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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστούν οι αποδόσεις του χρηματιστηριακού 

δείκτη Standard & Poor’s 500 και των δεικτών επενδυτικής εμπιστοσύνης, με απώτερο σκοπό 

να ερευνηθεί η σχέση και το είδος της αιτιότητας ανάμεσά τους. Εξετάζονται οι ανωμαλίες που 

παρατηρούνται κατά καιρούς στις αγορές, οι οποίες δεν μπορούν να ερμηνευτούν πλήρως από 

τις θέσεις τις Παραδοσιακής Χρηματοοικονομικής θεωρίας. Σε αντιδιαστολή, η Συμπεριφορική 

Χρηματοοικονομική προσεγγίζει τις παρατηρούμενες αποκλίσεις υπό την παραδοχή ότι η δομή 

της πληροφόρησης και η ψυχολογική ιδιοσυγκρασία των επενδυτών καθορίζουν συστηματικά 

τις αποφάσεις τους και τις πορείες των αγορών. Προσεγγίζεται η έννοια της επενδυτικής 

εμπιστοσύνης και παρουσιάζονται οι μέθοδοι ποσοτικοποίησής της. Η πολύπλοκη φύση των 

αγορών και η ετερογένεια των επενδυτών σε όρους συναισθήματος καθιστά τη μελέτη των 

σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηματιστηριακών δεικτών και δεικτών εμπιστοσύνης 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Σε αυτή τη βάση ελέγχθηκε η ύπαρξη σχέσης αιτιότητας μεταξύ των 

ακόλουθων ζευγών μεταβλητών: S&P500 - VIX, S&P500 - δείκτης τιμών καταναλωτών του 

πανεπιστημίου του Michigan και S&P500 - δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του 

Conference Board με τον γραμμικό έλεγχο αιτιότητας κατά Granger και με τους μη-

παραμετρικούς ελέγχους των Diks & Panchenco, (2006) και Francis et al., (2010). Οι περίοδοι 

στις οποίες βρέθηκαν μη-γραμμικές σχέσεις ανάδρασης συμπίπτουν χρονικά με τα διαστήματα 

όπου η μεταβαλλόμενη κύρτωση του S&P500 παρουσιάζει υψηλά “peaks” και όπου γεγονότα 

παγκόσμιας εμβέλειας έκαναν την εμφάνισή τους.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the time-series of returns of Standard & Poor’s 500 

stock market index and of investor sentiment indexes in order to investigate the relationship 

and the kind of causality between them. We examine the anomalies that are observed in the 

markets that cannot be fully interpreted by the positions of Traditional Financial Theory. In 

contrast, Behavioral Finance approaches the observed discrepancies, assuming that the 

structure of information and the psychological temperament of investors’ systematically 

determine their decisions and markets’ paths. The concept of investor sentiment is approached 

and the methods for its quantification are presented. The complex nature of the markets and the 

heterogeneity of investors in terms of sentiment make study of the interaction between stock 

indices and confidence indicators particularly interesting. On this basis, the existence of 

causality was tested between the following variables: S&P500 - VIX,  

S&P500 - Michigan University Consumer Price Index and S&P500 - Conference Board 

Consumer Confidence Index with linear Granger causality test and non-parametric tests of Diks 

& Panchenco, (2006) and Francis et al., (2010). The periods in which non-linear feedback 

relationships are found coincide with intervals where the S&P500's moving kurtosis has high 

"peaks," and where global events have emerged. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 1929, η “φούσκα” στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ την 

περίοδο 2004 - 2007 και ως αποτέλεσμα αυτής η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 

2008, είναι μερικές μόνο από τις χρηματοοικονομικές κρίσεις που έχουν πλήξει διαχρονικά το 

παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Παρακολουθώντας κανείς τις αιτίες και τις συνθήκες που 

επικρατούσαν πριν την εμφάνιση των κρίσεων, καθώς και τα σφοδρά αποτελέσματά τους μετά, 

αναρωτιέται αν η Παραδοσιακή Χρηματοοικονομική θεωρία μπορεί βασιζόμενη σε υποθέσεις 

όπως αυτή των ορθολογικών προσδοκιών να ερμηνεύσει τις ανωμαλίες που παρατηρούνται 

κατά καιρούς στις αγορές. Τέτοιας φύσεως ερωτήματα αποσχόλησαν πλήθος οικονομολόγων, 

οι οποίοι διαπίστωσαν την αδυναμία ερμηνείας των παρατηρούμενων αποκλίσεων. Με την 

παραδοχή αυτή ανοίγει ο δρόμος προς τη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική, η οποία με τη 

συνεισφορά της ψυχολογίας, προσπαθεί να εξηγήσει τις ανωμαλίες των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου, διεισδύοντας στο συναισθηματικό κόσμο και τη ψυχολογική ιδιοσυγκρασία του 

επενδυτή. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην έννοια της επενδυτικής εμπιστοσύνης και στο ρόλο του 

συναισθήματος στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων. Μελέτες που ασχολούνται με την 

επιρροή του συναισθήματος στις αγορές στηρίζονται στις υποθέσεις ύπαρξης δύο ειδών 

επενδυτών: οι ορθολογικοί επενδυτές “rational arbitrageurs” και οι θορυβώδεις επενδυτές 

“noise traders”. Ο όρος εμπιστοσύνη αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις, τις προσδοκίες και τη 

γενικότερη στάση των επενδυτών απέναντι στις αγορές. Λόγω όμως του καθοριστικού ρόλου 

των noise traders στις χρηματοοικονομικές αγορές, η επενδυτική εμπιστοσύνη ορίζεται ως το 

επίπεδο των πεποιθήσεων των noise traders σε σχέση με τις πεποιθήσεις που ανανεώνονται 

συνεχώς στην έλευση νέας πληροφόρησης. 

Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει προκύψει το πόρισμα ότι η επίδραση του 

συναισθήματος στις αποδόσεις των μετοχών αλλά και στην πορεία των αγορών είναι εμφανής. 

Φάνηκε ότι οι αποδόσεις της αγοράς επηρεάζονται από προηγούμενες μεταβολές των 

πεποιθήσεων των καταναλωτών αλλά και ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης των καταναλωτών 

εξαρτάται από τις παρελθούσες αποδόσεις της αγοράς.       

Συγκεκριμένα η εμπιστοσύνη ενισχύεται από την προηγούμενη θετική πορεία της αγοράς, διότι 

τα άτομα αντιλαμβάνονται τις μεταβολές των τιμών ως ένδειξη της μελλοντικής οικονομικής 

δραστηριότητας. Παράλληλα οι δείκτες εμπιστοσύνης έχουν την ικανότητα πρόβλεψης των 

μελλοντικών αποδοσέων των αγορών σε βάθος ενός, έξι και δώδεκα μηνών. Στη παρούσα 
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εργασία επιχειρείται η μελέτη των γραμμικών και μη-γραμμικών σχέσεων αιτιότητας ανάμεσα 

σε δείκτες επενδυτικής εμπιστοσύνης και σε χρηματιστηριακές αγορές. Εξετάζεται αν σε 

περιόδους κρίσεων εμφανίζονται μη-γραμμικές αλληλεπιδράσεις, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν 

καθίσταται δυνατή η μετάδοση οικονομικών αναταραχών μέσω του αυξανόμενου κινδύνου.  

Πιο αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι είναι: 

 να διερευνηθεί η ύπαρξη γραμμικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger ανάμεσα στις 

αποδόσεις του χρηματιστηριακού δείκτη S&P500 και των δεικτών εμπιστοσύνης 

(δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας, VIX των δικαιωμάτων προαίρεσης του S&P500, 

δείκτης τιμών καταναλωτών του πανεπιστημίου του Michigan και δείκτης 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης που δημοσιεύεται από το Conference Board). 

 να μελετηθεί η ύπαρξη μη-γραμμικών σχέσεων μέσα από τους μη-παραμετρικούς 

ελέγχους αιτιότητας κατά Granger των Diks & Panchenco, 2006 και των Francis et al., 

2010. 

 να διαπιστωθεί η ύπαρξη μη-γραμμικών αλληλεπιδράσεων σε περιόδους  

υψηλής κύρτωσης του χρηματιστηριακού δείκτη. 

Η παρούσα διπλωματική δομείται σε 2 κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι κεντρικές 

θέσεις της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής θεωρίας, η εναλλακτική προσέγγιση της 

συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και προσδιορίζεται η έννοια του investor sentiment. 

Επιπροσθέτως αναλύονται οι μέθοδοι ποσοτικοποίησης του συναισθήματος και 

παρουσιάζονται οι έρευνες που μελετούν τη σχέση και το είδος αιτιότητας μεταξύ της 

επενδυτικής εμπιστοσύνης και των χρηματοοικονομικών αγορών. Τέλος, στο δεύτερο μέρος 

πραγματοποιούνται οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger ανάμεσα στον S&P500 και στους 3 

δείκτες επενδυτικής εμπιστοσύνης ώστε να εξεταστούν οι σχέσεις γραμμικής και μη-γραμμικής 

αιτιότητας, αναλύονται τα αποτελέσματά τους και συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα 

της έρευνας. 
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Κεφάλαιο Ι: Θεωρητική Προσέγγιση 

1.1 Εισαγωγή 

Σκοπός της κλασικής χρηματοοικονομικής θεωρίας είναι να κατανοήσει και να 

επεξεργαστεί τον τρόπο λειτουργίας και αντίδρασης των αγορών, στη βάση υποθέσεων ότι 

οι συμμετέχοντες  είναι ορθολογικοί και δεν ανυσυχούν για την έννοια της αβεβαιότητας για 

το μέλλον. Σύμφωνα με το νόμο του Bayes1 αυτό συνεπάγεται πως όταν τα άτομα γίνονται 

δέκτες νέων πληροφοριών, αναθεωρούν τις υπάρχουσες πεποιθήσεις τους και λαμβάνουν 

αποφάσεις που μεγιστοποιούν την αναμενόμενη  χρησιμότητά τους (expected utility). Οι 

παραπάνω προτάσεις αποτελούν το υπόβαθρο στο οποίο στηρίχτηκε η Υπόθεση των 

Αποτελεσματικών Αγορών (ΥΑΑ-Efficient Market Hypothesis). 

Παρά το γεγονός ότι η Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (ΘΑΑ) γνώρισε μεγάλη 

αποδοχή, η σύγχρονη βιβλιογραφία μέσα από έρευνες και συλλογή στοιχείων από την 

πραγματική οικονομία, κατάφερε να συγκεντρώσει πλήθος ενδείξεων ανωμαλιών που 

παρατηρήθηκαν στις χρηματοοικονομικές αγορές. Αυτά τα φαινόμενα υποδεικνύουν ότι οι 

απόψεις περί ορθολογικής συμπεριφοράς δεν βρίσκουν πάντα πρόσφορο έδαφος για να είναι 

αποδεκτές και γι΄αυτό υπάρχει η ανάγκη να συμπεριληφθούν στα οικονομικά υποδείγματα, 

χαρακτηριστικά και γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης και συμπεριφοράς, όπως αυτά 

έχουν παρουσιαστεί και μελετηθεί από άλλους τομείς των κοινωνικών επιστήμων. 

Πράγματι, με την πάροδο των χρόνων, έγινε κατανοητό ότι γεγονότα που σχετίζονται με τη 

χρηματιστηριακή αγορά, τη διατομή των μέσων αποδόσεων και την επενδυτική 

συμπεριφορά, δεν μπορούν να ερμηνευτούν πλήρως μέσα από το πρίσμα της παραδοσιακής 

οικονομικής θεωρίας. Έτσι προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου τρόπου 

προσέγγισης και περιγραφής των χρηματοοικονομικών αγορών, όπως αυτός μελατάται από 

τον τομέα της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής (Behavioral Finance), η οποία 

σύμφωνα με τους Barberis & Thaler (2003), υποστηρίζει ότι κάποια φαινόμενα που 

                                                           
1 Το θεώρημα Bayes ορίστηκε μαθηματικά ως η ακόλουθη εξίσωση:  

              P(A | B)=  P(B | A)* P(A) 

                                     P(B) 

όπου A και B είναι γεγονότα. 

 P(A) και P(B) είναι οι πιθανότητες των A και B που είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

 P(A | B), η υπό συνθήκη πιθανότητα, είναι η πιθανότητα του A δεδομένου του B να είναι αληθής. 

 P(B | A), είναι η πιθανότητα του B δεδομένου του A να είναι αληθής. 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%82_%28%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B8%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CF%8C_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
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παρατηρούνται στις αγορές μπορούν καλύτερα να ερμηνευτούν με τη χρήση μοντέλων όπου 

τα οικονομούντα άτομα δεν είναι πλήρως ορθολογικά. 

