανερώνει και την ανάγκη διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων ώστε να αποφευχθούν 

οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες μπορεί να επιφέρει μια αποσταθεροποιητική 

πολιτικής μιας χώρας προς τις υπόλοιπες.  
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Κεφάλαιο 2
ο
: Ημερολογιακά Φαινόμενα (Calendar Effects) 

2.1. Εισαγωγή στα Ημερολογιακά Φαινόμενα 

    Όπως προαναφέρθηκε, κατά καιρούς πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την 

ανάλυση των ημερολογιακών ανωμαλιών που καταρρίπτουν τη θεωρία 

αποτελεσματικών αγορών του Fama (1970). Πιο συγκεκριμένα, τα ημερολογιακά 

φαινόμενα περιλαμβάνουν τη διαφορετική συμπεριφορά των χρηματιστηριακών 

δεικτών των αγορών σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας, μήνες ή/και περιόδους. 

Άμεση συνέπεια, κάποιες μέρες της εβδομάδας να είναι πιο κερδοφόρες από τις 

υπόλοιπες.  Τα φαινόμενα που εμφανίζουν περισσότερο ενδιαφέρον είναι το φαινόμενο 

της ημέρας της εβδομάδας και το φαινόμενο του Ιανουαρίου, όπως αυτά αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου πήρε το όνομά του από την εμφάνιση 

υψηλότερων αποδόσεων το μήνα Ιανουάριο συγκριτικά με τις αποδόσεις που 

πραγματοποιούνται τους υπόλοιπους μήνες. Ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του φαινομένου καθώς και οι λόγοι αναδιάρθρωσης 

θεσμικών χαρτοφυλακίων και φορολογικές μεταβολές (Reinganum, 1983). Παρόλα 

αυτά, στην παρούσα μελέτη θα μας απασχολήσουν μόνο τα ημερήσια ημερολογιακά 

φαινόμενα για τα οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια. 

2.2. Ορισμοί Ημερολογιακών Φαινομένων 

2.2.1. Το Φαινόμενο της Ημέρας της Εβδομάδας (Day of the Week Effect) 

    Η ύπαρξη του φαινομένου της ημέρας της εβδομάδας συνεπάγεται την εμφάνιση 

υπέρ-αποδόσεων που αφορούν σε συγκεκριμένες μέρες μέσα στην εβδομάδα. Με άλλα 

λόγια, πρόκειται για τη δημιουργία μη-φυσιολογικών υψηλών ή χαμηλών αποδόσεων 

που παρατηρούνται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, οι οποίες εμφανίζονται ορισμένες 

μέρες και απέχουν πολύ από τις μέσες αποδόσεις των υπολοίπων. 

    Η μελέτη του φαινομένου ξεκίνησε από τις ΗΠΑ που αποτελεί τη μεγαλύτερη 

χρηματιστηριακή αγορά παγκοσμίως. Πολλές μελέτες, αρχικά, επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη του φαινομένου της ημέρας της εβδομάδας στην αγορά των Ηνωμένων 

Πολιτειών, ενώ στη συνέχεια έρχονται να προστεθούν και μελέτες σχετικά με άλλες 

αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές. Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας 

στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται με τη δημιουργία σημαντικά χαμηλών 

μέσων αποδόσεων στις μετοχές τη Δευτέρα και υψηλότερες την Παρασκευή. Λόγος 

γίνεται για την εμφάνιση του φαινομένου της Δευτέρας, όταν η μέση απόδοση κάποιων 
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μετοχών εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τη μέση απόδοση που εμφανίζει τις 

υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας και του φαινομένου της Παρασκευής στις περιπτώσεις 

όπου οι μέσες αποδόσεις των μετοχών την Παρασκευή είναι οι υψηλότερες. Τα δύο 

αυτά ημερήσια ημερολογιακά φαινόμενα θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα στη συνέχεια, 

καθώς η εμφάνισή τους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές αποτελεί, κατά περιόδους, πολύ 

συχνό φαινόμενο. 

    Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας παρουσιάζεται από πολλούς ερευνητές ως 

μια εποχική ανωμαλία και όχι ως ένα στατικό φαινόμενο. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι 

ενισχύεται από έρευνες που αναφέρουν ότι ελαχιστοποιείται σε συγκεκριμένες 

περιόδους, ενώ σε κάποιες άλλες εξαλείφεται τελείως (Chang et. al., 1993). Αντίστοιχα 

συμπεράσματα προκύπτουν και από τους Dubois and Louvet (1996). Έχει παρατηρηθεί 

και αντιστροφή του φαινομένου της Δευτέρας στην περίπτωση των ΗΠΑ (Brusa et al., 

2000). Πρόκειται για την εμφάνιση σημαντικά θετικών αποδόσεων τη Δευτέρα σε 

σχέση με τις υπόλοιπες μέρες μέσα στην εβδομάδα, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν είχε 

παρατηρηθεί σε παλαιότερες έρευνες. 

2.2.2. Το Φαινόμενο της Δευτέρας  ή του Σαββατοκύριακου (Monday Effect ή 

Weekend Effect) 

    Το φαινόμενο της Δευτέρας βασίζεται στη λογική που θέλει τις μέσες αποδόσεις της 

Δευτέρας να είναι αρνητικές καθώς και οι χαμηλότερες μέσα στην εβδομάδα. Συχνά 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως φαινόμενο του Σαββατοκύριακου (Weekend 

Effect) και ο λόγος έγκειται στο γεγονός της σύνδεσης των μέσων αποδόσεων των 

μετοχών που πραγματοποιούνται στις αγορές από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου τη 

Δευτέρα και τη σύγκριση με το προηγούμενο κλείσιμο. Ουσιαστικά, αναφέρεται στην 

εμφάνιση όχι απλώς χαμηλότερων μέσων αποδόσεων αλλά, συνήθως, σημαντικά 

αρνητικών, κάτι που έχει μελετηθεί κατά καιρούς με τη χρήση διαφορετικών 

χρονολογικών σειρών και οικονομετρικών μεθόδων από πλήθος ερευνητών (Fields, 

1934; Cross, 1973; French, 1980; Gibbons and Hess, 1981;  Lakonishok and Levi, 

1982; Mills and Coutts, 1995; Board and Sutcliffe, 1998 κ.α.) 

    Πιο συγκεκριμένα, πολύ νωρίς με την εμφάνιση του φαινομένου ασχολήθηκε ο 

French (1980), η μελέτη του οποίου επικεντρώθηκε στο δείκτη Standard and Poor’s 

(S&P) την περίοδο 1953-1977. Τα ευρήματά έδειξαν πως οι μέσες αποδόσεις που 

εμφανίζονται μετά το Σαββατοκύριακο είναι σημαντικά αρνητικές συγκριτικά με 

εκείνες των υπόλοιπων ημερών της εβδομάδας. Από την άλλη μεριά, βέβαια, από το 
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1980 και μετά το φαινόμενο φαίνεται να υποχωρεί όπως υποστηρίζει ο Schwert (1990) 

σύμφωνα με τη μελέτη του που πραγματοποιήθηκε για τo δείκτη Dow Jones κατά την 

περίοδο 1928- 2002. 

2.2.3. Το Φαινόμενο της Παρασκευής (Friday Effect) 

    Το φαινόμενο της Παρασκευής αποτελεί μια ημερήσια ημερολογιακή ανωμαλία κατά 

την οποία οι μέσες αποδόσεις των μετοχών την Παρασκευή είναι υψηλότερες από τις 

μέσες αποδόσεις που πραγματοποιούνται τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Μέσα 

από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι το φαινόμενο της Παρασκευής μπορεί να επιφέρει 

κέρδη στους επενδυτές εφόσον αυτοί μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τη διαφορά που 

δημιουργείται μεταξύ των μέσων αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων από το 

κλείσιμο της Δευτέρας μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής. Δηλαδή η κερδοφορία τους, 

σύμφωνα με το φαινόμενο της Παρασκευής,  προκύπτει από τη διαφορά που 

εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο. 

Κατά τους Caporale and Plastun (2017), οι οποίοι μελέτησαν την εμφάνιση του 

φαινομένου στις διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές, οι επενδυτές μπορούν να 

αποκτήσουν εύκολα κέρδη ως δρώντες στην αγορά χρυσού, ενώ οι αγορές 

χρηματοοικονομικών προϊόντων φαίνεται να μην υπόκεινται σε κάποια ανωμαλία που 

μπορεί να επιφέρει κερδοφορία κατά την επενδυτική διαδικασία. Από την άλλη μεριά, 

στην αγορά συναλλάγματος παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της 

επενδυτικής εβδομάδας. 

    Στη συνέχεια πραγματοποιείται εκτενέστερη βιβλιογραφική ανάλυση για την 

εμφάνιση του φαινομένου στην αγορά των ΗΠΑ όπως και διάφορες ευρωπαϊκές και 

άλλες αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μας βοηθήσουν στη 

μελέτη που πραγματοποιούμε. 

2.3. Ανασκόπηση των Ημερολογιακών Φαινομένων 

2.3.1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση για την Ύπαρξη Ημερολογιακών Φαινομένων 

    Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές τα 

τελευταία χρόνια. Αρχικά το φαινόμενο παρατηρήθηκε στην αμερικανική αγορά. Η 

έρευνα του Fields το 1934, αποτελεί την εκκίνηση. Από την εν λόγω έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο δείκτη Dow Jones για την περίοδο 1915-1930, προκύπτει ότι οι 

τιμές των μετοχών τη Δευτέρα είναι μειωμένες συγκριτικά με τις τιμές που υπήρχαν την 

αμέσως προηγούμενη Παρασκευή, δηλαδή πριν από το Σαββατοκύριακο. Μετά τον 
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Fields, ο Fama (1965) επιβεβαίωσε, επίσης, την ύπαρξη του φαινομένου στην 

αμερικανική αγορά. 