 

1.2 Υπόθεση Αποτελεσματικής Αγοράς - ΥΑΑ (Efficient Market Hypothesis - ΕΜΗ) 

Η έννοια της αποτελεσματικότητας κατέχει πρωταρχικό ρόλο στις μελέτες και έρευνες του 

χρηματοοικονομικού τομέα. Η θεωρία της αποτελεσματικότητας της αγοράς επιβίωσε από 

τα κύματα κριτικών που της ασκήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και εξακολουθεί να 

αποτελεί πηγή αστείρευτου ενδιαφέροντος για τους ερευνητές-μελετητές της λειτουργίας 

και συμπεριφοράς των σύγχρονων αγορών. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει μία αγορά στην οποία οι πληροφορίες αποτυπώνονται στην τιμή των 

περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια οι τιμές των αξιογράφων θα κυμαίνονται στα 

θεμελιώδη τους επίπεδα (Fama, 1970). Η έννοια της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με 

τους Dimson & Mussavian (1998) είχε κάνει την εμφάνισή της από τις αρχές του 20ου αιώνα 

στη διδακτορική διατριβή που είχε υποβάλλει ο Bachelier (1900) στα Μαθηματικά στη 

Σορβόννη. Ο Bachelier αναφέρει ότι «τα παρελθόντα, τα σημερινά αλλά και τα μελλοντικά 

γεγονότα που προεξοφλούνται εμφανίζονται στις τιμές της αγοράς αλλά συχνά δεν 

παρουσιάζουν καμία προφανή σχέση με τις μεταβολές των τιμών». Δυστυχώς, το έργο του 

αγνοήθηκε μέχρι να γίνει γνωστό στους οικονομολόγους από τον Paul Samuelson στα τέλη 

της δεκαετίας του 1950 και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στα αγγλικά από τον Cootner 

(1964)2. Ο Paul Samuelson έχοντας αναπτύξει μια σειρά λύσεων γραμμικού 

προγραμματισμού σε μοντέλα χωρικής τιμολόγησης χωρίς αβεβαιότητα, υιοθέτησε την ιδέα 

των αποδοτικών αγορών μέσω του ενδιαφέροντός του για μοντέλα χρονικής τιμολόγησης 

αποθηκευτικών προϊόντων που συγκομίζονται και υπόκεινται σε αποσύνθεση3. Οι Cowles 

& Jones (1937), ανεξάρτητα από το έργο του Bachelier, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

τιμές των μετοχών στις ΗΠΑ κυμαίνονται τυχαία. Το 1963 ο Mandelbrot παρουσίασε ένα 

νέο μοντέλο συμπεριφοράς τιμών, όπου χρησιμοποίησε το φυσικό λογάριθμο τιμών και την 

αποτελεσματικότητα κατά Pareto. Στη συνέχεια ο Fama (1965) σε μια σειρά άρθρων το  

1963, 1965, 1970 προσανατολίστηκε στη μέτρηση των στατιστικών ιδιοτήτων των τιμών 

των μετοχών καθώς και στη συζήτηση μεταξύ της τεχνικής ανάλυσης (χρήση γεωμετρικών 

μοτίβων σε χάρτες τιμών για την πρόβλεψη μελλοντικών μεταβολών των τιμών ενός τίτλου) 

                                                           
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Efficient-market_hypothesis 
3 EFFICIENT MARKETS HYPOTHESIS Andrew W. Lo, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Second Edition, 

2007. New York: Palgrave McMillan 
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και θεμελιώδης ανάλυσης (χρήση λογιστικών και οικονομικών δεδομένων για το 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας μιας μετοχής). Με βάση τη μικροοικονομική προσέγγιση 

του Samuelson, μαζί με μια ταξινόμηση που πρότεινε ο Roberts (1967) και με τη χρήση  

σύγχρονων μέσων για τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας στη χρηματοοικονομική, ο Eugene 

Fama (1970) στο άρθρο του “Efficient Market Hypothesis: Α Review of Theory and 

Empirical Work”, καθιερώνει τον όρο “αποτελεσματική αγορά” ως μία αγορά στην οποία οι 

τιμές των χρεογράφων απεικονίζουν πάντα ολόκληρη τη διαθέσιμη πληροφόρηση και δεν 

αφήνει περιθώριο παροχής ενός μη-φυσιολογικού κέρδους. Ο Malkiel (1973) στο βιβλίο του 

"A Random Walk down Wall Street" υποστήριξε ότι οι τιμές των μετοχών συνήθως 

ακολουθούν μοτίβο τυχαίου περίπατου, γεγονός που έρχεται να στηρίξει την απόψη του 

Fama. Σύμφωνα με τον Shiller (2003), μετά την έκδοση του βιβλίου του Malkiel, το 

ενδιαφέρον για την EMH δεν διαδίδεται πλέον μόνο στο χώρο των ακαδημαικών αλλά 

εξαπλώνεται και στους επαγγελματίες. Μια δεκαετία μετά τα άρθρα των  Samuelson (1965) 

και Fama (1965, 1970), πολλές έρευνες παρουσιάζουν μια «νεοκλασική» εκδοχή της EMH 

όπου οι μεταβολές των τιμών, σωστά σταθμισμένες από το σύνολο των οριακών 

χρησιμοτήτων, πρέπει να είναι μη προβλέψιμες (LeRoy, 1973; Rubinstein, 1976; Lucas, 

1978). Η EMH έχει επεκταθεί και σε άλλες κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ενσωμάτωσης μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι 

ετερογενείς επενδυτές, οι ασύμμετρες πληροφορίες και τα έξοδα συναλλαγών. Η γενική 

όμως ιδέα παραμένει η ίδια: οι μεμονωμένοι επενδυτές διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους 

ορθολογικά, οι αγορές συγκεντρώνουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες και οι τιμές 

ισορροπίας ενσωματώνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στιγμιαία. Πιο συγκεκριμένα οι 

υποθέσεις της κλασσικής ΥΑΑ είναι: 

 Οι επενδυτές είναι ορθολογικοί και ομοιογενείς, έχουν πρόσβαση σε κάθε 

πληροφορία, παρακολουθούν τις κινήσεις στην αγορά και προσαρμόζουν τις 

αποφάσεις τους. Δεν μιμούνται συμπεριφορές και στρατηγικές άλλων. 

 Δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών και μηχανισμοί που να μεταβάλλουν τις τιμές. 

 Λόγω του μεγάλου αριθμού των επενδυτών ένας μεμονωμένος επενδυτής δεν μπορεί 

να προκαλέσει αποκλίσεις από την ισορροπία. 

 Οι τιμές ακολουθούν το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου ή οι αποδόσεις ένα λευκό 

θόρυβο (Pt=Pt-1+et/et~N(0,1)) 
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 Η πληροφορία είναι σωστή και αντικατοπτρίζεται στις τιμές έως το σημείο όπου το 

οριακό όφελος από τη πληροφορία δεν υπερβαίνει το οριακό κόστος.  

Η EMH βασίζεται στην υπόθεση ότι όλα λειτουργούν υπό το πρίσμα της ορθολογικότητας η 

οποία της εξασφαλίζει τα παρακάτω γνωρίσματα. Το πρώτο είναι η συνειδητοποίηση του 

επενδυτικού κινδύνου και η λήψη μέτρων για το ασφάλιστρο κινδύνου. Το δεύτερο είναι η 

τιμολόγηση μιας μετοχής που βασίζεται στις μακροπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας της. 

Ταυτόχρονα, οι μεταβολές των τιμών δεν οφείλονται σε εξωγενείς παραμέτρους αλλά 

αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών, η οποία εξαρτάται από την άφιξη νέων 

πληροφοριών. Οι αλλαγές των τιμών είναι τυχαίες επειδή οι νέες πληροφορίες δεν είναι 

προβλέψιμες. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η συνειδητοποίηση ότι απαιτείται η χρήση 

των διαθέσιμων πληροφοριών και το τελευταίο γνώρισμα είναι η απόρριψη των 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων στον προσδιορισμό της επενδυτικής συμπεριφοράς. Στο 

πλαίσιο λοιπόν της έννοιας της ορθολογικότητας η παραδοσιακή θεωρία ορίζει ως 

ορθολογικό επενδυτή (rational investor), το άτομο που επιλέγει ανάμεσα σε επενδύσεις 

εκείνη, που μεγιστοποιεί την αναμενόμενη χρησιμότητά του, αφού πρώτα έχει υπολογίσει  

τις αναμενόμενες αποδόσεις και τους κινδύνους των υποψήφιων αποφάσεων για επένδυση. 

Ο επενδυτής διαμορφώνει ορθολογικές προτιμήσεις με βάση δύο θεμελιώδεις υποθέσεις: 

        α) Μια σημαντική υπόθεση είναι ότι οι προτιμήσεις των ανθρώπων είναι πλήρεις. Αυτό 

σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να συγκρίνει όλες τις πιθανές επιλογές του και να επιλέξει 

κάποια ή να μείνει αδιάφορος ως προς αυτές. 

        β) Μια δεύτερη παραδοχή είναι η αρχή της μεταβατικότητας, δηλαδή όταν το άτομο 

προτιμά το x από το y και το y από το z, τότε θα προτιμά και το x από το z4. Σύμφωνα με 

την υπόθεση των ορθολογικών προσδοκίων οι επενδυτές λειτουργώντας ορθολογικά, έχουν 

την απαραίτητη πληροφόρηση, αξιολογούν σωστά τις νέες πληροφορίες και προβλέπουν τη 

μελλοντική αξία των χρεογράφων. 

Σύμφωνα με το Fama υπάρχουν 3 μορφές αποτελεσματικότητας και ο διαχωρισμός γίνεται 

με βάση το είδος της πληροφόρησης που η κάθε μορφή περιέχει. Στην ασθενή μορφή οι 

τιμές αντανακλούν πληροφορία που υπάρχει στις ιστορικές τιμές των χρεογράφων. Στην 

ημι-ισχυρή μορφή οι τιμές προσαρμόζονται σε κάθε διαθέσιμη δημόσια πληροφορία. Τέλος 

στην ισχυρή μορφή οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν όλη τη πληροφορία, 

δημόσια και ιδιωτική.  

                                                           
4 BEHAVIORAL FINANCE Psychology, Decision-Making, and Markets, Ackert & Deaves, 2010, σελ.4 
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5 

Εικόνα 1:  Οι 3 Μορφές της EMH  

 Πηγή: https://www.slideshare.net 

Μετά από έρευνες και συγγραφή πολλών άρθρων με στόχο να υποστηριχθεί η συμπεριφορά 

του τυχαίου περιπάτου στις τιμές, παράλληλα υπήρξαν αρκετές προσπάθειες για να 

αποδειχθεί η αδυναμία της αποτελεσματικότητας της αγοράς (Beja, 1977; Grossman & 

Stiglitz, 1980; LeRoy & Porter, 1981; Lehmann, 1990; Jegadeesh, 1990; κά.). Ειδικότερα οι 

De Bondt & Thaler (1985) χρησιμοποιώντας μηνιαίες αποδόσεις των μετοχών του 

Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) από το 1926 έως το 1982, κατέληξαν στο 

γεγονός ότι οι νικητές και οι ηττημένοι της πρώτης περιόδου των 36 μηνών τείνουν να 

αντιστρέψουν την απόδοσή τους κατά την επόμενη περίοδο της ίδιας διάρκειας (36 μήνες). 

Οι Jegadeesh & Titman (1993) διαπίστωσαν ότι η στρατηγική contrarian φέρνει μη 

φυσιολογικές αποδόσεις μακροπρόθεσμα (τρία έως πέντε χρόνια). Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά αντιδρά σε μια αλυσίδα θετικών (αρνητικών) αναφορών 

που έχουν σχέση με ικανοποιητικές (μη-ικανοποιητικές) αριθμητικές ενδείξεις κερδών. 

Πιστεύοντας ότι η αλυσίδα θα συνεχιστεί στο μέλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι 

επενδυτές αυξάνουν τη τιμή (μειώνουν) σε πολύ υψηλά επίπεδα (χαμηλά επίπεδα).  

                                                           
5 https://www.slideshare.net/Zorro29/market-efficiency-and-empirical-evidence 
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Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τις δεκαετίες 1960 και 1970 αποτελούν τα πρώτα σημάδια, 

ότι οι μικρές ανωμαλίες που παρατηρήθηκαν στις αγορές δεν μπορούν να ερμηνευτούν από 

την έννοια της αποτελεσματικότητας. Ενώ ήταν προφανές ότι οι αγορές δεν μπορούσαν να 

είναι αποτελεσματικές στην ισχυρή μορφή, παράλληλα υπήρξε σημαντική υποστήριξη προς 

την κατεύθυνση της ασθενούς και της ημι-ισχυρής μορφής. Ο Malkiel (2003) εξέτασε τις 

κριτικές της θεωρίας της αποτελεσματικότητας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες 

ατέλειες της αγοράς μπορεί να υπάρχουν για να δημιουργήσουν κίνητρα στους επενδυτές να 

προσπαθήσουν να ξεπεράσουν την ίδια την αγορά. Ο Schwert (2003) ταξινομώντας τις 

ανωμαλίες που παρατηρούνται στις αγορές, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φήμη που 

σχετίζεται με τα ευρήματα των ασυνήθιστων αποδείξεων προκαλεί τους συγγραφείς να 

διερευνήσουν περαιτέρω τις παρατηρηθείσες ανωμαλίες και αργότερα να προσπαθήσουν να 

τις εξηγήσουν. Ωστόσο, ακόμη και αν οι ανωμαλίες υπήρχαν στην περίοδο δειγματοληψίας 

και κατά την οποία εντοπίστηκαν για πρώτη φορά, οι δραστηριότητες των επαγγελματιών 

που στρέφονται σε στρατηγικές για να εκμεταλλευτούν αυτή την ανώμαλη συμπεριφορά 

προς όφελός τους, μπορούν να προκαλέσουν την εξαφάνιση τους. Ο Malkiel (2005), έδειξε 

ότι οι επαγγελματίες διαχειριστές επενδύσεων δεν ξεπερνούν το δείκτη αναφοράς τους 

(index benchmarks) και παρέχει στοιχεία ότι σε γενικές γραμμές οι τιμές της αγοράς 

φαίνεται να αντανακλούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Οι Marshall et al., (2010) 

εξέτασαν πάνω από 5.000 κανόνες συναλλαγών σε 49 χώρες και κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι όταν λογιστικοποιείται η μεροληψία των δεδομένων, τα κέρδη από τους 

παραπάνω κανόνες δεν είναι μεγαλύτερα από αυτά που αναμένονται από τις τυχαίες 

διακυμάνσεις των δεδομένων. Βρήκαν όμως ορισμένες ενδείξεις ότι η τεχνική ανάλυση 

λειτουργεί καλύτερα στις αναδυόμενες αγορές, γεγονός που συμφωνεί με τις απόψεις ότι 

αυτές οι αγορές είναι και λιγότερο αποτελεσματικές, αλλά αυτό δεν είναι ένα ισχυρό 

αποτέλεσμα για να βασιστούν. 

Σύμφωνα με τον Lo (2007) η πιο κοινή ίσως πρόκληση για την ΕΜΗ είναι η ίδια η έννοια 

«ανωμαλία-απόκλιση», που στην ουσία πρόκειται για ένα κανονικό πρότυπο στις αποδόσεις 

ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι αξιόπιστο, ευρέως γνωστό και ανεξήγητο. Το 

γεγονός ότι το πρότυπο είναι τακτικό και αξιόπιστο υποδηλώνει ένα βαθμό 

προβλεψιμότητας και το γεγονός ότι η κανονικότητα είναι ευρέως γνωστή συνεπάγεται ότι 

πολλοί επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Στην παρακάτω ενότητα γίνεται μια 

προσπάθεια αναφοράς σε ορισμένες γνωστές ανωμαλίες που παρατηρούνται στις αγορές. 
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1.3 Οι σημαντικότερες αποκλίσεις από την Υπόθεση Αποτελεσματικής Αγοράς 

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 πολλές περιστασιακές μελέτες ερευνώντας τη λειτουργία των 

χρηματοοικονομικών αγορών, απέδειξαν την ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων στα πραγματικά 

δεδομένα, τάσεων και συμπεριφορών που έρχονται σε αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει η 

Υπόθεση Αποτελεσματικών Αγορών. 

Μία από αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι το φαινόμενο μεγέθους (size-effect), σύμφωνα με το 

οποίο οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης εμφανίζουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με 

τις μετοχές εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης ακόμα και όταν λαμβάνεται υπόψη ο 

συνολικός κίνδυνος της αγοράς. Ο Banz (1981) στη μελέτη του για τη σχέση μεταξύ 

απόδοσης και συνολικής αγοραίας αξίας των κοινών μετοχών του NYSE για διάστημα 

περίπου 40 χρόνων, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι μετοχές εταιρειών μικρής 

κεφαλαιοποίησης είχαν μεγαλύτερες αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο από ότι οι 

μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το φαινόμενο όμως δεν παρουσιάζει την ίδια 

σταθερότητα σε όλο το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, καθώς ο συντελεστής μέτρησης 

του παράγοντα μεγέθους παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στις υποπεριόδους των 10 

χρόνων. 

Μία ακόμη ιδιαιτερότητα είναι η καθυστερημένη αντίδραση των τιμών στις ανακοινώσεις 

κερδών από την πλευρά των εταιρειών (underreaction to earnings announcements). Στο 

άρθρο ‘Anomalies in Relationships Between Securities, Yields and Yield-Surrogates’, ο 

Ball (1978) εξετάζει τα στοιχεία που περιέχονται σε 20 προηγούμενες μελέτες σχετικά με 

την αντίδραση των τιμών των μετοχών στις ανακοινώσεις κερδών. Διαπιστώνει ότι οι μετά 

τις ανακοινώσεις μη-κανονικές προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις είναι συστηματικά 

μηδενικές στην περίοδο που ακολουθεί τις ανακοινώσεις των κερδών με τρόπο που δεν 

συμβαδίζει με την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Σύμφωνα με τους Barberis et al., (1998) 

η υποαντίδραση των επενδυτών στις ανακοινώσεις των κερδών οφείλεται στο φαινόμενο 

του συντηρητισμού (conservatism). Ο συντηρητισμός δηλώνει ότι τα άτομα διστάζουν να 

αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους ενόψει νέων στοιχείων (Edwards, 1968). Τα άτομα που 

υπόκεινται σε συντηρητισμό ενδέχεται να αγνοήσουν το πλήρες περιεχόμενο της 

ανακοίνωσης ίσως επειδή πιστεύουν ότι αυτό περιέχει ένα μεγάλο προσωρινό κομμάτι 

πληροφόρησης και ακόμα προσκολλώνται εν μέρει στις προηγούμενες εκτιμήσεις τους για 

τα κέρδη. Οι Daniel et al., (1998) μέσα από τη δική τους οπτική γωνία υποστηρίζουν ότι οι 

συμμετέχοντες στην αγορά υποαντιδρούν στη νέα πληροφόρηση όταν υπερεκτιμούν τις 
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προσωπικές τους πληροφορίες και συγκεκριμένα όταν οι νέες πληροφορίες έρχονται σε 

αντιδιαστολή με τις δικές τους. 

Ακόμη μία γνωστή ανωμαλία που αποκλίνει από τη Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών, 

είναι το γεγονός ότι οι αποδόσεις των στρατηγικών αξίας (value strategies) υπερβαίνουν τις 

αποδόσεις της αγοράς (Graham & Dodd, 1934; Dreman, 1977). Οι στρατηγικές αυτές 

αναφέρονται στην αγορά μετοχών που έχουν χαμηλές τιμές σε σχέση με τα εξής 

χαρακτηριστικά: τα μερίσματα, τα κέρδη, τις ιστορικές τιμές και τη λογιστική αξία. 

Παρατηρηθήκε λοιπόν ότι μετοχές με υψηλούς δείκτες κερδών προς τιμή (earnings-to-price 

ratio) και λογιστικής αξίας προς τιμή (book-to-price) σημειώνουν υψηλότερες αποδόσεις. 

(Chan et al., 1991; Fama & French, 1992). Παράλληλα οι μετοχές αξίας αποδίδουν καλά σε 

σχέση με τις μετοχές ανάπτυξης λόγω του πραγματικού ρυθμού ανάπτυξης ή επειδή οι 

πωλήσεις των μετοχών ανάπτυξης είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση  με τις πωλήσεις των 

μετοχών αξίας. Αλλά η αγορά συνήθως υπερεκτιμά τη μελλοντική πορεία των μετοχών 

ανάπτυξης (Lakonishok, 2002; Shleifer et al., 1993). Παράλληλα οι μεμονωμένοι επενδυτές 

υπερεκτιμούν για δύο λόγους. Πρώτον, κάνουν λάθη κρίσης και δεύτερον, επικεντρώνονται 

κυρίως σε παρελθούσες επιδόσεις ή σε στοιχεία προηγούμενης ανάπτυξης, παρόλο που ο 

ρυθμός ανάπτυξης είναι απίθανο να παραμείνει ίδιος στο μέλλον. Οι θεσμικοί επενδυτές δεν 

υπόκεινται σε κρίσιμα σφάλματα, αλλά προτιμούν τις μετοχές ανάπτυξης επειδή οι χορηγοί 

προτιμούν τις εταιρείες που ξεχώρισαν στο παρελθόν (Lakonishok, 2002; Shleifer et al., 

1992). Ένας άλλος παράγοντας για τον οποίο οι διαχειριστές χρήματος προτιμούν τις 

μετοχές ανάπτυξης έναντι των μετοχών αξίας είναι ο χρονικός ορίζοντας, καθώς τα άτομα 

προτιμούν τις μετοχές που κερδίζουν μη φυσιολογική απόδοση μέσα σε λίγους μήνες αντί 

να περιμένουν για χρονικό διάστημα ενός μήνα (Shleifer et al., 1993). Τέλος όσο αφορά το 

value premium oι Fama & French (1993) υποστηριζούν ότι είναι ένα είδος ασφάλειας για 

τους επενδυτές απέναντι στον κίνδυνο που δεν έχει ενσωματωθεί στο κλασσικό υπόδειγμα 

αποτίμησης χρεογράφων (Capital Asset Pricing Model) ενώ για τους (Lakonishok et al., 

1994) είναι ο συνδυασμός της υποεκτίμησης μετοχών εταιρειών που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα και της υπερεκτίμησης μετοχών εταιρειών που σημειώνουν ανάπτυξη. 

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ακόμα μία απόκλιση, ένα φαινόμενο γνωστό ως 

ημερολογιακές ανωμαλίες. Οι ημερολογιακές ανωμαλίες σχετίζονται κυρίως με την 

κεφαλαιοποίηση όπου σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης τείνουν να έχουν μικρότερη 

επιρροή, καθώς και με τον κλάδο της μετοχής όπου είναι εντονότερες σε μετοχές του ίδιου 

κλάδου με εξαίρεση το holiday effect. Αρχικά ξεχωρίζει το Monday effect (οι αποδόσεις τη 
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Δευτέρα είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις αποδόσεις των υπόλοιπων ημερών), το Holiday 

effect (οι αποδόσεις παραμονών εορτών τείνουν να είναι μεγαλύτερες), το Monthly effect 

(οι αποδόσεις στο τέλος του μήνα τείνουν να είναι υψηλότερες), το Trading Month effect (οι 

αποδόσεις διαφέρουν το 1ο και το 2ο δεκαπενθήμερο του μήνα με τις θετικές να είναι κυρίως 

στο πρώτο μισό του μήνα)  και το January effect (οι μετοχές μικρών κυρίως εταιρειών έχουν 

θεαματικά υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τους άλλους μήνες). Πιο συγκεκριμένα για 

το January effect, ο Keim (1983) εντόπισε υπερβολικά υψηλές αποδόσεις στις μετοχές 

εταιρειών μικρού μεγέθος τον Ιανουάριο το χρονικό διάστημα 1963-1979 και συγκεκριμένα 

το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των αποδόσεων παρατηρήθηκε στηn πρώτη εβδομάδα του 

μήνα. Δύο βασικές ερμηνείες εξήγησης του φαινομένου από τηn πλευρά της παραδοσιακής 

θεωρίας είναι οι εξής: Το January effect μπορεί να οφείλεται στο ότι ο μήνας αυτός είναι η 

αρχή του καινούριου φορολογικού έτους και οι επενδυτές προκειμένου να επιτύχουν 

φορολογικές απαλλαγές από ζημίες αγοραπωλησιών μετοχών, πωλούν προς τα τέλη 

Δεκεμβρίου μετοχές στις οποίες έχουν ζημίες (πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω λόγω 

υψηλής προσφοράς τίτλων), καταγράφουν λογιστικά τις ζημίες τους και τις φοροαπαλλαγές 

τους και τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου τις επαναγοράζουν (πιέζοντας τις τιμές προς τα 

πάνω λόγω υψηλής ζήτησης των τίτλων). Άρα είναι μια ορθολογική συμπεριφορά των 

επενδυτών που οδηγεί στο φαινόμενο. Όμως η εξήγηση αυτή δεν μπορεί να απαντήσει στο 

γιατί το φαινόμενο παρουσιάζεται και σε χώρες που δεν υπάρχει φορολογία στις υπεραξίες 

από μετοχές. Η δεύτερη ερμηνεία είναι ότι το φαινόμενο μπορεί να προέρχεται από τη 

διάρθρωση που επιχειρούν οι διαχειριστές των μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων λίγο πριν 

την ετήσια αποτίμηση από τους ιδιοκτήτες των χαρτοφυλακίων. Δηλαδή οι διαχειριστές 

πωλούν το Δεκέμβριο μικρές και επικίνδυνες μετοχές που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους και 

δεν θέλουν να τις παρουσιάσουν στην ετήσια έκθεση (τις οποίες επαναγοράζουν τον 

Ιανουάριο) και αγοράζουν πιο συντηρητικές μετοχές προκειμένου να φανεί ότι το 

χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζονται είναι πιο συντηρητικό αλλά με μεγαλύτερες αποδόσεις. 

Και αυτή όμως η εξήγηση δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί δεν εμφανίζεται παρόμοια 

συμπεριφορά και στις εξαμηνιαίες εκθέσεις παρά μόνο στις ετήσιες6. 

Τέλος, παρατηρείται η ιδιαιτερότητα οι αποδόσεις των μετοχών να έχουν συσχέτιση με τις 

αποδόσεις προηγούμενων περιόδων. Πιο συγκεκριμένα όταν παρουσιάζουν θετική 

συσχέτιση με τις παρελθούσες αποδόσεις δημιουργείται το φαινόμενο του momentum ενώ 

                                                           
6 https://www.euretirio.com/fainomeno-ianouariou/ 

http://www.euretirio.com/2010/06/timi-agoras-agoraia-timi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/supply.html
https://www.euretirio.com/mi-pragmatopoiithenta-kerdi-zimies/
http://www.euretirio.com/2010/06/zitisi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/foros.html
https://www.euretirio.com/xartofylakio-portfolio/
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όταν υπάρχει αρνητική συσχέτιση έχουμε το φαινόμενο της αντιστροφής (reversal). 

Σύμφωνα με τους De Bondt & Thaler (1985) το momentum παρατηρείται βραχυπρόθεσμα, 

μέχρι ένος έτους, ενώ η αντιστροφή υπάρχει μακροπρόθεσμα. Επίσης μετοχές που 

σημείωσαν υπερβάλλουσες αποδόσεις τα προηγούμενα 5 χρόνια εμφανίζουν χαμηλότερες 

αποδόσεις συγκριτικά με τις μετοχές που είχαν χαμηλότερες αποδόσεις τα τελευταία 5 

χρόνια. 

 

1.4 Η πορεία προς τη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Behavioral Finance)  

Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια προβληματισμούς και 

ερωτήματα που προυπήρχαν σχετικά με την καταλληλότητα της παραδοσιακής θεωρίας να 

ερμηνεύσει τη λειτουργία των αγορών και την επενδυτική συμπεριφορά των συμμετεχόντων 

σε αυτές. Επίσης, κατάφερε να αναδείξει το ζήτημα της μη-ορθολογικότητας των 

επενδυτών, κάτι το οποίο έρχεται σε αντιπαράθεση με τη βασική υπόθεση της 

παραδοσιακής χρηματοοικονομικής, ότι ο επενδυτής είναι πάντα ορθολογικός, δεν 

υπόκειται σε λάθη, ενσωματώνει άμεσα τη πληροφορία και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το 

ζήτημα της αβεβαιότητας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες με την εμφάνιση φαινομένων που δεν μπορούν να ερμηνευτούν 

από τις υποθέσεις της αποτελεσματικότητας της αγοράς, προέκυψε η ανάγκη της 

παρέμβασης ενός κλάδου των κοινωνικών επιστημών, αυτόν της ψυχολογίας. Από νωρίς 

είχε πέσει στην αντίληψη των ψυχολόγων η ιδέα ότι ο ρόλος της επιστήμης τους στη 

διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων είναι υποστηρικτικός σε αρκετά βοηθητικό 

βαθμό. Οι μελετητές των συμπεριφορικών οικονομικών έχουν επιστημονικά υποστηρίξει 

ότι οι επενδυτές δεν δρουν πάντα με ορθολογισμό ή δεν χρησιμοποιούν όλη τη διαθέσιμη 

πληροφόρηση όταν φτάνει η ώρα να οργανώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Έχουν 

συμπεριφορικές προκαταλήψεις που οδηγούν σε συστηματικά λάθη που συχνά είναι 

προβλέψιμα. Σύμφωνα με τον Shefrin (2000) δύο βασικά συναισθήματα κινούν τις αγορές, 

η απληστία και ο φόβος. Συνήθως όμως οι επενδυτές προσπαθούν να παίρνουν τις 

αποφάσεις στηριζόμενοι στην ελπίδα ότι τα πράγματα θα έχουν θετική έκβαση. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η επιστήμη των οικονομικών ήταν κατά βάση κοινωνική. Η  

μικροοικονομική είχε δείξει δείγματα στενής σύνδεσης με την ψυχολογία. Όμως κατά την 

ανάπτυξη των νεοκλασικών οικονομικών, οι οικονομολόγοι προσπάθησαν να κατατάξουν 

τα οικονομικά στην κατηγορία των φυσικών επιστημών, χρησιμοποιώντας υποθέσεις για 
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την οικονομική συμπεριφορά αντλώντας χαρακτηριστικά της φύσης των οικονομούντων 

ατόμων7. Ωστόσο, οικονομολόγοι όπως oι Irving Fisher και John Maynard Keynes 

χρησιμοποίησαν πιο εξελιγμένες ψυχολογικές ερμηνείες στην προσπάθειά τους να 

εξηγήσουν την οικονομική συμπεριφορά (Loewenstein, 1992). Με την υποστήριξη των John 

Hicks και Paul Samuelson, οι οικονομικοί παράγοντες άρχισαν να βελτιστοποιούνται. Στη 

δεκαετία του 1950, οι οικονομολόγοι άρχισαν να επισημοποιούν τις δομές της 

μικροοικονομικής του Keynes και ανέπτυξαν πιο ορθολογικά μοντέλα.  