    Οι Cross (1973), French (1980), Gibbons and Hess (1981) και οι  Lakonishok and 

Levi (1982) αναφέρουν ότι οι μέσες αποδόσεις της Δευτέρας είναι χαμηλότερες από τις 

αποδόσεις που εμφανίζονται τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Σύμφωνα με την 

ανάλυση τριών εκ των αμερικανικών δεικτών, NYSE, S&P 500 και Dow Jones και 

S&P 500, οι French (1980), Keim and Stambaugh (1984), και Smirlock and Sarks 

(1986) κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μέσες αποδόσεις της Δευτέρας ήταν 

αρνητικές. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Rogalski (1984), μελετώντας τους 

ίδιους χρηματιστηριακούς δείκτες (S&P 500 και Dow Jones) για τις περιόδους 1978- 

1983 και 1974-1984, αντίστοιχα. Βέβαια, ο τελευταίος προχώρησε περισσότερο την 

έρευνα του μελετώντας και τις αποδόσεις που προκύπτουν από το άνοιγμα του 

χρηματιστηρίου τη Δευτέρα μέχρι και το κλείσιμο της ίδιας μέρας. Το συμπέρασμα στο 

οποίο κατέληξε δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της Δευτέρας οι αποδόσεις αυξάνονται 

και στο τέλος της εμφανίζονται υψηλότερες συγκριτικά με τις αποδόσεις που 

παρουσιάστηκαν κατά την εκκίνηση της επενδυτικής εβδομάδας. 

    Μία ακόμη προέκταση των μελετών αφορά στη σχέση του μεγέθους της εταιρίας και 

των ημερολογιακών ανωμαλιών. Πιο συγκεκριμένα, μελέτες όπως αυτή του Connolly 

(1989) αποκαλύπτουν την ύπαρξη του φαινομένου της ημέρας της εβδομάδας με 

μεγάλες διαφορές στις αποδόσεις της Δευτέρας και των υπόλοιπων ημερών της 

εβδομάδας πριν το 1974 και μη-σημαντικές μετά. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο 1963-1983. 

    Ο Kamara (1997) απέδειξε ότι οι μέσες αποδόσεις της Δευτέρας εμφανίζονται 

θετικές, όταν πρόκειται για μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Κάτι ανάλογο δε 

συμβαίνει, βέβαια, για τις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Ομοίως, οι Mehdian and 

Perry (2001) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μέσες αποδόσεις τη Δευτέρα είναι 

θετικές για εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης μετά το 1987. Η μελέτη τους βασίστηκε 

στην ανάλυση των δεικτών Dow Jones, S&P500, NASDAQ, RUSSELL2000 και ΝYSE 

για την περίοδο από το 1987- 1998. 

    Επίσης, οι Cho et al., (2007) υποστηρίζουν την παραδοχή της ύπαρξης του 

φαινομένου της Δευτέρας στην αμερικανική αγορά. Οι τελευταίοι, μέσα από τη μελέτη 

τους που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1970-2004 και βάσει στοχαστικών 

προσεγγίσεων κατέληξαν στο παραπάνω συμπέρασμα σχετικά με τις αποδόσεις της 
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Δευτέρας. Σημαντικό να αναφερθεί ότι μετά το 1987, παρατηρούν ότι οι αποδόσεις της 

Δευτέρας είναι θετικές. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, γίνεται λόγος για το αντίστροφο 

φαινόμενο της Δευτέρας (Reversed or Weakened effect). Πρόκειται για συμπέρασμα 

που προέκυψε από τη μελέτη των Dow Jones και S&P500. Όπως αναφέρεται, το 

αντίστροφο φαινόμενο της Δευτέρας εμφανίζεται στην αγορά των ΗΠΑ στους 

παραπάνω δείκτες, άλλα το φαινόμενο της Δευτέρας παραμένει έντονα στους 

υπόλοιπους διευρυμένους χρηματιστηριακούς δείκτες (NASDAQ, RUSSELL2000 και 

CRSP). Τέλος, όσον αφορά στην αγορά των ΗΠΑ, η μελέτη τους καταλήγει στην 

εύρεση μη-φυσιολογικών υψηλών μέσων αποδόσεων την Παρασκευή και σημαντικά 

αρνητικών τη Δευτέρα. 

    Αναφορικά με το αντίστροφο φαινόμενο της Δευτέρας έρχονται να το επιβεβαιώσουν 

και οι Brusa et al., (2000), σύμφωνα με τους οποίους οι μέσες αποδόσεις της Δευτέρας 

τείνουν να είναι θετικές και μεγαλύτερες των υπόλοιπων ημερών της εβδομάδας στην 

αγορά των ΗΠΑ, ενώ της Παρασκευής αρνητικές. Η μελέτη τους βασίστηκε στην 

ανάλυση των δεικτών  S&Ρ500, Dow Jones, ΝΥSΕ και CRSP για την περίοδο 1990- 

1994. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε περισσότερο σε μελέτες που επιβεβαιώνουν το 

φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας στις αγορές της Ευρώπης. 

2.3.2. Ύπαρξη Ημερολογιακών Φαινομένων στις Ευρωπαϊκές Αγορές 

    Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας έχει παρατηρηθεί, εκτός των άλλων, και σε 

πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες  των Board and Sutcliffe 

(1998) και των Mills and Coutts (1995) επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φαινομένου 

στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι πρώτοι υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο 

επικρατεί στις αγορές κυρίως πριν και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80, ενώ για 

τους Mills and Coutts το φαινόμενο συνεχίζει να υπάρχει και στη συνέχεια. Τα 

συμπεράσματά τους προέρχονται από την ανάλυση τριών χρηματιστηριακών δεικτών 

(Mid250, Mid350, FTSE100) την περίοδο 1986- 1992. 

    Από την άλλη μεριά, από τη μελέτη των Arsad and Coutts (1997) για το δείκτη FT30 

με δεδομένα για την περίοδο από το 1936 έως και το 1994, προκύπτει ότι το φαινόμενο 

της Δευτέρας εμφανίζεται περιοδικά στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, 

επισημαίνεται ότι η πορεία της αγοράς επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση του. Το ίδιο 

υποστηρίζεται και από τον Steeley (2001), όπου αναλύοντας το δείκτη FTE100 για την 

περίοδο 1991-1998, συμπεραίνει ότι σε περιόδους ύφεσης εμφανίζονται αρνητικές 

αποδόσεις, ενώ σε περιόδους ανάπτυξης θετικές. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι σε 
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περιόδους ύφεσης οι αποδόσεις της Δευτέρας είναι σημαντικά αρνητικές συγκριτικά με 

τις αποδόσεις τη Δευτέρα σε περιόδους ανάπτυξης της αγοράς. 

    Στην περίπτωση της Γαλλίας, φαίνεται ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται αρκετά. 

Ουσιαστικά, υποστηρίζεται ότι οι μεγαλύτερες αρνητικές αποδόσεις παρατηρούνται την 

Τρίτη και όχι τη Δευτέρα, όπως στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα 

με τους Condoyanni et al., (1987), καθώς και τους Dubios and Louvet (1996). Πιο 

αναλυτικά, το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας που παρατηρείται στην περίπτωση 

της Γαλλίας θέλει τις αποδόσεις των μετοχών την Τρίτη να είναι οι χαμηλότερες όλων 

των υπόλοιπων ημερών, ενώ οι μέσες αποδόσεις της Δευτέρας φαίνεται να είναι οι 

μεγαλύτερες (Solnik and Bonsguet, 1990). 

    Βέβαια, σε αντιδιαστολή με τους προηγούμενους, μια νεότερη έρευνα των Angelidis 

and Lyroudi (2004) δείχνει ότι οι μεγαλύτερες αρνητικές και οι μεγαλύτερες θετικές 

αποδόσεις εμφανίζονται την Τετάρτη και Πέμπτη, αντίστοιχα και όχι τη Δευτέρα και 

Παρασκευή όπως στην περίπτωση της Αγγλίας. 

    Ακόμη, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 18 χώρες, εκ των οποίων 10 

Ευρωπαϊκές (Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία), από τους Agrawal and Tandon (1994) για την 

περίοδο 1971-1987 προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες αρνητικές αποδόσεις εμφανίζονται τη 

Δευτέρα στις εννιά από αυτές και την Τρίτη στις υπόλοιπες οχτώ. Όσον αφορά στις 

μεγαλύτερες θετικές αποδόσεις, κάνουν την εμφάνισή τους την Παρασκευή σε όλες τις 

υπό εξέταση χώρες εκτός του Λουξεμβούργου. Παρόλα αυτά, με τη διάσπαση του 

δείγματος στις δύο υποπεριόδους, με τις αποδόσεις της δεκαετίας του ’70 στη μία 

πλευρά και του ’80 στην άλλη, παρατηρείται ότι ενώ οι μεγαλύτερες μέσες θετικές 

αποδόσεις παραμένουν την Παρασκευή, οι μεγαλύτερες μέσες αρνητικές αποδόσεις της 

Δευτέρας και της Τρίτης εξαλείφονται τη δεκαετία του ’80. Από την εν λόγω μελέτη, 

εξίσου σημαντικό είναι και το συμπέρασμα που εξάγεται σχετικά με την πορεία των 

αποδόσεων και τη συσχέτιση τους με την πορεία της αγοράς. Με άλλα λόγια, όπως 

αναφέρουν και οι Jaffe et al., (1989), σε περιόδους όπου η αγορά είναι καθοδική, οι 

μέσες αποδόσεις των μετοχών τη Δευτέρα είναι αρνητικές. 