Σύμφωνα με τους Kahneman & Tversky (1974, 1979) οι επενδυτές αδυνατούν να 

εναρμονίσουν σωστά τις πεποιθήσεις τους ή ακόμα έχουν πεποιθήσεις που αποκλίνουν από 

αυτές που ορίζει το ορθολογικό μοτίβο. Στην προσπάθεια τους να ξεπεράσουν αυτά τα 

“εμπόδια” στρέφονται σε ευριστικούς κανόνες (heuristics), απλές διανοητικές συντομεύσεις 

που επιτρέπουν στους ανθρώπους να λύνουν προβλήματα και να κρίνουν γρήγορα και 

αποτελεσματικά. Αυτές οι στρατηγικές μείωσης του χρόνου λήψης αποφάσεων επιτρέπουν 

στα οικονομούντα άτομα να λειτουργούν χωρίς να σταματήσουν να σκέφτονται για την 

επόμενη πορεία δράσης τους και μπορούν να οδηγήσουν σε γνωσιακές προκαταλήψεις μη 

ανταποκρινόμενοι στην ορθολογική συμπεριφορά8. Ο τομέας της γνωστικής ψυχολογίας και 

πιο πρόσφατα, η συμπεριφορική νευροεπιστήμη έδωσε τη δυνατότητα στους 

οικονομολόγους να παρατηρήσουν τα όρια των ανθρώπινων γνωστικών ικανοτήτων και να 

εκτιμήσουν το βαθμό κατά τον οοποίο συχνά προκαταλήψεις και σφάλματα οδηγούν σε 

αποφάσεις εντελώς αντίθετες με εκείνες που προβλέπονται από τα μοντέλα ορθολογικής 

επιλογής (Sapra & Zak, 2010). 

Η ανακάλυψη της σπουδαιότητας της ψυχολογίας στην κατανόηση των οικονομικών και 

συγκεκριμένα των χρηματοοικονομικών, ξεκινάει ήδη από το 1759, όταν ο Adam Smith στο 

έργο του “The Theory of Moral Sentiments” χαρακτηρίζει τη προσπάθεια των ανθρώπων να 

αγωνίζονται ανάμεσα σε έναν αμερόληπτο θεατή (impartial spectator) και τα πάθη 

(passions). Παράλληλα ο John Maynard Keynes το 1936 στο βιβλίο του “The General 

Theory of Employment, Interest and Money”, τόνισε ρητά τη σημασία της ψυχολογίας στην 

ανάλυση των οικονομικών συνεπειών της ανθρώπινης συμπεριφοράς, και βασιζόμενος σε 

αυτή υποστήριξε την παρέκκλισή του από τη νεοκλασική θεωρία με όρους όπως ακαμψία 

των μισθών, ζωώδη ένστικτα, ψευδαίσθηση του χρήματος, αβεβαιότητα. Όλα τα παραπάνω 

                                                           
7 https://el.wikipedia.org/wiki/Οικονομική_ψυχολογία 

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic 
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υποδηλώνουν ότι ο Keynes αρνήθηκε να δεχτεί την ορθολογικότητα ως το μοναδικό 

αποφασιστικό κριτήριο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Φτάνοντας λοιπόν στο σήμερα αρχίζουμε να αξιολογούμε θετικά τη θέση του  Thaler (2000) 

ότι το οικονομούν άτομο (Homo Economicus) εξελίσσεται σε Homo Sapiens. Ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι βασικά περιγραφικά οικονομικά μοντέλα 

στηριζόμενα σε πιο ρεαλιστικές αντιλήψεις για τους οικονομικούς παράγοντες, δύναται να 

αυξήσουν την ερμηνευτική τους ικανότητα. Χτίζοντας μοντέλα με συμμετέχοντες 

ορθολογικούς, χωρίς την ανάμειξη του συναισθήματος είναι πιο εύκολο από το να 

δημιουργήσεις μοντέλα με οιωνεί ορθολογικούς συναισθηματικούς παράγοντες. Με την 

τεράστια συμβολή ερευνών από ψυχολόγους όπως οι Kahneman και Tversky, η έννοια του 

Homo Economicus αποκτά μεγαλύτερη σημασία η οποία έγινε το έναυσμα για σπουδαίους 

οικονομολογούς όπως οι Shiller και Shleifer και De Bondt και Shefrin και Thaler και μεταξύ 

άλλων να γίνουν οι πρωτεργάτες που χάραξαν το δρόμο προς τη Συμπεριφορική 

Χρηματοοικονομική. 

 

1.5 Ορισμοί και Χρησιμότητα της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής 

Πλήθος ορισμών έχουν προταθεί προκειμένου να γίνουν με ακρίβεια γνωστές οι ιδέες και τα 

χαρακτηριστικά της Συμπεριφορικής Οικονομικής. Κατά τον Thaler (1993) η 

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική είναι μια “ανοιχτόμυαλη” Χρηματοοικονομική που 

στην προσπάθειά της να ερμηνεύσει κάποιες συμπεριφορές υιοθετεί την άποψη ότι κάποιοι 

από τους συμμετέχοντες στις αγορές δεν λειτουργούν πάντα ορθολογικά. Οι Belsky & 

Gilovich (1999) εντάσσουν τη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική στον ευρύτερο όρο  

Συμπεριφορικά Οικονομικά και αναφέρουν ότι συνδυάζει αρχές της ψυχολογίας και βασικές 

θεωρίες των οικονομικών για να εξηγήσουν τη διαδικασία και το λόγο για τον οποίο τα 

άτομα υιοθετούν μη-ορθολογικές συμπεριφορές όταν αποφασίζουν να ξοδέψουν ή να 

δανειστούν χρήματα, να αποταμιεύσουν ή να επενδύσουν. Σύμφωνα με τον Shefrin (2000, 

2010) η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική είναι η αναλυτική μελέτη της ικανότητας της 

ψυχολογίας να επιδρά συνολικά στις αγορές και συγκεκριμένα στη διαδικασία λήψης 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Οι Ricciardi & Simon (2000) επισημαίνουν ότι ο κλάδος 

της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής στοχεύει να ανακαλύψει και να ερμηνεύσει 

όλους εκείνους τους κοινωνιολογικούς, συναισθηματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες 

που ασκούν έμμεση ή ακόμα και άμεση επίδραση στη διεργασία λήψης αποφάσεων, τόσο 
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των θεσμικών και των μεμονομένων επενδυτών, όσο και των επαγγελματιών διαχειριστών 

χαρτοφυλακίων. 

Η Συμπεριφορική  Χρηματοοικονομική είναι ένας νέος τομέας που γνώρισε άνθηση μετά το 

1985 και προσπάθησε να συνδυάσει γνώσεις από κλάδους όπως την κοινωνιολογία, τη 

ψυχολογία, τη συμπεριφορική λογιστική, τα συμπεριφορικά οικονομικά και άλλους και 

αυτό είναι το γνώρισμα της που της προσφέρει μοναδικότητα. Σύμφωνα με τους Barberis & 

Thaler (2003) μέσα από τη συμπεριφορική μελέτη και έρευνα γίνεται συστηματική 

προσπάθεια αρχικά αντίληψης και σε δεύτερο βαθμό κατανόησης του τρόπου που οι 

επενδυτές αποφασίζουν να προβούν σε επενδύσεις, καθώς παλαιότερα κυριαρχούσε η ιδέα 

ότι δεν υπάρχει η ανάγκη να επικεντρωθούμε στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων στις 

αγορές στη κατασκευή υποδειγμάτων. 

Ο νέος αυτός κλάδος της Συμπεριφορικής που προσπαθεί να εντοπίσει εκείνα τα 

συναισθήματα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδιακασία λήψης αποφάσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανθρώπινη φύση των επενδυτών και έχοντας ως σταθερή βάση τις 

αρχές που διέπουν την παραδοσιακή χρηματοοικονομική, έρχεται να μειώσει την απόσταση 

που υπάρχει ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη και να προσφέρει τα εφόδια ώστε να 

αντιληφθούμε πώς ψυχοκοινωνικοί παράγοντες διαμορφώνουν τις χρηματιστηριακές τιμές. 

Η συνεισφορά των Συμπεριφορικών Χρηματοοικονομικών μπορεί επιγραμματικά να 

συνοψιστεί στα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 παρακολουθεί μοτίβα και εντοπίζει συμπεριφορικά σφάλματα όταν οι επενδυτές 

λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, 

 προσδιορίζει τις αρνητικές συνέπειες των μη-ορθολογικών συμπεριφορών, 

 είναι καλός ‘εκπαιδευτής’ για επενδυτές και επαγγελματίες διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τα 

σφάλματα. 

Ο πολύπλοκος μηχανισμός λειτουργίας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού γίγνεσθαι, η 

ανθρώπινη φύση μας και οι συστηματικοί παράγοντες που θέτουν σε κίνηση τις αγορές 

κάνουν τους επενδυτές να υποπέφτουν σε σφάλματα που οδηγούν σε σημαντικές απώλειες. 

Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος της συμπεριφορικής που βοηθάει στον εντοπισμό αποκλίσεων 

που κατά κύριο λόγο η ύπαρξη τους οφείλεται σε συμπεριφορικά σφάλματα και στο 

συναίσθημα. 
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1.6 Ευριστικοί Κανόνες και Συμπεριφορικά Σφάλματα 

Κατά τον Shefrin (2000) η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική ταξινομεί τα 

συμπεριφορικά φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί σε τρείς βασικές κατηγορίες θεμάτων: 

στους ευριστικούς κανόνες (καθοδηγούμενες μεροληψίες στην πρόβλεψη των μελλοντικών 

τάσεων της αγοράς), στο ζήτημα της διατύπωσης (οι επενδυτές μπορεί να επηρεασθούν από 

το πώς διατυπώνεται κάθε φορά το πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν) και στην 

αναποτελεσματικότητα της αγοράς (η απόκλιση των χρηματιστηριακών τιμών από τις 

θεμελιώδεις τιμές τους λόγω των συμπεριφορικών σφαλμάτων). 

Καθώς γινόμαστε συνεχώς δέκτες πληροφορίων, ο ανθρώπινος εγκέφαλος λόγω του 

περιορισμένου χρόνου και χώρου μνήμης, προσπαθεί γρήγορα να αναλύσει και να 

ερμηνεύσει όλα τα ερεθίσματα που δέχεται και αυτό το πετυχαίνει με τη χρήση απλών 

εμπειρικών κανόνων, οι οποίοι όταν χρησιμοποιούνται στα κατάλληλα προβλήματα είναι 

αρκετά αποτελεσματικοί. Με την έννοια ευριστικοί κανόνες εννοούμε εμπειρικούς τρόπους 

ή διανοητικές συντομεύσεις με τους οποίους το ανθρώπινο μυαλό προσπαθεί να βρεί λύσεις 

σε περίπλοκα προβλήματα (Fuller, 2000). Τα οικονομούντα άτομα κάνουν χρήση των ίδιων 

κανόνων με αποτέλεσμα όταν δεν γίνεται σωστή αξιοποίησή τους, να κάνουν τα ίδια 

σφάλματα, πράγμα που επιβεβαιώνεται από εμπειρικές μελέτες. 

Εκτός από τους ευριστικούς κανόνες, σημαντικό είναι να αναφερθούμε και στα 

συμπεριφορικά σφάλματα και στον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις. 

Κατά τον Shefrin (2000) γίνεται ένας αρχικός διαχωρισμός σε γνωστικά (cognitive biases) 

και συναισθηματικά (emotional biases) σφάλματα. Τα πρώτα αφορούν στον τρόπο που τα 

άτομα διαχειρίζονται τις πληροφορίες και τα δεύτερα στα συναισθήματα που αναπτύσσουν 

όταν έρχονται σε επαφή με τις πληροφορίες. Τα συμπεριφορικά σφάλματα πηγάζουν από το 

υποσυνείδητο και εκεί εντοπίζεται η δυσκολία για τον εντοπισμό τους. Οφείλονται στην 

επιρροή των συναισθημάτων τα οποία οδηγούν σε μη-ορθολογική συμπεριφορά. Συνήθως 

τα άτομα τείνουν να πιστεύουν αυτά που τους δημιουργούν μια ευχάριστη αίσθηση ακόμα 

και όταν υπάρχουν δείγματα για το ακριβώς αντίθετο και αρνούνται να δεχθούν δυσάρεστα 

γεγονότα που τους επιβαρύνουν συναισθηματικά. 

Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος της Συμπεριφορικής έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει μία επίσημη κατηγοριοποίηση των συμπεριφορικών 

σφαλμάτων, γι’αυτό και δεχόμαστε εναλλακτικές ταξινομήσεις τους. O Hirshleifer (2001) 

ταξινομεί τα περισσότερα από τα σφάλματα σε τέσσερις κατηγορίες σκεπτόμενος την αιτία 
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που τα προκαλεί: τις ευριστικές απλοποιήσεις (heuristic simplification), την αυταπάτη (self- 

deception), τα συναισθήματα (emotions and self-control) και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (social interactions). Στους Πίνακες 1 και 2 συνοψίζονται τα 

σημαντικότερα σφάλματα που αναφερόνται στη βιβλιογραφία όπως τα απέδωσε ο 

Hirshleifer (2001) και οι Baker & Nofsinger (2002) οι οποίοι τα κατέταξαν σε γνωστικά 

(how investors think) και συναισθηματικά (how investors feel). 
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Πίνακας 1: Ταξινόμηση Συμπεριφορικών Σφαλμάτων σύμφωνα με τον Hirshleifer (2001) 

Συμπεριφορικά   Σφάλματα 

 

Ευριστικές 

Απλοποιήσεις 

 

Αυταπάτη 

 

   Συναισθήματα 

Κοινωνική 

Αλληλεπίδραση 

Αντιπροσω-

πευτικότητα 

 (representativeness 

bias) 

Υπερβολική 

Αυτοπεποίθηση 

(overconfidence) 

Αποστροφή 

Ασάφειας –

Αβεβαιότητας 

(Distaste for 

Ambiguity) 

Μιμητισμός 

 

Διατύπωση 

(Framing) 

 

Υπερ – αισιοδοξία 

(over optimism) 

 

Διάθεση  

(Mood) 

 

Αγελαία 

Συμπεριφορά 

(Herding) 

Αγκίστρωση 

(Anchoring) 

 Γνωστική 

ασυμφωνία 

(cognitive 

dissonance) 

Αυτοέλεγχος 

(Self – Control) 

Informational 

Cascades 

(Καταρράκτες) 

Αποστροφή 

Απώλειας (Loss 

Aversion) 

Γνώση εκ των 

υστέρων (hindsight 

bias) 

 
Μετάδοση 

(Contagion) 

Σφάλμα 

Διαθεσιμότητας 

(Availability bias) 

Σφάλμα 

Επιβεβαίωσης  

 (confirmatory bias) 
  

 

Σφάλμα προσωπικής 

επιτυχίας 

(biased self – 

attribution) 

  

Πηγή:Hirshleifer “ Investor Psychology and Asset Pricing “ (2001) 
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Πίνακας 2: Ταξινόμηση Συμπεριφορικών Σφαλμάτων σύμφωνα με τους Baker & Nofsinger (2002) 

Συμπεριφορικά Σφάλματα 

Γνωστικά (Cognitive) Συναισθηματικά (Emotional) 

Αντιπροσω-

πευτικότητα 

(representativeness 

bias) 

Νοητική Λογιστική 

 (Mental 

Accounting) 