    Στη συνέχεια, άλλη μία έρευνα των Dubois and Louvet (1996), η οποία διεξήχθη για 

την περίοδο 1969- 1992  σε εννιά αγορές, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων 

Ευρωπαϊκών χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία) υποστηρίζει την ύπαρξη του 

φαινομένου της ημέρας της εβδομάδας, με την εμφάνιση του φαινομένου της Δευτέρας 
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σε επτά χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς,  Σουηδία, Χονγκ-Κονγκ) 

και σημαντικά αρνητικές αποδόσεις την Τρίτη για την Αυστραλία και την Ιαπωνία. 

    Επιπλέον, από την παραπάνω μελέτη υποστηρίζεται ότι το φαινόμενο της Δευτέρας 

στις ΗΠΑ παύει να υφίσταται σταδιακά, ενώ παραμένει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες, στον Καναδά και το Χονγκ- Κονγκ. Τέλος, για την ίδια περίοδο, 1985-1992, οι  

Chang et al., (1993) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του φαινομένου σε δεκατρείς χώρες, 

ανάμεσα τους και δέκα Ευρωπαϊκές. 

    Η εμφάνιση του φαινομένου της εβδομάδας έρχεται να επιβεβαιωθεί και στην αγορά 

της Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτη του Balaban (1995), η οποία 

πραγματοποιήθηκε την  περίοδο από το 1988 μέχρι και το 1994 σε ημερήσιες 

αποδόσεις του τουρκικού χρηματιστηριακού δείκτη Istanbul Exchange Composite 

(ISECI), παρατηρείται ότι εμφανίζονται έντονα θετικές αποδόσεις την Τετάρτη και την 

Παρασκευή και αρνητικές αλλά μη-σημαντικές την Τρίτη. 

    Ακόμη, οι Arsad and Coutts (1996) μελετώντας την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου 

κατέληξαν στην ύπαρξη του φαινομένου της ημέρας της εβδομάδας. Η μελέτη τους 

πραγματοποιήθηκε στο δείκτη FT30, στον οποίο περιλαμβάνονται μετοχές 

βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών και ο οποίος έχει πλέον αντικατασταθεί από τον 

FTSE100. Η υπό εξέταση περίοδος αφορά στα έτη από το 1935-1994. Τα 

συμπεράσματά τους επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φαινομένου του Σαββατοκύριακου, 

όταν οι αποδόσεις τη Δευτέρα είναι αρνητικές. Παρόλα αυτά, καταλήγουν ότι η έννοια 

της αποτελεσματικής αγοράς δεν καταρρίπτεται από τη συγκεκριμένη έρευνα. 

    Από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι η αγορά της Ισπανίας δεν επηρεάζεται από το 

φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας, σύμφωνα με τους Gardeazabal and Regulez 

(2002). Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Τσεχία και στη Σλοβακία την περίοδο 1999-

2003. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η μόνη χώρα που παρουσιάζει το φαινόμενο της 

ημέρας της εβδομάδας είναι η Σλοβενία. Σύμφωνα με τους Tonchev and Kim (2004), 

και μετά την ανάλυση των ημερήσιων τιμών κλεισίματος των δεικτών SBT-20 και SBI-

20NT για τη Σλοβενία,  την περίοδο 2000-2003, προκύπτουν αρνητικές μέσες 

αποδόσεις την Τετάρτη. Επίσης, με τη διάσπαση του δείγματος σε θετικές και 

αρνητικές αποδόσεις, προέκυψε η εμφάνιση του αντίστροφου φαινομένου της Δευτέρας 

στο πρώτο δείγμα. 
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2.3.3. Εμφάνιση Ημερολογιακών Φαινομένων σε άλλες Αγορές 

    Μία έρευνα, σχετική με την εμφάνιση του φαινομένου του Σαββατοκύριακου που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι αυτή των Jafe and Westerfield (1985). Οι τελευταίοι 

εξέτασαν την ύπαρξη του φαινομένου στις αγορές της Αυστραλίας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου, της Ιαπωνίας και του Καναδά. Τα συμπεράσματα τους εξηγούν ότι 

υπάρχουν χαμηλές αποδόσεις τη Δευτέρα, ενώ για τις αγορές της Αυστραλίας και της 

Ιαπωνίας οι χαμηλότερες μέσες αποδόσεις εμφανίζονται την Τρίτη. Αναλυτικότερα 

χρησιμοποίησαν το δείκτη Financial Times-Ordinary Share για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

τον Toronto Stock Exchange για τον Καναδά, τον The Statex Actuaries για την 

Αυστραλία και τους Nikkei-Dow (ΝD) και Tokyo Stock Exchange (TSE) για την  

Ιαπωνία. Οι εξεταζόμενες περίοδοι ήταν 1950-1983, 1976- 1983, 1973- 1982 και 1970- 

1983, αντίστοιχα. 

    Η ύπαρξη του φαινομένου της ημέρας της εβδομάδας για την περίπτωση του Καναδά 

επιβεβαιώνεται και από τους Athanassakos and Robinson (1994). Παρατηρείται η 

ύπαρξη σημαντικά αρνητικών αποδόσεων κατά τις ημέρες της Δευτέρας και της Τρίτης. 

Επίσης, εξηγούν ότι όταν πρόκειται για εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης, οι χαμηλές 

αποδόσεις της Τρίτης, γίνονται ακόμα πιο έντονες με την πάροδο του χρόνου. 

    Ο Choudhry (2000) αναλύει το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας σε επτά 

ασιατικές χρηματοοικονομικές αγορές. Από τη μελέτη του που πραγματοποιήθηκε για 

την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τη Νότιο Κορέα, την Ταϊλάνδη 

και την Ταϊβάν, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του φαινομένου της ημέρας της εβδομάδας 

στις μέσες αποδόσεις. Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα, του Rodriguez (2012), 

προκύπτει από την ανάλυση δεικτών της Λατινικής Αμερικής,  η εμφάνιση ιδιαίτερα 

χαμηλών μέσων αποδόσεων τη Δευτέρα και ιδιαίτερα υψηλών την Παρασκευή.  

2.4. Λόγοι Εμφάνισης Ημερολογιακών Φαινομένων 

    Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ύπαρξη ημερολογιακών φαινομένων έγκειται 

σε διάφορους παράγοντες. Αρκετοί ερευνητές κάνουν λόγο για απαισιοδοξία των 

επενδυτών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αρχικά, πολλοί υποστηρίζουν ότι 

ένας σημαντικός λόγος είναι η ψυχολογία των επενδυτών (Lakonishok και Maberly, 

1990; Abraham και Ikenberry, 1994). Μάλιστα, φαίνεται ότι οι αποδόσεις της Δευτέρας 

είναι σημαντικά χαμηλότερες όταν οι επενδυτές εμφανίζονται απαισιόδοξοι και αρκετά 

υψηλές όταν υπάρχει αισιοδοξία στην αγορά σύμφωνα με τους Bakar et al., (2014). 
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Επίσης παρατηρήθηκε ότι το φαινόμενο τείνει να είναι μεγαλύτερο για επιχειρήσεις 

μικρής κεφαλαιοποίησης. Η πιθανολογούμενη εξήγηση του τελευταίου ευρήματος, 

όπως υποστηρίζεται και από τους De long et al., (1990), είναι ότι οι επενδυτές των 

μικρής κεφαλαιοποίησης εταιριών είναι εύκολο να επενδύσουν βάσει της διάθεσης 

τους. 

    Ακόμα, η διάδοση πληροφοριών, σύμφωνα με τον French (1980), έχει αντίκτυπο 

στην εμφάνιση του φαινομένου της Δευτέρας. Ουσιαστικά, η είσοδος κακών ειδήσεων 

κατά τη διάρκεια του διημέρου οδηγεί στη μείωση των αποδόσεων τη Δευτέρα. Λόγος 

γίνεται για την τάση των επιχειρήσεων να καθυστερούν την ανακοίνωση των κακών 

ειδήσεων μέχρι το Σαββατοκύριακο για να μην προκληθεί αναστάτωση στην αγορά. 

Συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για θετικές εξελίξεις, οι εταιρίες ανακοινώνουν 

πληροφορίες για την πορεία τους εγκαίρως, κυρίως στην αρχή της εβδομάδας. Στόχος 

τους να εξασφαλίσουν την άνοδο των τιμών από τις θετικές αντιδράσεις των 

επενδυτών. Από την άλλη μεριά, όταν πρόκειται για αρνητικές εξελίξεις τείνουν να 

καθυστερούν τη διάχυση της αρνητικής πληροφορίας μέχρι το κλείσιμο του 

χρηματιστηρίου στο τέλος της εβδομάδας. Η ανακοίνωση αρνητικών πληροφοριών 

οδηγεί στη μείωση των αποδόσεων τη Δευτέρα που ακολουθεί. Την επίδραση αυτή της 

διάδοσης πληροφοριών έρχονται να επιβεβαιώσουν και οι μελέτες του Miller (1988) 

καθώς και των Lakonishok and Maberly (1990). 

    Το μέγεθος των επιχειρήσεων έχει μερίδιο ευθύνης και μπορεί να εξηγήσει την 

εμφάνιση του φαινομένου της ημέρας της εβδομάδας. Έρευνες που έχουν προηγηθεί, 

όπως αυτή του Rogalski (1984) σχετικά με την επιρροή του μεγέθους της επιχείρησης 

(Firm Size Effect) στις αποδόσεις των μετοχών, επιβεβαιώνουν αυτήν τη σύνδεση. 

Παρατηρείται ότι όσο μικρότερη είναι μια επιχείρηση τόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή 

που δέχεται (Abraham and Ikenberry, 1994). Παρόλα αυτά, ακόμα και αν η επιρροή 

που αναφέραμε υφίσταται, ο βαθμός επίδρασης στην εμφάνιση του φαινομένου 

θεωρείται αμελητέος. 

    Πολλοί πιστεύουν, βέβαια, ότι οι ανωμαλίες στην αγορά προέρχονται από τις 

αποδόσεις των προηγούμενων ημερών διαπραγμάτευσης, μεταξύ των άλλων και ο 

Cross (1973), Jaffe et al., (1989) και οι Lim et al., (2010). Οι τελευταίοι ασχολήθηκαν 

με τη μελέτη του φαινομένου της εβδομάδας και τη στροφή του φαινομένου της 

Δευτέρας. Πιο συγκεκριμένα, ανέλυσαν το δείκτη της Μαλαισίας, Kuala Lumpur 

Composite (KLCI), χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 2000 μέχρι και το 2006.  Τα 
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αποτελέσματα τους καταλήγουν στην ύπαρξη του φαινομένου της Δευτέρας, 

βρίσκοντας αρνητικές μέσες αποδόσεις και ταυτόχρονα χαμηλότερες συγκριτικά με τις 

αποδόσεις που εμφάνιζαν οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. 

    Από την άλλη μεριά, οι Jaffe et al., (1989) συνέδεσαν το φαινόμενο της Δευτέρας με 

την πορεία της αγοράς την προηγούμενη εβδομάδα. Η έρευνα τους βασίστηκε στη 

μελέτη των αποδόσεων της Δευτέρας και τη σύγκριση τους με τις αποδόσεις που 

επιτεύχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας. Τα 

αποτελέσματά τους δείχνουν την εμφάνιση αρνητικών μέσων αποδόσεων τη Δευτέρα, 

όταν η προηγούμενη εβδομάδα είχε αρνητική απόδοση και το αντίθετο. 

    Επιπλέον, η διαφορά ώρας ή αλλιώς ο χρονισμός θεωρείται ως ακόμα μια πιθανή 

εξήγηση των ημερολογιακών φαινομένων. Παρατηρείται ότι όλες οι συγκρίσεις έχουν 

ως σημείο αναφορά την αγορά των ΗΠΑ, έτσι ως συνέπεια η διαφορά ώρας μπορεί να 

προκαλέσει το φαινόμενο της Τρίτης σε μια χώρα, σε αντιστοιχία του φαινομένου της 

Δευτέρας στις ΗΠΑ. Όπως για παράδειγμα σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία 

(Jaffe and Westerfield, 1985). 

   Στη συνέχεια πραγματοποιείται η εμπειρική μελέτη όπου αναλύονται τα 

αποτελέσματά της έρευνας σχετικά με την ύπαρξη αιτιότητας μεταξύ των τεσσάρων 

χωρών- Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας, καθώς και της σχέσης 

αλληλεπίδρασης με τα ημερολογιακά φαινόμενα. 
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Κεφάλαιο 3
ο
: Εμπειρική Μελέτη 

3.1. Εισαγωγή 

    Τα συστήματα Αυτοπαλίνδρομων Διανυσμάτων ή αλλιώς VAR (Vector 

Autoregression Systems) αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν αξιόπιστο τρόπο 

εκτίμησης της αλληλεξάρτησης μεταξύ χρονολογικών σειρών. Σημαντικότερος 

εκπρόσωπος τους υπήρξε ο Sims (1980, 1986, 1992), ο οποίος με την πρόταση των 

συστημάτων VAR προσπάθησε να καλύψει τα προβλήματα και τις αδυναμίες που 

προκαλούσαν μέχρι τότε οι ίδιοι οι ερευνητές με τους περιορισμούς που 

χρησιμοποιούσαν στις αναλύσεις τους, οι οποίοι δεν ήταν πάντα σύμφωνοι με την 

οικονομική θεωρία. Με την πρόταση του Sims (1980, 1986) οι περιορισμοί αυτοί 

εξαλείφονται καθώς το βασικό πλεονέκτημα των συστημάτων VAR είναι το γεγονός 

ότι όλες οι μεταβλητές λαμβάνονται από το σύστημα ως ενδογενείς. Επομένως, ο 

διαχωρισμός μεταξύ ενδογενών και εξωγενών μεταβλητών που αποτελούσε σημαντικό 

πρόβλημα για πολλούς ερευνητές παρακάμπτεται. Η προέλευσή των συγκεκριμένων 

μοντέλων έχει τις ρίζες της στον έλεγχο αιτιότητας του Granger (1969) δεδομένου ότι 

τα συστήματα VAR αποτελούν γενικευμένα υποδείγματα AR. 

3.1.1 Υπόδειγμα VAR (Vector Autoregression Model) 

    Έστω ένα διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα τάξεως p, ή αλλιώς VAR(p). Το 

υπόδειγμα αναπτύσσεται ως εξής: 

            

 

   

    

Όπου: 

                είναι ένα       διάνυσμα- στήλη με Κ χρονολογικές σειρές, 

           είναι       σταθερές μήτρες των συντελεστών, 

             είναι ένα       διάνυσμα σταθερών όρων που δύναται να εισαχθεί 

στο υπόδειγμα, 

                είναι ένα διάνυσμα διαδικασίας λευκού θορύβου μηδενικού μέσου, 

δηλαδή               
                

              όπου γίνεται η υπόθεση 

ότι η μήτρα διακυμάνσεων- συνδιακυμάνσεων    είναι αντιστρέψιμη, ενώ 
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παρατηρείται ότι τα διανύσματα e είναι σειριακά μη-συσχετιζόμενα, αλλά μπορούν να 

είναι συγχρόνως συσχετιζόμενα. Έστω ένα VAR(1) υπόδειγμα δύο μεταβλητών, το 

οποίο διαμορφώνεται ως εξής: 

 
   

   
   

  
  
   

      

      
  

      

      
   

   
   

  

ή αλλιώς, 

                               

                               

    Για να καταστεί σωστή η εκτίμηση ενός υποδείγματος VAR, είναι απαραίτητο να 

ληφθούν κάποιες βασικές υποθέσεις. Αρχικά, κύρια υπόθεση και το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα των VAR είναι ότι όλες οι μεταβλητές λαμβάνονται υπόψη ως ενδογενείς. 

Η δεύτερη σημαντική υπόθεση είναι ότι τα κατάλοιπα    έχουν μέσο μηδέν, σταθερή 

διακύμανση και απουσία αυτοσυσχέτισης. Τέλος, πρέπει να ικανοποιείται και η 

υπόθεση περί στασιμότητας των μεταβλητών. Για να μπορέσει να ικανοποιηθεί αυτή η 

υπόθεση θα πρέπει να λαμβάνονται οι πρώτες λογαριθμικές διαφορές ειδικά όταν 

αναφερόμαστε σε χρηματοοικονομικά δεδομένα. 

3.2. Δεδομένα 

    Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην έρευνα αποτελούν χρονολογικές σειρές που 

περιλαμβάνουν τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος τεσσάρων ευρωπαϊκών 

χρηματιστηριακών δεικτών – Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας- των 

τελευταίων δώδεκα ετών (2005- 2017), τα οποία αντλήθηκαν από το yahoo Finance 

https://finance.yahoo.com/. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο 

γερμανικός DAX30 που αποτελεί δείκτη «blue chip» εταιριών και περιλαμβάνει τις 

αποδόσεις 30 μεγάλων γερμανικών επιχειρήσεων. Ο γαλλικός CAC40, ο οποίος 

περιλαμβάνει τις 40 καλύτερες εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης της Γαλλίας, ο 

ιταλικός MIB και ο ισπανικός δείκτης IBEX35 που αποτελείται από 35 ισπανικές 

μετοχές. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του οικονομετρικού προγράμματος E-

views 9.    

https://finance.yahoo.com/


 

29 

3.3. Μεθοδολογία 

    Για λόγους αξιοπιστίας και για να έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο και 

αντιπροσωπευτικό δείγμα πραγματοποιήθηκαν, αρχικά, ορισμένες διορθώσεις στις 

χρονολογικές σειρές. Ουσιαστικά, δημιουργήθηκαν ολοκληρωμένες εβδομάδες με την 

προσθήκη των τιμών κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας όπου ήταν απαραίτητο. 

Στη συνέχεια υπολογίσθηκαν οι ημερήσιες αποδόσεις για κάθε χρηματιστηριακό 

δείκτη, οι οποίες προκύπτουν από τον τύπο  ln(Pt/Pt-1), όπου Pt  η τιμή κλεισίματος την 

ημέρα t, ενώ Pt-1 η τιμή κλεισίματος την ημέρα t-1. 

    Ακόμη, προστέθηκαν πέντε ψευδομεταβλητές (D1, D2, D3, D4, D5), οι οποίες 

περιλαμβάνουν τις τιμές 0 (όταν δεν υπάρχει φαινόμενο) και 1 (όταν υφίσταται το 

φαινόμενο) και αφορούν στις πέντε ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες το 

χρηματιστήριο είναι ανοιχτό και πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις. Κάθε 

ψευδομεταβλητή αφορά σε ένα ημερολογιακό φαινόμενο. 

    Οι Ψευδομεταβλητές εισάγονται στο μοντέλο μετά την πρώτη εκτίμηση των 

αποδόσεων μέσω των συστημάτων VAR, ώστε να γίνει φανερή η επιρροή της κάθε 

μέρας και κατά συνέπεια του κάθε ημερολογιακού φαινομένου στην αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των δεικτών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την αποφυγή της 

πολυσυγγραμικότητας στις εξισώσεις παραλείπεται ο σταθερός όρος. Συνεπώς, η 

μορφή των εξισώσεων διαμορφώνεται ως εξής: 

                                                          

                                                          

    Επίσης, σε καθένα από τα μοντέλα που αναλύονται στη συνέχεια υπολογίστηκε ο 

κατάλληλος αριθμός χρονικών υστερήσεων των μεταβλητών. Με βάση το κριτήριο 

Schwarz ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων που επιλέγεται αντιστοιχεί σε 1. 

Συνεπώς, στα μοντέλα εξετάζεται η αιτιώδης σχέση των αποδόσεων των μεταβλητών 

σήμερα με τις αποδόσεις που εμφανίζονται μία μέρα πριν. Η επιλογή έγινε με τη χρήση 

μέγιστου αριθμού υστερήσεων 8. 