Αποστροφή 

Απώλειας (Loss 

Aversion) 

Σφάλμα 

Προσκόλλησης  

(Attachment  bias) 

Γνωστική 

ασυμφωνία 

( cognitive 

dissonance) 

Αγκίστρωση 

(Anchoring) 

Σφάλμα 

αισιοδοξίας 

(optimism bias) 

Υπερβολική 

Αυτοπεποίθηση 

(overconfidence) 

Σφάλμα  

εξικοίωσης 

(Familiarity bias) 

Προκατάληψη υπέρ 

του status quo 

Σφάλμα 

απαισιοδοξίας 

(pessimism bias) 

Υπεραντίδραση/ 

Υποαντίδραση 

  (over/under 

reaction) 

Υπερβολική 

Αυτοπεποίθηση 

(overconfidence) 

Αποτέλεσμα 

Κληροδοτήματος  

  (endowment 

effect) 

Αποστροφή 

Μετάνοιας  

(Avoiding Regret) 

 

Πηγή:Baker & Nofsinger “ Psychological Biases Of Investors” (2002) 

Ο Shefrin (2000) τονίζει ότι οι επενδυτές είναι επιρρεπείς σε συγκεκριμένα λάθη, κάποια 

από τα οποία είναι μικρής σημασίας και άλλα που είναι ‘μοιραία’. Αφήνοντας τις 

ψυχολογικές προκαταλήψεις και τα συναισθήματα να επηρεάζουν τις επενδυτικές τους 

αποφάσεις, οι επενδυτές μπορεί να βλάψουν επικίνδυνα τον πλούτο τους. Προσπαθώντας να 

κατανοήσουμε τη ψυχολογική βάση των επενδυτικών λαθών και λαμβάνοντας τις 

κατάλληλες ενέργειες να τα διορθώσουμε, ίσως σε έναν ικανοποιητικό βαθμό καταφέρουμε 

να μειώσουμε την επιρροή τους στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και πιθανώς 

να βελτιώσουμε τα επενδυτικά αποτελέσματα. Τέλος όλα τα παραπάνω μπορούν να 

συνωψιστούν στα λόγια των Kahneman & Riepe (1998): “Επενδυτές που είναι επιρρεπείς σε 

τέτοιες προκαταλήψεις θα αναλάβουν ρίσκα που δεν γνωρίζουν, θα βιώσουν αποτελέσματα 

που δεν ανέμεναν, θα είναι επιρρεπείς σε αδικαιολόγητες συναλλαγές και τελικά ίσως 

καταλήξουν να κατηγορούν τους εαυτούς τους ή τους άλλους όταν τα αποτέλεσματα είναι 

άσχημα”. 
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1.7 Ευρήματα από τη Νευροχρηματοοικονομική (Neurofinance)  

Η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική όταν συνδυαστεί με τις έρευνες της νευροεπιστήμης 

αποκτά ακόμα πιο έντονο ενδιαφέρον. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χαρακτηρίζεται από ένα 

συνεχή αγώνα μεταξύ της ανάγκης για ικανοποίηση (πάθη) και τη μοναδική ανθρώπινη 

ικανότητα του "Γνωρίζω καλύτερα" (ο αμερόληπτος θεατής). Οι ιδέες του Adam Smith 

έχουν γίνει αποδεκτές από τη σύγχρονη νευροεπιστήμη,  η οποία έχει ως στόχο της να 

εντοπίζει τις περιοχές του εγκεφάλου που είναι πιο ενεργές όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν 

οικονομικές αποφάσεις (Sapra & Zak, 2010). Αυτή η εξέλιξη, βοηθάει τους επιστήμονες 

στην προσπάθεια τους να δώσουν κάποιες ερμηνείες για τις αποκλίνουσες συμπεριφορές 

από τον ορθολογισμό και τις ανωμαλίες που παρατηρούνται στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές.  

Για να μελετήσουμε την επίδραση του συναισθήματος στις  επενδυτικές αποφάσεις κρίνεται 

απαραίτητη η μελέτη της λειτουργίας του εγκεφάλου. Έχει αποδειχτεί ότι το μεγαλύτερο 

τμήμα επεξεργασίας των πληροφοριών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων γίνεται μέσω 

αυτόματων μηχανισμών του εγκεφάλου που απαιτούν λίγη σκέψη. Οι αυτόματοι μηχανισμοί 

αντιδρούν έντονα σε ξαφνικές αλλαγές, που προκαλούν συναισθημάτα όπως φόβο και τότε 

ο εγκέφαλος αυξάνει τον καρδιακό παλμό, την αναπνοή και την αρτηριακή πίεση. 

Περιπτώσεις ξαφνικών αλλαγών που ξυπνούν το αίσθημα του φόβου στους επενδυτές είναι 

η ραγδαία πτώση των αγορών ή η εξαιρετικά υψηλή αστάθεια των αποδόσεων. 

Στην Εικόνα 2 απεικονίζονται οι επιμέρους περιοχές του εγκεφάλου. Ο προμήκης μυελός 

(medulla oblongata) είναι το πιο οπίσθιο μέρος του εγκεφάλου που συνδέει τη γέφυρα 

(pons) με το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνος για τις ασυνείδητες λειτουργίες του 

σώματος μας, όπως η αναπνοή, η αρτηριακή πίεση και η κυκλοφορία του αίματος. Η 

γέφυρα συνδέει τον προμήκη μυελό με το μεσεγκέφαλο και μερικές από τις λειτουργίες της 

είναι η ρύθμιση της κίνησης των ματιών, του ύπνου και των ονείρων και των εκφράσεων 

του προσώπου 9. 

                                                           
9  http://emedi.gr/κλασική-ιατρική/νευροχειρουργική/item/3177-γέφυρα-εγκεφάλου.html#.WfRvdbi2D-t 
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Εικόνα 2: Ανατομία Ανθρώπινου Εγκεφάλου 

 Πηγή:depositphotos
10 

Ο πρόσθιος εγκέφαλος (forebrain) περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου και 

χωρίζεται σε δύο ημισφαίρια όπου το καθένα αποτελείται από τέσσερα τμήματα: Το 

μετωπιαίο λοβό (frontal lobe) που είναι υπεύθυνος για την κίνηση, τη μνήμη και τη λήψη 

αποφάσεων, τον κροταφικό (temporal lobe) για την ακοή και την ομιλία, τον ινιακό 

(occipital lobe) για την οράση  και το βρεγματικό ( parietal lobe) που ρυθμίζει το κέντρο 

των αισθήσεων. Το μεταιχμιακό σύστημα (limbic system) βρίσκεται στο βάθος του 

εγκεφάλου και σχετίζεται με τον έλεγχο των συναισθημάτων, της συμπεριφοράς και τους 

σκοπούς ενός ατόμου και φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη μνήμη και τη μάθηση. Η 

αμυγδαλή (amygdala) αξιολογεί τα συναισθήματα και ειδικά το φόβο και σχετίζεται με τις 

αντιδράσεις σε αυτά. Ο ιππόκαμπος (hippocampus) συμμετέχει στη μεταφορά πληροφοριών 

από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακρόχρονη και επεξεργάζεται δεδομένα για την 

αξιολόγηση νέων καταστάσεων11. Ο θάλαμος (thalamus) επεξεργάζεται τα ερεθίσματα που 

διέρχονται από αυτόν για να σταλούν στα υπόλοιπα μέρη του εγκεφάλου12. 

Αυτό που κάνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να ξεχωρίζει είναι ο εξελικτικά νέος 

προμετωπιαίος φλοιός (prefrontal cortex) που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το μέτωπο. Αυτή 

η περιοχή δεσμεύει γνωστικούς πόρους για να πάρει αποφάσεις και επιστρατεύει μέρη του 

υπόλοιπου εγκεφάλου για να αποκτήσει πρόσβαση σε μνήμες, σε συναισθηματικές 

                                                           
10 https://gr.depositphotos.com/52961913/stock-illustration-human-brain-anatomy.html 

11 https://el.wikipedia.org/wiki/ 

12 http://emedi.gr/κλασική-ιατρική/νευρολογία/item/2535-τι-είναι-ο-θάλαμος-του-εγκεφάλου.html#.WfR2S7i2D-s 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://gr.depositphotos.com/52961913/stock-illustration-human-brain-anatomy.html
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καταστάσεις και σε υπολογισμούς του αναμενόμενου κινδύνου και της απόδοσης (Sapra & 

Zak, 2010). 

Οι νευροεπιστήμονες, ορμώμενοι από πρόσφατες έρευνες στις γνωστικές επιστήμες και στη 

χρηματοοικονομική, οι οποίες έδειξαν σχέση μεταξύ του ορθολογισμού στη λήψη 

αποφάσεων και στο συναίσθημα, προσπάθησαν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάλυση 

και κατέληξαν και οι ίδιοι σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση του 

συναισθήματος στις αγορές. Οι  Lo & Repin (2002) στη μελέτη τους για τη σημαντικότητα 

του συναισθήματος στις επενδυτικές αποφάσεις, βρήκαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβολών στις αγορές και στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των επενδυτών 

όπως η αγωγιμότητα του δέρματος και ο παλμός του όγκου αίματος. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατήρησαν αλλαγές σε καρδιαγγειακές μεταβλητές σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας 

των αγορών, ενώ διαφοροποιήσεις στις αντιδράσεις των επενδυτών αποδίδονται στο 

διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας που κατέχει ο κάθε επενδυτής.  

Επίσης μελέτες έδειξαν ότι σε καταστάσεις αβεβαιότητας και κινδύνου ενεργοποιούνται 

διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Σε καταστάσεις αβεβαιότητας οι περιφέρειες του 

εγκεφάλου που είναι πιο ενεργές είναι η αμυγδαλή (amygdala), ο κογχιομετωπιαιός φλοιός 

(orbitofrontal cortex) και ο ραχιαίο προμετωπιαίος φλοιός (dorsomedial prefrontal cortex), 

[Εικόνα 3],  ενώ σε συνθήκες κινδύνου το ραχιαίο ραβδωτό σώμα (dorsal striatum), (Hsu et 

al., 2005) και σύμφωνα με τους Bechara & Damasio (2005) o βρεγματικός λοβός [Εικόνα 

4]. 

 

                                                    

Εικόνα 3: Ενεργή Περιοχή Αμυγδαλή          Εικόνα 4:Ενεργή Περιοχή Ραχιαίο Ραβδωτό Σώμα 

Πηγή: (Hsu et al.,2005) 
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Τέλος, η Νευροοικοκονομία ανακάλυπτοντας τη βάση του εγκεφάλου από την οποία μπορεί 

να πηγάζουν τα συμπεριφορικά σφάλματα, βοηθάει τους επενδυτές, επαγγελματίες ή μη, να 

μάθουν να χειρίζονται τα σημαντικότερα σήματα που δέχονται από τις αγορές και να 

αγνοούν αυτά που τους αποσπούν τη συγκέντρωση και θολώνουν την επενδυτική τους 

κρίση. Ο νέος αυτός εξελισσόμενος κλάδος της Χρηματοοικονομικής αποτελεί το θεμέλιο 

για την κατασκευή ολοένα και περισσότερων οικονομικών υποδειγμάτων όπου σημαντικό 

ρόλο θα παίζουν ψυχολογικοί παράγοντες, όπως το συναίσθημα. 

 

1.8 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

1.8.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Τα περισσότερα θεωρητικά μοντέλα που ασχολούνται με την επίδραση του επενδυτικού 

συναισθήματος στις χρηματοοικονομικές αγορές στηρίζονται σε δύο σημαντικές υποθέσεις. 

Η πρώτη είναι, η ύπαρξη δύο ειδών επενδυτών: οι θορυβώδεις επενδυτές “ noise traders” 

που λόγω φραγμένου ορθολογισμού σχηματίζουν τυχαίες πεποιθήσεις σχετικά με τα 

μελλοντικά μερίσματα (De Long et al., 1990) και οι ορθολογικοί επενδυτές “rational 

arbitrageurs” που αποκτούν πεποιθήσεις σύμφωνα με το νόμο του Bayes. Υπάρχουν αρκετοί 

ορισμοί της έννοιας “sentiment” στη βιβλιογραφία. Μπορεί να θεωρηθεί ως το αίσθημα ή ο 

τόνος στον οποίο “εκπέμπει” η αγορά ή η ψυχολογία του κοινού όπως αυτή ερμηνεύεται 

από τις κινήσεις των τιμών των χρεογράφων. Η επενδυτική εμπιστοσύνη αναφέρεται ως η 

συνολική στάση των επενδυτών απέναντι στις αγορές και αντιπροσωπεύει τη διάθεση, τις 

πεποιθήσεις και τις προσδοκίες τους, που κατά βάση επηρεάζουν τη διαδικασία 

επενδυτικών αποφάσεων. Ακόμη σύμφωνα με τους Baker & Wurgler (2006, 2007) 

πρόκειται για την τάση για κερδοσκοπία ή για τη συνολική αισιοδοξία – απαισιοδοξία για 

ένα περιουσιακό στοιχείο. Περαιτέρω ορίζουν το επενδυτικό συναίσθημα ως πεποίθηση για 

τις μελλοντικές ταμειακές ροές και τους κινδύνους που δεν δικαιολογούνται από τα 

πραγματικά δεδομένα. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ρόλος των noise traders είναι άκρως καθοριστικός στις 

χρηματοοικονομικές αγορές. Προχωρούν σε επενδυτικές κινήσεις στηριζόμενοι όχι τόσο σε 

νέα πληροφόρηση αλλά σε λανθασμένες πεποιθήσεις. Παραπλήσια στη σκέψη των De Long 

et al., (1990) έρχεται η απόψη του Tetlock (2007), σύμφωνα με την οποία  το επενδυτικό 

συναίσθημα ορίζεται ως το επίπεδο των πεποιθήσεων των noise traders σε σχέση με τις 

αντίστοιχες κατά Bayes (πεποιθήσεις που συνεχώς ανανεώνονται στην έλευση νέων 
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πληροφοριών). Για παράδειγμα, όταν οι προσδοκίες των noise traders είναι πιο χαμηλά από 

τις προσδοκίες των ορθολογικών επενδυτών, θεωρούνται πεσιμιστικές. Σύμφωνα με τον 

Shiller (2000), τα περισσότερα δεδομένα σχετικά με την επενδυτική εμπιστοσύνη αφορούν 

απλές προσδοκίες για την αλλαγή των τιμών ή δείκτες αυτών των προσδοκιών.  