3.4. Ανάλυση Περιγραφικών Χαρακτηριστικών  

    Η ανάλυση των περιγραφικών χαρακτηριστικών των αγορών που μελετάμε 

πραγματοποιείται έχοντας ως στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων του βαθμού 
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επικινδυνότητας της κάθε αγοράς καθώς και της πληροφορίας που εισέρχεται σε αυτήν. 

Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται είναι η μελέτη των στατιστικών μέτρων κύρτωσης 

(Κ) και ασυμμετρίας (S). Όσο υψηλότερη κύρτωση εμφανίζει ένας δείκτης, τόσο πιο 

επικίνδυνη θεωρείται η αγορά. Στην περίπτωση της ασυμμετρίας (S) μια τιμή 

μεγαλύτερη του μηδενός αντιπροσωπεύει θετική ασυμμετρία (S>0), ενώ μια τιμή 

μικρότερη του μηδενός (S<0) δηλώνει αρνητική. Ο έλεγχος της σημαντικότητας αυτών 

των στατιστικών μέτρων γίνεται με το τεστ των Jarque-Bera, σύμφωνα με το οποίο μια 

τιμή μεγαλύτερη του 5,99 συνεπάγεται ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή (κανονική κατανομή Κ=3, S=0). Η ύπαρξη μη-κανονικών κατανομών 

αποτελεί ένδειξη μη-αποτελεσματικότητας και ενδεχομένως ετερογένειας των 

επενδυτών που λαμβάνουν με διαφορετικό τρόπο την πληροφορία που εισέρχεται στην 

αγορά.  

    Επιδιώκοντας την εξέταση της γερμανικής αγοράς ως προς τα χαρακτηριστικά που 

τη διέπουν πραγματοποιείται ανάλυση των στατιστικών μέτρων στον γερμανικό δείκτη 

DAX. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην εικόνα 1 και αναλύονται παρακάτω.  

 

Εικόνα 1: Χαρακτηριστικά Αγορών - Γερμανία (DAX) 

    Παρατηρώντας το μέσο της κατανομής (mean>0), συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για 

μια αγορά που κινείται ανοδικά. Από τα μέτρα ασυμμετρίας (-0,044770) και κύρτωσης 

(9,266397) φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα στην αγορά αυτή, καθώς 

εμφανίζεται μια κατανομή με μακριές ουρές (Κurtosis>3). Από την άλλη μεριά, το 

μέτρο ασυμμετρίας (Skewness) είναι αρνητικό. Για να είναι πιο αξιόπιστα τα 

συμπεράσματα σχετικά με την επικινδυνότητα της γερμανικής αγοράς αρκεί να 

κοιτάξουμε τον έλεγχο των Jarque- Bera (5114,029> 5,99), ο οποίος είναι αρκετά 

υψηλός και ενδυναμώνει την παραπάνω εκτίμηση. 
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    Παρακάτω (Εικόνα 2) εμφανίζονται τα αποτελέσματα για την αγορά της Γαλλίας.    

Ο μέσος της κατανομής είναι θετικός με μικρή απόσταση από το μηδέν (mean>0), 

παρόλα αυτά πρόκειται για μια ανοδική αγορά. Από τα μέτρα ασυμμετρίας (-0,028345) 

και κύρτωσης (9,488151) φαίνεται ότι και η αγορά της Γαλλίας εμφανίζει έντονη 

επικινδυνότητα, δηλαδή πρόκειται για μια κατανομή με μακριές ουρές (Κurtosis>3). 

Και σε αυτή την περίπτωση το μέτρο ασυμμετρίας (S) είναι αρνητικό. Ο έλεγχος των 

Jarque- Bera (5478,174> 5,99), έρχεται να επιβεβαιώσει την παραπάνω εκτίμηση. 

 

Εικόνα 2: Χαρακτηριστικά Αγορών- Γαλλία (CAC) 

    Η Ιταλία, όπως φαίνεται και στην εικόνα 3 έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τις δύο 

προηγούμενες χώρες. 

 

Εικόνα 3: Χαρακτηριστικά Αγορών- Ιταλία (MIB) 

    Η κύρτωση (Εικόνα 3) λαμβάνει τιμή ίση με 8,293326 (Κ>3) και η ασυμμετρία 

εμφανίζεται αρνητική (S= -0,227966). Επομένως, η αγορά της Ιταλίας έχει μεγάλο 
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βαθμό επικινδυνότητας και αποκλίνουσα πληροφορία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 

και πάλι από τον έλεγχο Jarque-Berra. 

    Τέλος, θα ολοκληρώσουμε την ανάλυση των χαρακτηριστικών της κάθε αγοράς με 

την Ισπανία και την ανάλυση του δείκτη IBEX (Εικόνα 4). Πιο συγκεκριμένα, η 

Ισπανική αγορά φαίνεται να είναι πρώτη από άποψη επικινδυνότητας συγκριτικά με τις 

τρεις προηγούμενες, καθώς έχει κύρτωση που ισούται με 10,53292, μια κατανομή με 

πολύ μακριές ουρές που επιβεβαιώνει την έντονη ετεροσκεδαστικότητα. Ενώ η 

πληροφορία είναι επίσης αρνητική (S= -1,25134). Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από 

τον έλεγχο Jarque-Berra που λαμβάνει την τιμή 7392,078 (J-B>5,99). 

 

Εικόνα 4: Χαρακτηριστικά Αγορών- Ισπανία (IBEX) 

3.5. Ανάλυση Αποτελεσματικότητας Αγορών 

    Για να πραγματοποιηθεί η μελέτη των αγορών που εξετάζουμε – Γερμανίας, Γαλλίας, 

Ιταλίας και Ισπανίας- ως προς το βαθμό αποτελεσματικότητας τους, έγινε ανάλυση 

αυτοσυσχέτισης στους δείκτες DAX, CAC, MIB και IBEX για την κάθε αγορά 

αντίστοιχα. Για να καταστεί δυνατή η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θεωρούμε ότι η 

μηδενική υπόθεση σχετίζεται με την παραδοχή της αυτοσυσχέτισης, ενώ η εναλλακτική 

με τη μη-παραδοχή της, δηλαδή ότι οι μέρες είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστες και 

συνεπώς, οι τιμές ακολουθούν έναν τυχαίο περίπατο. Παρακάτω εμφανίζονται τα 

γραφήματα αυτοσυσχετίσεων για κάθε αγορά. 
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Εικόνα 5: Γράφημα Αυτοσυσχέτισης- Γερμανία (DAX) 

    Από τις πιθανότητες στην εικόνα 5, γίνεται φανερό ότι τις πρώτες μέρες έχουμε 

έλλειψη αυτοσυσχέτισης. Παρόλα αυτά κατά διαστήματα εμφανίζεται υψηλή 

αυτοσυσχέτιση (P>0,05) στις αποδόσεις του δείκτη. Επομένως, η γερμανική αγορά, 

σύμφωνα με την εκτίμηση του δείκτη DAX , δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

αποτελεσματική κατά Fama. 

    Στην περίπτωση του γαλλικού δείκτη, παρατηρείται ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα 

αυτοσυσχέτισης στις ημερήσιες αποδόσεις του (Εικόνα 6). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι 

η πληροφορία που εισέρχεται στην αγορά δεν αξιοποιείται άμεσα από τους δρώντες, 

αλλά μένει μέρες αναξιοποίητη και έτσι δημιουργείται πρόβλημα 

αποτελεσματικότητας. 
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Εικόνα 6: Γράφημα Αυτοσυσχέτισης- Γαλλία (CAC) 

    Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η αυτοσυσχέτιση των ημερήσιων 

αποδόσεων του ιταλικού δείκτη MIB (Εικόνα 7). Ο δείκτης MIB με εξαίρεση τις 

τέσσερις πρώτες μέρες, παρουσιάζει έντονη αυτοσυσχέτιση. Το γεγονός αυτό δείχνει 

ότι οι επενδυτές χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την πληροφορία τις πρώτες μέρες, 

αλλά όσο οι μέρες περνούν η πληροφορία αυτή δεν ανανεώνεται με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία αυτοσυσχετίσεων. 
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Εικόνα 7: Γράφημα Αυτοσυσχέτισης- Ιταλία (MIB) 

    Η ανάλυση αποτελεσματικότητας των αγορών ολοκληρώνεται με την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων του ισπανικού δείκτη IBEX, όπως αυτά φαίνονται στο παρακάτω 

γράφημα (Εικόνα 8). Συγκεκριμένα, από τη δεύτερη μέρα και έπειτα στις αποδόσεις του 

εμφανίζεται έντονη αυτοσυσχέτιση, όπως και στους προηγούμενους δείκτες που 

μελετήσαμε. Συνεπώς, οι δείκτες που επιλέξαμε φαίνεται να προσεγγίζουν επενδυτές, οι 

οποίοι δεν αξιολογούν αποτελεσματικά την πληροφορία που λαμβάνουν.  
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Εικόνα 8: Γράφημα Αυτοσυσχέτισης- Ισπανία (IBEX) 

3.6. Ανάλυση Συνδιακύμανσης 

    Προτού πραγματοποιηθεί η παράθεση των αποτελεσμάτων των μοντέλων είναι 

ενδιαφέρουσα η ανάλυση της συνδιακύμανσης μεταξύ των μεταβλητών του 

συστήματος. Ουσιαστικά, υπολογίζεται η διακύμανση των χρονολογικών σειρών ανά 

δύο μέσω ενός κινούμενου παραθύρου που ορίζεται κάθε φορά από συγκεκριμένες 

θέσεις (περιόδους). Στην περίπτωση που εξετάζουμε το παράθυρο αποτελείται από 25 

θέσεις που στην πραγματικότητα αντιστοιχούν σε καθεμία από τις ημέρες 

διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο στη διάρκεια ενός μήνα. Το πλεονέκτημα αυτής 

της διαδικασίας είναι ότι καθώς το παράθυρο κινείται ανανεώνονται οι τιμές των 

θέσεων του σύμφωνα με τις νέες τιμές των δεικτών, επομένως λαμβάνονται πιο 

αξιόπιστες εκτιμήσεις. Η συνδιακύμανση αποτελεί μέτρο της μεταβολής των τιμών δύο 
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μεταβλητών (στην περίπτωση μας των χρηματιστηριακών δεικτών που αναλύουμε) και 

μπορεί να πάρει πολύ μεγάλες θετικές ή αρνητικές τιμές. 

    Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συνδιακυμάνσεις των αποδόσεων 

της Γερμανίας (DAX), της Γαλλίας (CAC), της Ιταλίας (MIB) και της Ισπανίας (IBEX). 

Παρατηρείται ότι κινούνται κοντά και πάνω από το μηδέν. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των τεσσάρων χωρών. Στην εικόνα 9 

φαίνεται ότι οι τιμές διακυμαίνονται μαζί γεγονός που φανερώνει ότι η μία χώρα 

επηρεάζει την άλλη. Επιπλέον, εστιάζοντας περισσότερο στις περιόδους που 

εμφανίζονται απότομες συνδιακυμάνσεις παρατηρούμε ότι η πρώτη μεγάλη 

διακύμανση είναι το Νοέμβριο του 2008. Σε παγκόσμιο επίπεδο το 2008 είναι μια 

χρονιά κλειδί καθώς έλαβε χώρα η κρίση του 2007-2009. Επομένως, δικαιολογούνται 

οι απότομες μεταβολές των τιμών των δεικτών. 

    Το Μάιο του 2010 εμφανίζεται ακόμα μια μεγάλη διακύμανση. Η συγκεκριμένη 

χρονολογία παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς είναι η περίοδος της κρίσης χρέους της 

Ευρωζώνης που ξεκίνησε το 2009 και συνεχίστηκε το 2010. Κατά συνέπεια, η επιρροή 

της κρίσης στις ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζουμε ήταν αναμενόμενη. Στη συνέχεια, 

βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη συνδιακύμανση τον Οκτώβριο του 2011. 

Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις που έλαβαν χώρα για τόνωση της ρευστότητας στην 

Ευρωζώνη και στη Βρετανία και ταυτόχρονα διάφορες δηλώσεις για προσπάθεια 

επίλυσης της κρίσης χρεών στην Ευρώπη, έδωσαν ώθηση στις ευρωαγορές με 

αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.  

    Μία, ακόμη, περίοδος φαίνεται να περιλαμβάνει έντονες συνδιακυμάνσεις το 

Σεπτέμβριο του 2015. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επηρεάζεται από δηλώσεις της Fed 

για αύξηση των μηδενικών επιτοκίων το 2015. Η ανακοίνωση αυτή οδήγησε σε αύξηση 

των χρηματιστηριακών δεικτών, καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία 

ξεκίνησαν σταδιακά να μειώνονται. 

    Τέλος, τον Ιούνιο του 2016 έχουμε, επίσης, μια απότομη συνδιακύμανση. Σημαντικό 

γεγονός που επηρέασε τους χρηματιστηριακούς δείκτες ήταν το δημοψήφισμα στη 

Βρετανία. Οι Βρετανοί αποφάσισαν να αποχωρήσει τελικά η χώρα τους από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εξέλιξη που οδήγησε σε κατάσταση πανικού τους 

μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Το σοκ εκείνη την περίοδο 

ήταν μεγάλο το ίδιο και η πτώση των τιμών. 
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Εικόνα 9: Γράφημα Συνδιακυμάνσεων, όπου DAX, CAC, MIB, IBEX οι αποδόσεις των δεικτών της 

Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας αντίστοιχα. 

3.7. Αποτελέσματα 

    Στην ενότητα αυτή, αρχικά, αναλύονται τα αποτελέσματα των 6 διμεταβλητών 

υποδειγμάτων VAR για τις τέσσερις χώρες που μελετώνται, καθώς και τα αντίστοιχα 

υποδείγματα μετά την εισαγωγή των ψευδομεταβλητών σε κάθε σύστημα εξισώσεων, η 

μορφή των οποίων αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα. 

3.2.1. Σχέση Γερμανίας- Γαλλίας 

    Το μοντέλο που εξετάζουμε στην περίπτωση των δύο χωρών, Γερμανίας και Γαλλίας, 

συμπεριλαμβάνει στις εξισώσεις του ως εξαρτημένη μεταβλητή το χρηματιστηριακό 

δείκτη της Γερμανίας DAX (στην πρώτη) και το γαλλικό δείκτη CAC (στη δεύτερη) και 

ως ανεξάρτητες το δείκτη DAX στο χρόνο t-1 καθώς και το δείκτη της Γαλλίας CAC, 

επίσης, με χρονική υστέρηση μιας μέρας, καθώς πρόκειται για ημερήσιες αποδόσεις.  

    Το μοντέλο που εξετάζουμε φαίνεται παρακάτω: 
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    Από τον πίνακα αποτελεσμάτων που ακολουθεί (Πίνακας 1), προκύπτει ότι σύμφωνα 

με τις τιμές της t στατιστικής όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί με 

        . 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR  για το ζευγάρι Γερμανίας- Γαλλίας 

Συντελεστές t-stat. 

α11= 0,187653 3,91670 

α12= -0,197526 -4,25985 

α21= 0,241787 4,89331 

α22= -0,257873 -5,39241 

     

    Συνεπώς, από τους συντελεστές α12 και α21 προκύπτει η ύπαρξη δίπλευρης 

αιτιότητας, η οποία είναι αρνητική. Άρα, λαμβάνουμε σημαντική πληροφόρηση-

ανατροφοδότηση για τη σχέση των δύο δεικτών και κατ’ επέκταση για τη σχέση μεταξύ 

της Γερμανίας και της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, το συμπέρασμα που εξάγεται στην 

περίπτωση των δύο αυτών χωρών είναι πως ένα θετικό σοκ στη Γαλλία θα επηρεάσει 

αρνητικά τη Γερμανία μία μέρα μετά. Ενώ ένα θετικό σοκ στη Γερμανία θα έχει θετική 

επιρροή για τη χώρα της Γαλλίας μία μέρα έπειτα. 

    Η ύπαρξη αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο αυτών ευρωπαϊκών χωρών έχει 

μελετηθεί κατά καιρούς από ερευνητές και εμφανίζεται αυξανόμενη τις τελευταίες 

δεκαετίες (Rangvid, 2001). Παρόλα αυτά, για να μπορέσουμε να εξάγουμε 

συμπεράσματα και για την αλληλεξάρτηση τους με κάποιο ημερολογιακό φαινόμενο 

πρέπει να λάβουμε υπόψη το παρακάτω μοντέλο: 

                                                           

                                                           

    Πρόκειται για το ίδιο ζεύγος χωρών (Γερμανίας- Γαλλίας) με τη διαφορά ότι τώρα 

λαμβάνονται υπόψη και οι 5 ψευδομεταβλητές που αντιστοιχούν στις πέντε ημέρες της 

εβδομάδας που πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις στο χρηματιστήριο. Στον 

Πίνακας 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Γερμανίας- Γαλλίας μετά την Εισαγωγή των 

Ψευδομεταβλητών 

Συντελεστές t-stat. 

α11= 0,184327 3,89429 

α12= -0,194544 -4,18217 

α21= 0,239973 4,83938 

α22 = -0,256345 -5,34243 

δ1 = 0,000375 0,68287 

δ2 = 0,000422 0,76701 

δ3 = 0,000612 1,11316 

δ4 = 0,000118 0,21405 

δ5 = -0,000280 -0,50819 

w1 = -0,000444 -0,78293 

w2 = 7,07E-05 0,12454 

w3 = 0,000504 0,88816 

w4 = -7,84E-05 -0,13823 

w5 = -0,000156 -0,27531 

     

    Από την ανάλυση προκύπτει ότι μετά την εισαγωγή των ψευδομεταβλητών τα 

αποτελέσματα του μοντέλου δεν επηρεάζονται σημαντικά. Η αιτιότητα παραμένει ως 

έχει, απλώς ο βαθμός επιρροής ελαττώνεται ελάχιστα.  Παράλληλα, φαίνεται ότι οι 

ψευδομεταβλητές λαμβάνουν την τιμή μηδέν καθώς εμφανίζονται μη στατιστικά 

σημαντικές, σύμφωνα πάντα με την t στατιστική (|t|< 1,96). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι 

οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών χωρών δεν επηρεάζονται από κάποιο ημερολογιακό 

φαινόμενο. 

3.2.42. Σχέση Γερμανίας- Ιταλίας 

    Η μελέτη της αλληλεξάρτησης των χωρών Γερμανίας και Ιταλίας έγινε με την 

ανάλυση των χρηματιστηριακών τους δεικτών DAX και MIB για την καθεμία, 

αντίστοιχα.  Εξετάζοντας τη σχέση των δύο προκύπτει η ύπαρξη αρνητικής δίπλευρης 

αιτιότητας, όπως και στη σχέση της Γερμανίας με τη Γαλλία. Αυτό μπορούμε να το 

καταλάβουμε καλύτερα αν κοιτάξουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων που παρατίθεται στη 

συνέχεια (Πίνακας 3), αφού πρώτα λάβουμε υπόψη μας το μοντέλο που διαμορφώνεται 

ως εξής: 
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    Αρχικά παρατηρούμε ότι οι συντελεστές των μεταβλητών του μοντέλου, με εξαίρεση 

το    , είναι στατιστικά σημαντικοί με          για επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Καταλήγουμε, λοιπόν, στην εμφάνιση αλληλεξάρτησης μεταξύ των δεικτών DAX και 

MIB και κατά συνέπεια στην ύπαρξη ανατροφοδότησης, κατά την οποία ένα θετικό σοκ 

στην Ιταλία και μια αύξηση του ιταλικού δείκτη κατά 1, θα οδηγήσει σε μείωση του 

δείκτη της Γερμανίας μία μέρα μετά. 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Γερμανίας- Ιταλίας 

Συντελεστές t-stat. 