Ο Shiller διακρίνει δύο μεθόδους μέτρησης του “market sentiment”: αυτή που στηρίζεται 

στα δεδομένα των τιμές στις  αγορές, υπό τη θεωρία που τις συνδέει με το  συναίσθημα και 

εκείνη που βασίζεται σε δημοσκοπήσεις των επενδυτών. Η πρώτη ομάδα δεικτών 

συναισθήματος περιλαμβάνει την αναλογία put/call, το βραχυπρόθεσμο λόγο επιτοκίων και 

την υποτιμολόγηση των Επενδύσεων Κλειστού Τύπου (Closed – End Funds Discounts, 

CEFD). Στη δεύτερη ομάδα δεικτών, αναφέρει την έρευνα της αμερικανικής ένωσης των 

μεμονωμένων επενδυτών (American Association of Individual Investors, AAII), το δείκτη  

ευαισθητοποίησης καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Michigan (University of Michigan 

Consumer Sentiment Index) και το δείκτη Investors’ Intelligence (II). 

Κατά τους Brown & Cliff (2004) υπάρχουν δύο μέθοδοι μέτρησης του όρου 

συναισθήματος: η απευθείας μέτρηση μέσω ερευνών και ερωτηματολογίων και η έμμεση 

που χρησιμοποιεί οικονομικά δεδομένα από τις αγορές. Οι ίδιοι στην άμεση μέθοδο 

χρησιμοποίησαν τους δείκτες αισθήματος (ΑΑΙΙ) και (II) ενώ στην έμμεση πρότειναν τη 

κατηγοριοποίηση των δεικτών σε τέσσερις ομάδες: 

 Αυτούς που βασίζονται στις επιδόσεις των αγορών. 

 Δείκτες που έχουν σχέση με συγκεκριμένους τύπους εμπορικών δραστηριοτήτων. 

 Δείκτες που σχετίζονται αποκλειστικά με μεταβλητές παραγώγων. 

 Και άλλοι παρεμφερείς δείκτες που δεν ανήκουν σε καμία από τις τρεις 

προηγούμενες κατηγορίες. 

Λόγω της πολυπλοκότητας της αγοράς και των επενδυτών, πολλές προκαταλήψεις μπορούν 

να επηρεάσουν άμεσα τις επενδυτικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, το συναίσθημα ορίζεται ως 

"προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση", καθώς είναι ένα μέτρο που περικλείει 

πολλαπλές προκαταλήψεις σε μια μόνο μεταβλητή. Με τη ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου, δόθηκε η αφορμή σε ερευνητές να 

κατασκευάσουν δείκτες που σε πραγματικό χρόνο θα μπορούν να μετρούν το επενδυτικό 

κλίμα. Για παράδειγμα ο Tetlock (2007) προσπάθησε να χαρακτηρίσει τη σχέση μεταξύ του 

περιεχομένου των αναφορών από τα μέσα επικοινωνίας και της καθημερινής 
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δραστηριότητας των χρηματιστηρίων, μετρώντας την άμεση επίδραση της στήλης “Abreast 

of the Market” της Wall Street Journal στις αποδόσεις του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου. 

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε είναι ότι υψηλά επίπεδα απαισιοδοξίας από την 

πλευρά των μέσων ενημέρωσης προβλέπουν πτώση των τιμών της αγοράς ενώ ασυνήθιστα 

υψηλά ή χαμηλά επίπεδα πεσιμισμού προβλέπουν υψηλό όγκο εμπορικών συναλλαγών. 

Επίσης χαμηλές αποδόσεις της αγοράς οδηγούν σε υψηλή απαισιοδοξία των μέσων 

ενημέρωσης. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η μέτρηση του περιεχομένου των 

μέσων επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του συναισθήματος των 

επενδυτών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι Antweiler & Frank (2004), οι οποίοι 

μελέτησαν μηνύματα σε διαδικτιακές συνομιλίες που έχουν ως θέμα συζήτησης την πορεία 

των χρηματιστηρίων και τα ταξινόμησαν με βάση το περιεχόμενο τους σε μηνύματα τύπου 

πώληση, αγορά και θέση αναμονής (ούτε αγορά, ούτε πώληση). Παρατήρησαν σχέσεις 

μεταξύ των μηνυμάτων και του όγκου συναλλαγών και της μεταβλητότητας των 

αποδόσεων. 

 

1.8.2 Δείκτες Συναισθήματος – Εμπιστοσύνης 

1.8.2.1 Αμερικανική Ένωση Μεμονωμένων Επενδυτών-American Association of 

Individuals Investors AAII) 

H Αμερικανική Ένωση Μεμονομένων Επενδυτών πραγματοποιεί δημοσκόπηση σε τυχαίο 

δείγμα των μελών της σε εβδομαδιαία βάση από το 1987 και οι συμμετέχοντες καλούνται να 

απαντήσουν αν είναι αισιόδοξοι για την πορεία των αγορών τους επόμενους 6 μήνες 

(bullish), απαισιόδοξοι (bearish) ή ουδέτεροι13. Το μέγεθος δείγματος της έρευνας ήταν 300 

μέλη μέχρι το 1993, ενώ ο μέσος όρος αυτών που ανταποκρίθηκαν στη δημοσκόπηση την 

περίοδο 1993-1994 ήταν 167 άτομα. Ο Brown (1999) χρησιμοποίησε τα δεδομένα από την 

Αμερικανική Ένωση Μεμονομένων Επενδυτών για να κατασκευάσει ένα δείκτη 

συναισθήματος ίσο με το ποσοστό των αισιόδοξων συμμετεχόντων συν το ποσοστό των 

ουδέτερων. Στη συνέχεια κατασκεύασε ένα νέο δείκτη με την προοπτική να απορροφά μη-

φυσιολογικό αισιόδοξο ή απαισιόδοξο συναίσθημα λαμβάνοντας αποκλίσεις από το μέσο 

του δείκτη συναισθήματος που είχε δημιουργήσει στο πρώτο βήμα. Για να ελέγξει τη σχέση 

του συναισθήματος με τη μεταβλητότητα των επενδύσεων κλειστού τύπου παλινδρόμησε 

την ατομική μεταβλητότητα της κάθε επένδυσης σε ένα γκρουπ επεξηγηματικών 

                                                           
13 http://www.aaii.com/ 
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μεταβλητών. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο panel η οποία προβλέπει τη 

διάκριση των επενδύσεων επιτρέποντας παράλληλα την κοινή εκτίμηση με όλα τα 

διαθέσιμα δεδομένα. Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι η μεταβλητότητα των 

κεφαλαίων κλειστού τύπου είναι στενά συνδεδεμένη με τη μεταβλητότητα ολόκληρης της 

αγοράς καθώς και με το προσωπικό συναίσθημα των επενδυτών. Επίσης οι αποκλίσεις από 

το μέσο συναίσθημα ήταν αρνητικά συνδεδεμένες με το εμπορικό μέγεθος και αυτό 

σημαίνει ότι οι μικροί επενδυτές είναι πιο πιθανό να προβαίνουν σε εμπορικές συναλλαγές 

όταν το συναισθήμα αγγίζει ακραία επίπεδα. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι η στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα σε μη-φυσιολογικά επίπεδα συναισθήματος με την 

μεταβλητότητα των επενδύσεων κλειστού τύπου. Αυτό το αποτέλεσμα με τη σειρά του 

υποστηρίζει την άποψη ότι η μεταβλητότητα των τιμών των μετοχών συνδέεται θετικά με 

ασυνήθιστα επίπεδα συναισθήματος. 

Οι Fisher & Statman (2000) στην προσπάθεια τους να ποσοτικοποιήσουν την επενδυτική 

εμπιστοσύνη, μελέτησαν 3 είδη επενδυτών: τους ¨μεγάλους¨ σε όρους Wall Street 

strategists, τους ¨μεσαίους¨ δηλαδή συγγραφείς ενημερωτικών δελτίων επενδύσεων και τους 

¨μικρούς¨ μεμονωμένους επενδυτές. Για το συναίσθημα των μικρών επενδυτών έλαβαν 

υπόψη δεδομένα από την Αμερικανική Ένωση Μεμονωμένων Επενδυτών για το χρονικό 

διάστημα από τον Ιούλιο του 1987 μέχρι τον Ιούλιο του 1998. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποίησαν το ποσοστό των αισιόδοξων επενδυτών όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις 

δημοσκοπήσεις που έλαβαν χώρα την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα. Από την επεξεργασία 

των στοιχείων προέκυψε στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ του συναισθήματος 

των μεμονωμένων επενδυτών και των μελλοντικών αποδόσεων (αποδόσεις του επόμενου 

μήνα) του S&P500. Παράλληλα από την πολλαπλή παλινδρόμηση των αποδόσεων του 

S&P500 πάνω στα επίπεδα συναισθήματος, δεν βρήκαν σημάδια που να υποδεικνύουν 

σημαντική σχέση μεταξύ των αλλαγών στο συναίσθημα μέσα σε ένα μήνα και των 

χρηματιστηριακών αποδόσεων που σημειώθηκαν τον επόμενο μήνα. Τέλος ο συνδυασμός 

του συναισθήματος και των 3 ομάδων δίνει τη δυνατότητα για πρόβλεψη των μελλοντικών 

αποδόσεων του S&P500. Το 2003 οι ίδιοι συγγραφείς κατασκεύασαν έναν AAII δείκτη 

συναίσθηματος  ως αναλογία των αισιόδοξων επενδυτών προς το άθροισμα των αισιόδοξων 

και των απαισιόδοξων επενδυτών. Στην παλινδρόμηση που μελέτησαν, η εξαρτημένη 

μεταβλητή ήταν οι μηνιαίες αλλαγές στη συνολική εμπιστοσύνη των καταναλωτών όπως 

αυτή αποτυπώθηκε από τις έρευνες του Πανεπιστημίου του Michigan και του Conference 

Board ενώ η ανεξάρτητη ήταν οι μηνιαίες μεταβολές στην επενδυτική εμπιστοσύνη των 
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μελών της Αμερικανικής Ένωσης.  Βρήκαν στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ των 

αλλαγών στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των μεταβολών στο συναίσθημα των 

μεμονωμένων επενδυτών της Αμερικανικής Ένωσης. Εξηγούν ότι αυτή η θετική σχέση 

υπάρχει γιατί οι επενδυτές αδυνατούν να κατανοήσουν το μέλλον και την προεξοφλητική 

φύση της χρηματιστηριακής αγοράς. 

 

1.8.2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτών Michigan - (Michigan Consumer Sentiment Index) 

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Michigan για το καταναλωτικό κλίμα ξεκίνησε το 1947 σε 

τριμηνιαία βάση. Από το 1978 ο δείκτης τιμών καταναλωτών του Michigan είναι διαθέσιμος 

σε μηνιαία βάση και για τον υπολογισμό του πραγματοποιούνται τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

σε 500 νοικοκυριά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος λόγος για την αύξηση της 

συχνότητας δειγματοληψίας το 1978, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο του  

Πανεπιστημίου του Michigan, ήταν η αυξημένη συχνότητα στην αναφορά άλλων 

μακροοικονομικών δεδομένων γύρω από το χρονικό αυτό διάστημα. Τα τελικά 

αποτελέσματα της έρευνας για κάθε μήνα γίνονται διαθέσιμα είτε στο τέλος αυτού είτε στις 

αρχές του επόμενου. Κάθε έρευνα του Michigan περιέχει περίπου 50 βασικές ερωτήσεις που 

καταγράφουν καταναλωτικές τάσεις και συμπεριφορές καθώς και προσδοκίες. Οι 

ερωτηθέντες καλούνται να αξιολογήσουν την οικονομική τους κατάσταση για τον επόμενο 

χρόνο καθώς και την επόμενη πενταετία και μερικές από τις ερωτήσεις αφορούν στη 

σύγκριση της τωρινής τους κατάστασης με των προηγούμενων χρόνων. Καθώς τα 

νοικοκυριά είναι οι καταναλωτές σε μία οικονομία η τηλεφωνική δημοσκόπηση προσπαθεί 

να συλλέξει πληροφορίες για τις προσδοκίες των καταναλωτών για όλο το φάσμα της 

οικονομίας14. Ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών καθορίζεται από απαντήσεις σε 

πέντε ερωτήσεις που αποτελούν μέρος ευρύτερων ερευνών. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://www.investopedia.com/terms/m/mcsi.asp  

 

http://www.investopedia.com/terms/m/mcsi.asp
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Πίνακας  3: Ερωτήσεις Έρευνας του Πανεπιστημίου του Michigan 

Α/Α 5 Βασικές Ερωτήσεις στη Τηλεφωνική Συνέντευξη του Ερευνητικού 

Κέντρου από το Πανεπιστήμιο του Michigan 

 Ερωτήσεις που αφορούν τις Τωρινές Συνθήκες 

1 Θα λέγατε ότι εσείς (και η οικογένειά σας που ζείτε εκεί) είστε καλύτερα ή 

χειρότερα οικονομικά από ό, τι πριν από ένα χρόνο; 

2 Πιστεύετε ότι τώρα είναι μια καλή ή κακή στιγμή για τους ανθρώπους να 

αγοράσουν μεγάλα είδη οικιακής χρήσης; 

 Ερωτήσεις που αφορούν στις Προσδοκίες  

3 Τώρα όσο αφορά στις επιχειρηματικές συνθήκες της χώρας - νομίζετε ότι κατά 

τους επόμενους 12 μήνες, θα έχουν καλές οικονομικά εποχές, κακές ή κάτι άλλο; 

4 Όσον αφορά το μέλλον, τι θα λέγατε ότι είναι πιο πιθανό - ότι στη χώρα 

συνολικά θα έχουμε συνεχείς καλές μέρες κατά τα επόμενα πέντε χρόνια ή ότι 

θα έχουμε περιόδους εκτεταμένης ανεργίας και ύφεσης, ή τι άλλο; 

5 Πιστεύετε ότι ένα χρόνο από τώρα, εσείς (και η οικογένειά σας που ζείτε εκεί) 

θα είναι καλύτερα οικονομικά, χειρότερα, ή περίπου το ίδιο όπως τώρα; 

Πηγή: Bram & Ludvigson (1998). 

Η σχετική βαθμολογία για κάθε ερώτηση υπολογίζεται στη συνέχεια ως το ποσοστό των 

ευνοϊκών απαντήσεων μείον το ποσοστό των δυσμενών απαντήσεων, συν 100, 

στρογγυλεμένες στο πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Οι σχετικές βαθμολογίες για τα 

ερωτήματα (1) και (5) συνθέτουν το Δείκτη Τρεχουσών Οικονομικών Συνθηκών (CI) και οι 

σχετικές βαθμολογίες για ερωτήσεις (2) - (4) συνθέτουν το Δείκτη Προβλέψεων 

Καταναλωτή (ICE)15. Για τη συνθέση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτών (ICS) χρειάζεται η 

πρόσθεση των σχετικών βαθμολογιών και από τις πέντε ερωτήσεις, η διαίρεση του 

αθροίσματος με τον αριθμό 6.7558, δηλαδή το σύνολο της περιόδου βάσης 1966 και η 

πρόσθεση του αριθμού 2 (μια σταθερά για να διορθωθούν οι αλλαγές σχεδιασμού του 

δείγματος από τη δεκαετία του 1950)16. 