α11= -0,062808 1,89816 

α12= -0,064372 -2,28649 

α21= 0,086944 2,23649 

α22= -0,090854 -2,74679 

    

    Από την άλλη μεριά, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για τη δεύτερη εξίσωση του 

συστήματος συμπεραίνουμε ότι μια αύξηση του Γερμανικού δείκτη, θα επιφέρει 

αύξηση του Ιταλικού δείκτη την επόμενη μέρα. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι ένα 

θετικό γεγονός στην περιοχή της Γερμανίας στο χρόνο t θα έχει θετικό αντίκτυπο για 

την Ιταλία στο χρόνο t+1 δίνοντας ώθηση στο χρηματιστηριακό της δείκτη. 

    Πραγματοποιώντας την ανάλυση για την εύρεση της αλληλεξάρτησης στη σχέση της 

Γερμανίας και της Ιταλίας με τα ημερολογιακά φαινόμενα γίνετε εμφανής  η επιρροή 

αυτής από το φαινόμενο της Δευτέρας. Πιο αναλυτικά, παρατηρείται ότι μόνο στη 

δεύτερη εξίσωση του συστήματος υπάρχει ένδειξη κοινού ημερολογιακού φαινομένου, 

συγκεκριμένα του φαινομένου της Δευτέρας, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι τέσσερις 

συντελεστές των ψευδομεταβλητών της εξίσωσης δεν είναι στατιστικά σημαντικοί 

(        ). Οι εξισώσεις του μοντέλου που εκτιμήθηκε διαμορφώνονται ως εξής: 
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    Από τη σύγκριση με την είσοδο των ψευδομεταβλητών (Πίνακας 4), προκύπτει η 

εμφάνιση κοινού φαινομένου της Δευτέρας στην εξίσωση του Ιταλικού δείκτη (    

    ). 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Γερμανίας- Ιταλίας μετά την Εισαγωγή των 

Ψευδομεταβλητών 

Συντελεστές t-stat. 

α11= 0,059413 1,78584 

α12= -0,061526 -2.17111 

α21= 0,084983 2,17680 

α22= -0,089969 -2,70544 

δ1 = 0,000348 0,63150 

δ2 = 0,000448 0,81035 

δ3 = 0,000675 1,22634 

δ4 = 0,000161 0,29189 

δ5 = -0,000232 -0,42213 

w1 = -0,001791 -2,77159 

w2 = 0,000114 0,17579 

w3 = 0,000979 1,51618 

w4 = 8,19E-05 0,12687 

w5 = -0,000297 -0,46058 

 

3.2.83. Σχέση Γερμανίας- Ισπανίας 

    Η ανάλυση της σχέσης Γερμανίας και Ισπανίας πραγματοποιήθηκε για τους δείκτες 

DAX και IBEX για κάθε χώρα αντίστοιχα. Οι εξισώσεις του μοντέλου διαμορφώνονται 

ως εξής: 

                              

                               

    Όπως γίνεται φανερό από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον Πίνακα 5, οι 

συντελεστές των βασικών μεταβλητών του μοντέλου δεν είναι στατιστικά σημαντικοί, 

καθώς         . Επομένως, γίνεται αποδεκτό ότι οι συντελεστές αυτοί είναι 

μηδενικοί και κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία σχέση αιτίας και αιτιατού μεταξύ των 

δύο χωρών, σύμφωνα πάντα με τους δείκτες που αναλύθηκαν. 
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Πίνακας 5: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Γερμανίας- Ισπανίας 

Συντελεστές t-stat. 

α11= 0,019835 0,63046 

α12= -0,023855 -0,83382 

α21= -0,011151 -0,32229 

α22= 0,024096 0,76585 

     

    Παρόλα αυτά, στον πίνακα αποτελεσμάτων μετά την είσοδο των ψευδομεταβλητών 

στην εξίσωση (Πίνακας 6), ενώ δεν υπάρχει  αλληλεπίδραση μεταξύ της Γερμανίας και 

της Ισπανίας, έχουμε εμφάνιση του φαινομένου της Δευτέρας στην εξίσωση που 

λαμβάνει ως εξαρτημένη μεταβλητή την Ισπανία (δεύτερη εξίσωση), σύμφωνα πάντα 

με την t στατιστική και για επίπεδο σημαντικότητας 10%.  

Πίνακας 6: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Γερμανίας- Ισπανίας μετά την Εισαγωγή των 

Ψευδομεταβλητών 

Συντελεστές t-stat. 

α11= 0,017274 0,54714 

α12= -0,021639 -0,75352 

α21= -0,014985 -0,43171 

α22= 0,027430 0,86880 

δ1 = 0,000362 0,65652 

δ2 = 0,000548 0,99164 

δ3 = 0,000661 1,19970 

δ4 = 0,000125 0,22633 

δ5 = -0,000240 -0,43613 

w1 = -0,001174 -1,93743 

w2 = 0,000390 0,64175 

w3 = 0,000331 0,54660 

w4 = 0,000237 0,39148 

w5 = 0,000250 0,41291 
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    Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την  εκτίμηση του μοντέλου για τις δύο χώρες, οι 

εξισώσεις του οποίου παρατίθενται παρακάτω: 

                                                            

                                                             

 

3.2.124. Σχέση Γαλλίας- Ιταλίας 

    Η σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ της Γαλλίας και της Ιταλίας δίνεται από την 

εκτίμηση του μοντέλου που ακολουθεί: 

                             

                             

    Στο μοντέλο λαμβάνονται ως εξαρτημένες μεταβλητές ο δείκτης της Γαλλίας (CAC) 

στην πρώτη εξίσωση και της Ισπανίας (MIB) στη δεύτερη, ενώ ως ανεξάρτητες οι δύο 

δείκτες στο χρόνο t-1. Στη συνέχεια (Πίνακας 7) εμφανίζονται τα αποτελέσματα: 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Γαλλίας- Ιταλίας 

Συντελεστές  

α11= -0,074401 -1,84384 

α12= 0,033040 0,93094 

α21= -0,009580 -0,20861 

α22= -0,033040 -0,55770 

     

    Αυτό που παρατηρείται σε αυτήν την περίπτωση, όπως και προηγουμένως, είναι ότι 

η μία χώρα δεν αιτιάζει την άλλη, καθώς οι συντελεστές είναι μη στατιστικά 

σημαντικοί (        ). Ενώ μετά την είσοδο των ψευδομεταβλητών (Πίνακας 8) 

παρατηρείται εμφάνιση κοινού φαινομένου της Δευτέρας. 

    Για να γίνει πιο κατανοητό παρακάτω παρατίθεται το μοντέλο μετά την προσθήκη 

των 5 ψευδομεταβλητών, του οποίου οι εξισώσεις διαμορφώνονται ως εξής: 
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Πίνακας 8: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Γαλλίας- Ιταλίας μετά την Εισαγωγή των 

Ψευδομεταβλητών 

Συντελεστές t-stat. 

α11= -0,075763 -1,87230 

α12= 0,034353 0,96391 

α21= -0,009947 -0,21626 

α22= -0,022502 -0,55551 

δ1 = -0,000471 -0,82809 

δ2 = 0,000302 0,52873 

δ3 = 0,000581 1,02127 

δ4 = -5,53E-05 -0,09718 

δ5 = -0,000114 -0,20074 

w1 = -0,001792 -2,77050 

w2 = 0,000259 0,40023 

w3 = 0,000976 1,50892 

w4 = 5,31E-05 0,08203 

w5 = -0,000300 -0,46427 

 

3.2.165. Σχέση Γαλλίας- Ισπανίας 

    Μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Αρχικά το 

μοντέλο που εκτιμήθηκε είναι της μορφής: 

                              

                               

    Από τον πίνακα αποτελεσμάτων συμπεραίνουμε ότι όλοι οι συντελεστές είναι 

στατιστικά σημαντικοί (Πίνακας 9). Επομένως, απορρέει αρνητική αιτιώδης σχέση για 

τις δύο χώρες, με αρνητική ανατροφοδότηση. Πρακτικά, φαίνεται ότι μια αύξηση του 

ισπανικού δείκτη σήμερα, θα οδηγήσει σε αύξηση του γαλλικού δείκτη αύριο κατά 

0,085524. Αντιθέτως, μια αύξηση του γαλλικού δείκτη σήμερα θα έχει ως αποτέλεσμα 

τη μείωση του ισπανικού δείκτη αύριο κατά 0,166557. Δηλαδή, ένα θετικό σοκ στη 

Γαλλία θα επηρεάσει σε μεγαλύτερο βαθμό την Ισπανία από ότι θα επηρέαζε, σε 

αντίστοιχη περίπτωση, ένα θετικό σοκ στην Ισπανία τη Γαλλία. 
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Πίνακας 9: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Γαλλίας- Ισπανίας 

Συντελεστές t-stat. 

α11= -0,121724 -3,10667 

α12= 0,085524 2,32305 

α21= -0,166557 -3,99732 

α22= 0,155017 3,95949 

     

    Για να καταστεί δυνατή η μελέτη της σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο 

χωρών και η επιρροή των ημερολογιακών φαινομένων, λαμβάνουμε υπόψη το μοντέλο 

μετά την προσθήκη των ψευδομεταβλητών, όπως αυτό διατυπώνεται παρακάτω: 

                                                            

                                                             

Πίνακας 10: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Γαλλίας- Ισπανίας μετά την Εισαγωγή των 

Ψευδομεταβλητών 

Συντελεστές t-stat. 

α11= -0,123388 -3,14387 

α12= 0,087240 2,36469 

α21= -0,169556 -4,06690 

α22= 0,158154 4,03312 

δ1 = -0,000510 -0,89619 

δ2 = 0,000319 0,56169 

δ3 = 0,000574 1,01037 

δ4 = -2,38E-05 -0,04192 

δ5 = -0,000137 -0,24105 

w1 = -0,001223 -2,02321 

w2 = 0,000456 0,75496 

w3 = 0,000325 0,53779 

w4 = 0,000281 0,46450 

w5 = -0,000206 0,34126 
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    Από τον πίνακα αποτελεσμάτων (Πίνακας 10) προκύπτει ότι το μέγεθος των 

συντελεστών αυξάνεται ελαφρώς, συνεχίζοντας παρόλα αυτά να αιτιάζουν κατά τον 

ίδιο τρόπο οι δύο χώρες. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει εμφάνιση κοινού φαινομένου της 

Δευτέρας στη δεύτερη εξίσωση. 

3.2.206. Σχέση Ιταλίας- Ισπανίας 

    Τέλος, στην περίπτωση του ζεύγους Ιταλίας και Ισπανίας υπάρχει δίπλευρη μορφή 

αιτιότητας με στατιστικά σημαντικούς όλους τους συντελεστές και σε αυτήν την 

περίπτωση (Πίνακας 11). Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο στις εξισώσεις λαμβάνει ως 

εξαρτημένη μεταβλητή τον ιταλικό δείκτη MIB στο χρόνο t (στην πρώτη εξίσωση) και 

τον ισπανικό δείκτη IBEX (στη δεύτερη), ενώ ως ανεξάρτητες μεταβλητές λαμβάνονται 

οι αποδόσεις των δύο δεικτών στο χρόνο t-1. Παρακάτω δίνεται το μοντέλο: 

                              

                               

    Η δίπλευρη αιτιότητα που προκύπτει είναι αρνητική και δημιουργεί ανατροφοδότηση 

πληροφόρησης για τη σύνδεση των δύο χωρών.  Αναλυτικά, προκύπτει ότι ένα θετικό 

σοκ στην Ισπανία θα επηρεάσει θετικά την Ιταλία μια μέρα μετά και ο Ιταλικός δείκτης 

θα αυξηθεί κατά 0,097723. Παράλληλα, εμφανίζεται και μια αντίθετης κατεύθυνσης 

επιρροή από την Ιταλία προς την Ισπανία. Συγκεκριμένα, φαίνεται από τα 

αποτελέσματα ότι ένα θετικό σοκ στην Ιταλία σήμερα, θα επιφέρει αρνητικές 

επιπτώσεις στην Ισπανία την επομένη με μείωση του ισπανικού δείκτη κατά 0,074293. 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Ιταλίας- Ισπανίας 

Συντελεστές t-stat. 

α11= -0,111336 -2,85811 

α12= 0,097723 2,34832 

α21= -0,074293 -2,03690 

α22= 0,086255 2,21375 

     

    Με την είσοδο των ψευδομεταβλητών στις εξισώσεις του μοντέλου, έχουμε: 
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    Στον πίνακα αποτελεσμάτων (Πίνακας 12) παρατηρείται εμφάνιση κοινού 

φαινομένου της Δευτέρας και στις δύο εξισώσεις. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι όταν 

αλληλεπιδρούν ίδιου μεγέθους αγορές, το κοινό φαινόμενο της Δευτέρας εμφανίζει 

έντονη επιρροή ταυτόχρονα και στις δύο αγορές. 

Πίνακας 12: Αποτελέσματα Εκτίμησης VAR για το ζευγάρι Ιταλίας-Ισπανίας μετά την Εισαγωγή των 

Ψευδομεταβλητών    

Συντελεστές t-stat. 

α11= -0,114802 -2,94322 

α12= 0,101449 2,43685 

α21= -0,076365 -2,08901 

α22= 0,088619 2,27135 

δ1 = -0,001845 -2,85470 

δ2 = 0,000218 0,33711 

δ3 = 0,000965 1,49324 

δ4 = 0,000103 0,15939 

δ5 = -0,000321 -0,49713 

w1 = -0,001210 -1,99686 

w2 = 0,000320 0,52771 

w3 = 0,000323 0,53361 

w4 = 0,000281 0,46358 

w5 = 0,000236 0,38930 

   

    Συνοψίζοντας, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρούμε ότι υφίσταται 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών, μια διαπίστωση που συνάδει με 

προηγούμενες μελέτες όπως αυτή των Alter and Beyer (2014) κατά τη περίοδο της 

ευρωπαϊκής κρίσης χρέους (2009-2012) στα κρατικά ισπανικά CDS. Οι τελευταίοι στην 

έρευνά τους αναφέρουν ότι ένα σοκ στα κρατικά ισπανικά CDS θα έχει ισχυρό 

αντίκτυπο στις χώρες που αποτελούν τον πυρήνα της ευρωζώνης, ενώ η επιρροή 

εμφανίζεται και σε μικρότερες χώρες σε πιο ήπια μορφή. Αυτό που προκύπτει από τη 

δική μας μελέτη και μεταφέρει την έρευνα σε ένα διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης είναι 

ότι η αλληλεξάρτηση που εμφανίζουν οι χώρες αυτές μεταξύ τους έχει άμεση επιρροή 

και στην εμφάνιση του κοινού φαινομένου της Δευτέρας. 
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    Γενικά, η μελέτη του φαινομένου της Δευτέρες έχει πραγματοποιηθεί από πολλούς 

ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, για τις χώρες που εξετάζουμε  οι 

Agrawal and Tandon (1994) βρήκαν ότι το φαινόμενο της Δευτέρας υφίσταται στις 

χώρες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας μεταξύ άλλων, σε ανάλυση που έγινε 

για την περίοδο 1971-1987 σε 18 χώρες. Επίσης, το ίδιο φαινόμενο εντοπίστηκε και 

από τους Dubois and Louvet (1996) στις χώρες Γερμανία και Γαλλία σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε για το διάστημα 1969-1992. 

    Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε διαπιστώνουμε ότι υπάρχει εμφάνιση κοινού 

φαινομένου της Δευτέρας σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, όταν αυτές 

αλληλεπιδρούν με τη Γερμανία και τη Γαλλία, δύο ισχυρές χώρες/ αγορές της Ευρώπης. 

Ενώ το κοινό φαινόμενο της Δευτέρας εμφανίζεται την ίδια στιγμή και στις δύο χώρες 

(Ιταλία και Ισπανία) όταν αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  
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Συμπεράσματα 

    Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, αρχικά, τα είδη 

συσχέτισης μεταξύ των αγορών, καθώς και η Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών 

(EMH) κατά Fama, σύμφωνα με την οποία είναι αδύνατη η επίτευξη υπερ-αποδόσεων 

κατά την επενδυτική διαδικασία. Επίσης, έγινε ανάλυση και σύγκριση της EMH με τη 

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική Θεωρία, καταλήγοντας στην εξάρτηση της μίας 

από την άλλη, ώστε να εξάγονται ορθά συμπεράσματα για τις χρηματιστηριακές αγορές 

και τους επενδυτές που δρουν σε αυτές. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η παράθεση των 

αποτελεσμάτων διαφόρων μελετών που αφορούν στη συνδεσιμότητα των αγορών τόσο 

των ευρωπαϊκών χωρών, όσο και των υπολοίπων, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση 

των αποτελεσμάτων με αυτά που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα. 

    Σημαντικό κομμάτι της εργασίας αποτελούν τα ημερολογιακά φαινόμενα που 

λαμβάνουν χώρα στις χρηματιστηριακές αγορές. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας εστίασε 

στη μελέτη των ημερήσιων ημερολογιακών φαινομένων, με κυρίαρχο το φαινόμενο της 

Δευτέρας. 

    Από το εμπειρικό κομμάτι προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη μορφή 

αιτιότητας μεταξύ των χωρών Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας, σε συνδυασμό 

με την εμφάνιση κοινού φαινομένου της Δευτέρας στη βάση διμεταβλητών μοντέλων 

VAR. 

    Όσον αφορά στην επίδραση των ημερολογιακών φαινομένων από την 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών, που αποτελεί και το βασικό κομμάτι της έρευνάς 

μας και δίνει νέα διάσταση στις μελέτες των ημερολογιακών φαινομένων μεταξύ των 

αγορών, φαίνεται ότι το κοινό φαινόμενο της Δευτέρας εμφανίζεται ταυτόχρονα μόνο 

στις αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας και επηρεάζει τους χρηματιστηριακούς δείκτες 

των δύο χωρών αρνητικά. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι υπάρχει εμφάνιση κοινού 

φαινομένου της Δευτέρας τόσο όταν οι δύο χώρες αλληλεπιδρούν με τη Γερμανία και 

τη Γαλλία, όσο και όταν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

στην περίπτωση που η Ιταλία και η Ισπανία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους η επιρροή του 

κοινού φαινομένου της Δευτέρας είναι εντονότερη. Μια διαπίστωση που μας ωθεί στο 

συμπέρασμα ότι όταν υπάρχουν ίδιου μεγέθους αγορές, το κοινό ημερολογιακό 

φαινόμενο εμφανίζει εντονότερη επιρροή. 
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     Με την ολοκλήρωση της έρευνας μας είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα 

αποτελέσματα αφορούν μόνο στις τέσσερις χρηματιστηριακές αγορές που αναλύθηκαν. 

Συνεπώς, μια πρόταση για μελλοντική έρευνα που θα είχε ενδιαφέρον είναι η 

πραγματοποίηση της ανάλυσης σε περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες και μη, ώστε να 

μπορέσει να πραγματοποιηθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες χώρες, όπως για 

παράδειγμα οι ΗΠΑ. 
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