Η εξίσωση που προκύπτει είναι η ακόλουθη: 

ICS =
X1 + X2 + X3 + X4 + X5

6.7558
+ 2.0 

Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία η εμπιστοσύνη των καταναλωτών πριν και κατά τη διάρκεια 

περιόδου ύφεσης, βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο της. Ο δείκτης έχει αυξητική τάση 

όταν οι καταναλωτές ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία, γεγονός που 

υποδηλώνει αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες και επομένως οικονομική ανάπτυξη. Όταν η 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών αυξάνεται, ορισμένοι τομείς τείνουν να ωφελούνται 

                                                           
15 Michael Lemmon and Evgenia Portniaguina, Consumer Confidence and Asset Prices: Some Empirical Evidence, 2006 
16 https://www.investopedia.com/articles/general/092713/how-read-michigan-consumer-sentiment-index.asp 
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γρηγορότερα από άλλους. Οι εταιρείες που παρέχουν καταναλωτικά αγαθά συχνά 

αποκομίζουν τους πρώτους καρπούς του βελτιωμένου αισθήματος των καταναλωτών. Οι 

καταναλωτές που νιώθουν σιγουριά για την οικονομία, γενικά αισθάνονται καλύτερα 

σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης τους και είναι συνεπώς πιο πρόθυμοι να προβούν 

σε αγορά σπιτιών, αυτοκινήτων, συσκευών και άλλων αντικειμένων.  

Η Maria Ward Otoo (1999) στην προσπάθεια της να μελετήσει τη σχέση μεταξύ των 

αλλαγών στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις τιμές των μετοχών χρησιμοποιεί 

δεδομένα από το Δείκτη Τιμών Καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Michigan. 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο VAR καταλήγει στο παρακάτω χωρίς περιορισμούς μοντέλο: 

Δln (MICH)t = α1 +  ∑ β1iΔln (MICH)t−i +  ∑ δ 1jΔln (STOCKS)t−j +8
J−1

8
I=1 ε1     (1)  

Δln (MICH)t = α1 +  ∑ β2iΔln (MICH)t−i +  ∑ δ 2jΔln (STOCKS)t−j +8
J−1

8
I=1 ε2                (2) 

Οι μεταβλητές MICH και STOCKS είναι οι πρώτες διαφορές του λογαριθμού του Δείκτη 

Τιμών Καταναλωτών του Michigan και του δείκτη Wilshire 5000 αντίστοιχα. Τα δεδομένα 

είναι μηνιαία από τον Ιούνιο του 1980 μέχρι τον Ιούνιο του 1999. Παρατήρησε ότι τα σοκ 

στο συναίσθημα δεν έχουν καμία επίδραση στις τιμές των μετοχών καθώς και ότι η 

καταναλωτική εμπιστοσύνη ερμηνεύει ένα σταστιτικά μη σημαντικό 2% της διακύμανσης 

των τιμών των μετοχών μετά από 8 μήνες. Ταυτόχρονα μία αύξηση των χρηματιστηριακών 

τιμών προκαλεί θετική μεταβολή στο συναίσθημα για 2 μήνες μόνο, προτού αρχίσει να 

κατηφορίζει στα παλιά επίπεδα. 

Οι Fisher & Statman  (2003) στη μελέτη τους για την καταναλωτική εμπιστοσύνη όπως 

αυτή μετράται από το Conference Board και το Πανεπιστήμιο του Michigan υπολόγισαν τη 

μεταβολή του δείκτη εμπιστοσύνης ως ποσοστό μεταβολής από τον ένα μήνα στον επόμενο 

και παρομοίως τις αποδόσεις των αποθεμάτων. Παρατήρησαν μέσα από απλές 

παλινδρομήσεις ότι υπάρχει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των αποδόσεων 

του δείκτη και των αλλαγών στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παρομοίως, η σχέση 

μεταξύ των αποδόσεων του S&P500 και των αλλαγών στις προσδοκίες της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης είναι αρκετά ισχυρή. Ωστόσο η σχέση μεταξύ του δείκτη S&P500 και της 

συνιστώσας των τωρινών συνθηκών της καταναλωτικής εμπιστοσύνης είναι θετική, αλλά 

όχι πάντα στατιστικά σημαντική. 

Οι περισσότερες από τις εμπειρικές αναλύσεις που αποσκοπούσαν στο να διαπιστωθεί κατά 

πόσο οι Δείκτες Τιμών Καταναλωτών είχαν πρόσθετο πληροφοριακό περιεχόμενο σε σχέση 

με τις παραδοσιακές μακροοικονομικές μεταβλητές (π.χ. πληθωρισμός, ανεργία και 
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παραγωγή) έλαβαν μικτά αποτελέσματα. Ειδικότερα σε ορισμένες περιπτώσεις αποδείχθηκε 

ότι αυτοί οι δείκτες θα μπορούσαν να διατηρήσουν αυτόνομο ρόλο στη διαδικασία της 

πρόβλεψης και να λειτουργήσουν ως επεξηγηματικές μεταβλητές στη συνάρτηση 

κατανάλωσης (Mueller, 1963; Adams, 1964; Adams & Klein, 1972 κ.ά.) ενώ σε άλλες 

έρευνες παρατηρήθηκε ότι δεν μπορούσαν να θεωρηθούν παρά ως σύνθεση 

μακροοικονομικών δεικτών (Adams & Green 1965; Shapiro, 1972 κ.ά.). Το ζήτημα του 

ρόλου του ICS ακόμα συζητείται, αν και η επικρατούσα άποψη τώρα φαίνεται να είναι ότι 

μπορεί να βοηθήσει στη πρόβλεψη της εξέλιξης της οικονομικής δραστηριότητας (Garner, 

1991; Carrol et al., 1994; Kumar et al., 1995; Bram & Ludvigson, 1998). Συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκε ότι η προβλεπτική του δύναμη τείνει να εξαντλείται κατά την κανονική 

περίοδο, ενώ αυξάνεται κυρίως όταν παρουσιάζονται ασυνήθιστα γεγονότα (Mishkin, 1978; 

Throop, 1992; Fuhrer, 1993). Αυτό επιβεβαιώνει την αρχική πρόταση του Katona (1977) ότι 

ο ICS επηρεάζεται από ψυχολογικούς παράγοντες που καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικοί σε 

περίπτωση σύμπτωσης με ειδικά γεγονότα, όταν για παράδειγμα οι άνθρωποι είναι πιο 

πιθανό να αλλάξουν στάση-συμπεριφορά. Πιο πρόσφατα, ο Howrey (2001) έδειξε ότι ο ICS 

του Michigan χαρακτηρίζεται από επιπλέον ισχύ πρόβλεψης σε σχέση με άλλους δείκτες, οι 

οποίοι δεν περιορίζονται σε περιόδους που εμφανίζονται ακραία γεγονότα. Σε κάθε 

περιπτώση, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ακόμη και αν ο δείκτης ήταν απλώς μια σύνθεση 

παραδοσιακών δεικτών, θα μπορούσε να διατηρήσει τη μεγάλη σημασία του για 

βραχυπρόθεσμη ανάλυση. Η πλειονότητα των μελετών σχετικά με το ρόλο του ICS στην 

Ευρώπη φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι έχει μερικές αυτόνομες προβλεπτικές 

δυνάμεις (Van den Abeele, 1983; Praet & Vuchelen, 1984, 1988, 1989; Strümpel & Ziegler, 

1988; Batchelor & Dua, 1992; Nahuis, 2000). Σε άλλες χώρες του κόσμου υπάρχουν 

μελέτες που τείνουν να μειώσουν τη σημασία του ICS (Santero & Westerlund, 1996) 

μελετώντας χώρες του ΟΟΣΑ, Fan &Wong, 1998 για το HongKong, Roberts & Simon, 

2001 για την Αυστραλία17. 

 

1.8.2.3 Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Consumer Confidence Index) 

Είναι ένας ακόμη δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ είναι αυτός του 

Conference Board που χρονολογείται από το 1977. Τα ερωτηματολόγια της έρευνας 

αποστέλλονται σε 5.000 νοικοκυριά και τα αποτελέσματα βασίζονται σε περίπου 3.500. 

                                                           
17 Consumer Sentiment and Economic Activity: A Cross Country Comparison, Roberto Golinelli and Giuseppe Parigi, 2004 
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Από τις πέντε ερωτήσεις οι δύο αναφέρονται στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση των 

νοικοκυριών ενώ οι υπόλοιπες αφορούν στις προσδοκίες των ερωτηθέντων για τις συνθήκες 

των επιχειρήσεων και τη διαθεσιμότητα θέσεων απασχόλησης, καθώς και για την πορεία 

του  οικογενειακού τους εισοδήματος στο διάστημα των επόμενων 6 μηνών. 

Πίνακας 4: Ερωτήσεις Έρευνας του Conference Board 

Α/Α Έρευνα του Conference Board 

 Ερωτήσεις που αφορούν στις Τρέχουσες Συνθήκες 

1 Πώς θα αξιολογούσατε τις παρούσες γενικές επιχειρηματικές συνθήκες στην 

περιοχή σας; 

2 Τι θα λέγατε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίαςστην περιοχή σας τώρα; 

 Ερωτήσεις που αφορούν στις Προσδοκίες  

3 Έξι μήνες από τώρα, νομίζετε ότι οι επιχειρηματικές συνθήκες στην περιοχή σας 

θα είναι καλύτερες, ίδιες ή χειρότερες; 

4 Έξι μήνες από τώρα, πιστεύετε ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην περιοχή 

σας θα είναι περισσότερες, ίδιες ή λιγότερες; 

5 Τι υποθέσεις θα μπορούσατε να κάνετε για το ύψος του συνολικού σας 

οικογενειακού εισοδήματος σε έξι μήνες από τώρα; 

Πηγή: Bram & Ludvigson (1998) 

Μόλις συγκεντρωθούν τα στοιχεία, υπολογίζεται μια αναλογία γνωστή ως "σχετική τιμή" 

για κάθε ερώτηση χωριστά. Οι θετικές απαντήσεις κάθε ερώτησης διαιρούνται με το 

άθροισμα των θετικών και αρνητικών απαντήσεων. Η σχετική τιμή για κάθε ερώτηση στη 

συνέχεια συγκρίνεται με κάθε σχετική τιμή από το 1985. Αυτή η σύγκριση των σχετικών 

τιμών οδηγεί σε μια "τιμή δείκτη" για κάθε ερώτηση. Οι τιμές του δείκτη και για τις πέντε 

ερωτήσεις στη συνέχεια υπολογίζονται κατά μέσο όρο μαζί για να διαμορφωθεί ο δείκτης 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Ο μέσος όρος των τιμών του δείκτη για τις ερωτήσεις 1 

και 2 αποτελούν τον τρέχοντα δείκτη καταστάσεων και ο μέσος όρος των τιμών του δείκτη 

για τα ερωτήματα 3, 4 και 5 αποτελούν το δείκτη προσδοκιών. 

Οι κατασκευαστές, οι έμποροι λιανικής, οι τράπεζες και η κυβέρνηση παρακολουθούν τις 

αλλαγές στο Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, προκειμένου να συμπεριλάβουν τα 

στοιχεία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ενώ οι αλλαγές στο δείκτη κάτω του 5% 

συχνά απορρίπτονται ως ασήμαντες, κινήσεις της τάξεως του 5% ή και περισσότερο 

δείχνουν μια αλλαγή στην κατεύθυνση της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα η ανοδική τάση 

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη υποδηλώνει βελτιώσεις στα καταναλωτικά πρότυπα 
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αγοράς το οποίο με τη σειρά του οδηγεί τους κατασκευαστές και τους εμπόρους να 

αυξήσουν την παραγωγή και να ανοίξουν θέσεις απασχόλησης. Τέλος οι τράπεζες μπορούν 

να αναμένουν αυξημένη ζήτηση για πίστωση και η κυβέρνηση μπορεί να προβλέψει 

βελτιωμένα φορολογικά έσοδα με βάση την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών. 

Αντιθέτως, οι κυβερνήσεις μπροστά σε μία πτωτική τάση του δείκτη που υποδηλώνει ότι οι 

καταναλωτές έχουν αρνητικές προοπτικές για την πορεία της οικονομίας, οφείλουν να 

θέσουν σε εφαρμογή μέτρα φορολογικού ή νομισματικού χαρακτήρα για να τονωθεί η 

οικονομία. 

Αρκετοί ερευνητές θέλησαν να ελέγξουν αν η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, όπως αυτή 

μετράται μέσα από διάφορους φορείς, επηρεάζει ή έχει την ικανότητα να προβλέπει τις 

αποδόσεις των μετοχών18. Οι Fisher & Statman (2003) βρήκαν μια αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των χρηματιστηριακών αποδόσεων για το 

διάστημα ενός, έξι και δώδεκα μηνών, χωρίς να είναι βέβαια πάντα στατιστικά σημαντική. 

Διαπίστωσαν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει τη δύναμη να προβλέπει ορισμένες 

αποδόσεις και πιο συγκεκριμένα τις αποδόσεις του Nasdaq και των μετοχών εταιρειών 

μικρής κεφαλαιοποίησης. Αναλυτικότερα υπάρχει μια αρνητική και στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ του επιπέδου της συνιστώσας των προσδοκιών της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών του Conference Board σε ένα μήνα και των μετοχών του Nasdaq και των 

μικρών κεφαλαιακών αποθεμάτων τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, η καταναλωτική 

εμπιστοσύνη δεν αποτελεί αξιόπιστο παράγοντα πρόβλεψης των αποδόσεων των μετοχών 

του S&P500. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του επιπέδου της 

συνιστώσας των προσδοκιών, τόσο στο δείκτη μέτρησης της εμπιστοσύνης του Michigan 

όσο και του Conference Board για ένα μήνα και των αποδόσεων του S&P500 τον επόμενο 

μήνα, η σχέση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. Επιπροσθέτως προκύπτει μια θετική 

και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των αλλαγών στο κλίμα της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης και των σύγχρονων αποδόσεων των αποθεμάτων: οι υψηλές αποδόσεις των 

μετοχών ενισχύουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη. 

 

 

 

                                                           
18 http://www.investopedia.com/terms/c/cci.asp 
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1.8.2.4 The Investors Intelligence Sentiment Index  

Ο δείκτης αυτός άρχισε να δημοσιεύεται από την Chartcraft Inc το 1969 και μετρά τις 

προσδοκίες των συγγραφέων ενημερωτικών δελτίων για την πορεία των χρηματιστηριακών 

αγορών, βασιζόμενος σε contrarian θέσεις, κατά τις οποίες οι επενδυτές πρέπει να δρουν 

αντίθετα από αυτό που υποδεικνύουν οι απόψεις των ειδικών. Αυτό γίνεται γιατί η 

κατάσταση που επικρατεί στο παρόν πρόκειται να αντιστραφεί ώστε να επέλθει η 

ισορροπία. Κάθε εβδομάδα, συλλέγoνται  στοιχεία από ανεξάρτητα ενημερωτικά δελτία της 

αγοράς, όπως η πρόβλεψη Zweig, η επιστολή αγοράς Cabot και το χρονόμετρο της αγοράς 

Todd και αξιολογείται η προσέγγιση του κάθε συγγραφέα για την αγορά. Περίπου 150 

συγγραφείς ενημερωτικών δελτίων κατηγοριοποιούνται ως bullish, bearish ή ουδέτεροι  

όσον αφορά στην προσδοκία τους για μελλοντικές αγορές. Η συλλογή των δεδομένων  από 

το 1963 γινόταν δύο φορές την εβδομάδα, ενώ από το 1969 έγινε εβδομαδιαία. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης συναισθημάτων προκύπτει ως το ποσοστό των αισιόδοξων (bullish)  

συγγραφέων προς το άθροισμα των αισιόδοξων και απαισιόδοξων (bearish). Καθώς ο 

καθορισμός των απόψεων είναι μια κατά το πλείστον υποκειμενική άσκηση, το 1963 

υπήρχαν μόνο τέσσερις συντάκτες και από το 1982 παρέμειναν δύο, κάτι το οποίο παρέχει 

μια συνεπή προσέγγιση. 

Ο συντάκτης ψηφοφορίας προσπαθεί να ακολουθήσει τις συμβουλές τις οποίες το 

ενημερωτικό δελτίο τείνει να επικοινωνήσει  στους συνδρομητές του όταν το διαβάζουν. Το 

ερώτημα που τίθεται είναι τι συμβουλεύουν στους αναγνώστες να κάνουν. Εάν έχουν ένα 

κατάλογο μετοχών από τον οποίο μπορούν τώρα να αγοράσουν θεωρούνται αισιόδοξοι, αν 

προτείνουν την πώληση για την άντληση μετρητών είναι απαισιόδοξοι και αν δείχνουν έναν 

κατάλογο μετοχών για αγορά, αλλά σε χαμηλότερες τιμές, είναι σε κατάσταση αναμονής 

της "διόρθωσης". Η περισσότερη κριτική ασκείται όταν τα σχόλια είναι διφορούμενα και σε 

αυτές τις περιπτώσεις η τρέχουσα στάση συγκρίνεται με αυτό που είχε πει προηγουμένως ο 

Σύμβουλος, αναζητώντας αλλαγές19. Ωστόσο, για να καταστεί ο δείκτης χρήσιμος για τους 

επενδυτές, η εταιρεία οριοθετεί ένα σύστημα κατάταξης αποδίδοντας μια αριθμητική 

κατάταξη σε κάθε δείκτη, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη συναισθημάτων. Η άσχημη 

συσσώρευση αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε κατάταξη που προσεγγίζει το -10, 

γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή καθοδική αλλαγή στην κατεύθυνση της αγοράς. Η 

                                                           
19 http://www.investorsintelligence.com 
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ακραία μέτρηση θα είναι κάθε αριθμός κοντά στο +10, γεγονός που θα έδινε ένα μήνυμα ότι 

η αγορά πρόκειται να αλλάξει προς μια θετική κατεύθυνση. Συγκεκριμένα για το δείκτη 

συναισθήματος, οι αρνητικές ταξινομήσεις κυμαίνονται από -1, η οποία αποδίδεται όταν το 

ποσοστό των bullish φτάσει στο 51% ή υψηλότερα, έως -10, που είναι η μέγιστη κατάταξη, 

όταν οι αισιόδοξοι φτάνουν στο 60%. Εάν το ποσοστό των αισιόδοξων πέσει κάτω από το 

45%, αποδίδεται μια κατάταξη +1 και αν φτάσει στο 36% ή χαμηλότερα, δίνεται η μέγιστη 

ένδειξη +10. Σε αντίθετη κατεύθυνση, αποδίδεται μια κατάταξη -10 εάν το ποσοστό των 

απαισιόδοξων πέσει κάτω από το 20% και αυτή η κατάταξη παραμένει ενεργή για τρεις 

μήνες. Η στάθμιση των συναισθημάτων μπορεί να φτάσει μέχρι και 20 βαθμούς. 

Οι Solt & Statman (1988) είναι από τους πρώτους ακαδημαϊκούς που εξέτασαν την 

αποτελεσματικότητα του δείκτη. Στην παλινδρόμηση που σχημάτισαν, ως εξαρτημένη 

μεταβλητή θεώρησαν τη μεταβολή στο δείκτη Dow Jones Industrial Average (DJIA) για την 

περίοδο 4 εβδομάδων σε σχέση με το επίπεδο του δείκτη τη χρονική στιγμή 0 και ως 

ανεξάρτητη θεωρείται ο δείκτης συναισθήματος. Αυτό που ήθελαν να εξετάσουν ήταν αν ο 

δείκτης εμπιστοσύνης είναι χρήσιμος, δηλαδή αν υψηλά επίπεδα του δείκτη σχετίζονται με 

αυξήσεις του DJIA. Πιο συγκεκριμένα αναμένουν να βρούν τον εκτιμητή b θετικό στην 

παρακάτω εξίσωση. Το δείγμα τους περιέχει 294 μη-επικαλυπτόμενες αλλαγές τεσσάρων 

εβδομάδων στο δείκτη DJIA από τον Ιανουάριο του 1963. Ο συντελεστής b είναι ίσος με     

-0,004 και μη στατιστικά σημαντικός, άρα δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

R0,4 = a +  
b  Bears 0

Bulls0  + Bears0
 +  u 

Για να εξετάσουν τη χρησιμότητα του Sentiment Index για τον ορίζοντα προβλέψεων 

διάρκειας 26 εβδομάδων, διαίρεσαν την περίοδο δειγματοληψίας σε 45 μη-επικαλυπτόμενα 

διαστήματα, που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 1963. Όπως και στην περίπτωση των 

τεσσάρων εβδομάδων, τα στοιχεία δεν δείχνουν καμία σχέση μεταξύ του δείκτη και των 

επακόλουθων αλλαγών στο DJIA. Ο συντελεστής κλίσης ισούται με -0,038 και δεν διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά από το μηδέν. Καταλήγουν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο δείκτης δεν 

μπορεί να αποτελέσει εργαλείο πρόβλεψης. Δέκα χρόνια αργότερα, οι Clarke & Statman 

(1998) χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τις προβλέψεις των συγγραφέων ενημερωτικών 

δελτίων από τις 7 Φεβρουαρίου 1964 μέχρι και τις 19 Μαΐου 1995 δεν βρήκαν στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ του επιπέδου του Δείκτη Sentiment και των επακόλουθων 

αποδόσεων του δείκτη S&P500 για μη επαναλαμβανόμενες περιόδους 4 εβδομάδων, 26 

εβδομάδων ή 52 εβδομάδων. Σύμφωνα με τους Fisher & Statman (2000) βρέθηκε μία 
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ασθενώς στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του συγκεκριμένου δείκτη και 

των μελλοντικών αποδόσεων του S&P500. Αναφέρουν ότι σε αντίθεση με το συναίσθημα 

των συγγραφέων ενημερωτικών δελτίων, το συναίσθημα των μεμονωμένων επενδυτών 

συνδέεται αρνητικά με τις αποδόσεις του S&P500 του επόμενου μήνα. 

 

1.8.2.5 The CBOE Volatility Index – VIX 

Ένας από τους πιο γνωστούς δείκτες που αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των επενδυτών για 

την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών είναι ο VIX. Συγκεκριμένα, είναι ένας δείκτης 

της τεκμαρτής μεταβλητότητας (implied volatility) των συμβάσεων δικαιωμάτων 

προαίρεσης (options contracts) για μετοχές που απαρτίζουν το χρηματιστηριακό δείκτη 

S&P500. Το 1993, το Chicago Board Options Exchange (CBOE) εισήγαγε το δείκτη CBOE 

Volatility Index, ο οποίος σχεδιάστηκε αρχικά για να μετρήσει την προσδοκία της αγοράς 

για τη 30-ημερη μεταβλητότητα των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη 

S&P100. Δέκα χρόνια αργότερα το 2003, η CBOE μαζί με τη Goldman Sachs 

επικαιροποίησαν το VIX για να αντικατοπτρίζουν ένα νέο τρόπο μέτρησης της 

αναμενόμενης μεταβλητότητας. Ο νέος δείκτης βασίζεται στο βασικό δείκτη S&P500. 

Θεωρητικά, είναι ένα σταθμισμένο μείγμα τιμών για μια σειρά συμβολαίων προαίρεσης του 

δείκτη S&P500. Χρησιμοποιεί την τιμή των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη S&P500 

και στη συνέχεια υπολογίζει πόσο ευμετάβλητα θα είναι αυτά τα δικαιώματα μεταξύ της 

τρέχουσας ημερομηνίας και της ημερομηνίας λήξης τους. Ο δείκτης VIX βασίζεται σε τιμές 

πραγματικού χρόνου και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την άποψη των 

επενδυτών σχετικά με τη μελλοντική (30-ημερών) αναμενόμενη μεταβλητότητα της 

χρηματιστηριακής αγοράς. Όπως και οι συμβατικοί δείκτες, ο VIX χρησιμοποιεί κανόνες 

για την επιλογή των δικαιωμάτων προαίρεσης. Ο γενικευμένος τύπος που χρησιμοποιείται 

για τον υπολογισμό του είναι: 

σ2  =  
2

T 
 ∑

ΔΚi

Ki2i  eRT  
Q(Ki)– 1 

T
 [

F

Ko – 1
]

2
        όπου:     

σ =   
VIX

100
 

T = Χρόνος Λήξης 

F = Προθεσμιακή τιμή του δείκτη υπολογισμένη με βάση τις τιμές των δικαιωμάτων 

F  =  (Τιμή εξάσκησης + eRT) * (Τιμή Call - Τιμή Put) 
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Κο = Πρώτη Τιμή δικαιώματος (strike price) κάτω από το F 

Ki = Τιμή Εξάσκησης του i out of money δικαιώματος προαίρεσης. Δικαίωμα αγοράς (call) 

αν Ki>Ko και Δικαίωμα Πώλησης (put) αν Ki<Ko. 

ΔΚi = To διάστημα μεταξύ των τιμών εξάσκησης. Πιο συγκεκριμένα: 

ΔΚi =
K i+1– Ki−1

2
 

R = Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο μέχρι τη λήξη 

Q (Ki) = Το μέσο του bid-ask spread για κάθε δικαίωμα προαίρεσης με την τιμή εξάσκησης 

Κi 

Οι συνιστώσες του υπολογισμού VIX είναι δικαιώματα αγοράς και πώλησης με 

περισσότερες από 23 ημέρες και λιγότερες από 37 ημέρες έως τη λήξη τους. Αυτά 

περιλαμβάνουν τα δικαιώματα προαίρεσης του S&P500 με τις πρότυπες ημερομηνίες λήξης 

της 3ης Παρασκευής και τα εβδομαδιαία δικαιώματα που λήγουν κάθε Παρασκευή, εκτός 

από τη 3η Παρασκευή κάθε μήνα. Μια φορά την εβδομάδα, τα δικαιώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του VIX μετακυλίουν σε νέες συμβατικές 

ημερομηνίες λήξεις. Για παράδειγμα, τη δεύτερη Τρίτη του Οκτωβρίου, ο δείκτης VIX 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δικαιώματα προαίρεσης που λήγουν 24 ημέρες αργότερα 

(βραχυπρόθεσμα) και 31 ημέρες αργότερα (επόμενη περίοδος). Την επόμενη ημέρα, αυτά 

που λήγουν σε 30 ημερολογιακές ημέρες θα γίνουν τα δικαιώματα βραχυπρόθεσμης 

περιόδου και αυτά που λήγουν σε 37 ημερολογιακές ημέρες θα είναι του επόμενου 

χρόνου20. Ο υπολογισμός του VIX μετράει το χρόνο λήξης Τ, σε ημερολογιακές ημέρες και 

διαιρείται κάθε μέρα σε λεπτά, προκειμένου να αναπαραχθεί η ακρίβεια που 

χρησιμοποιείται συνήθως από τους επαγγελματίες που αχολούνται με το θέμα της 

μεταβλητότητας. Ο χρόνος λήξης δίνεται από την ακόλουθη έκφραση: 

T =  
{M Current day + M Settlement day + M Other days}

Minutes in a year
       όπου 

MCurrent day = Τα λεπτά που απομένουν μέχρι τα μεσάνυχτα της τρέχουσας ημέρας 

MSettlement day = Τα λεπτά από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 8:30 π.μ. της ημέρας εκκαθάρισης του 

συμβολαίου προαίρεσης 

                                                           
20 https://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf 
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MOther days = Συνολικά λεπτά στις ημέρες μεταξύ της τρέχουσας ημέρας και της ημέρας 

λήξης 

Ο Δείκτης VIX αναφέρεται συχνά ως "παράγοντας φόβου" της αγοράς21. Ο VIX θεωρείται 

ως σημείο αναφοράς στην αμερικανική αγορά κεφαλαίων, καθώς δείχνει το βαθμό της 

αβεβαιότητας των επενδυτών για τις μελλοντικές τιμές των μετοχών. Σε περιόδους που 

κυριαρχεί ο φόβος και παρατηρούνται πτώσεις στην αγορά, η ζήτηση των δικαιωμάτων 

πώλησης (put options) άρα και ο VIX τείνουν να αυξάνονται. Στην αντίθετη κατεύθυνση 

όταν επέρχεται ηρεμία και ο φόβος μειώνεται, έχουμε μείωση του δείκτη. 

 

1.8.2.6 Sentix 

Ο δείκτης Sentix που από το Φεβρουάριο του 2001 δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση, 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη δημοσκόπηση των Γερμανών επενδυτών σχετικά με τη γνώμη 

τους για τις αγορές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αγορές μετοχών και ομολόγων 

των ΗΠΑ. Περίπου 1.200 άτομα (μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 200 θεσμικοί 

επενδυτές) πρέπει να αξιολογήσουν τη πορεία δέκα διαφορετικών αγορών: DAX-Index, 

TecDAX, EuroSTOXX 50, S&P500, NASDAQ Composite, Nikkei-Index, Bund-Future, T-

Bond-Future, ισοτιμία EUR-USD και ισοτιμία USD-JPY. Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει τις 

προσδοκίες του επενδυτή (bullish, bearish, neutral) για ένα μήνα (βραχυπρόθεσμα) και έξι 

μήνες (μεσοπρόθεσμα)22. Για κάθε αγορά, χρονικό ορίζοντα και τύπο  επενδυτή (θεσμικός ή  

μεμονωμένος) κατασκευάζεται ο δείκτης σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑥 =
Ά𝜃𝜌𝜊𝜄𝜎𝜇𝛼 𝛼𝜄𝜎𝜄ό𝛿𝜊𝜉𝜔𝜈 −  Ά𝜃𝜌𝜊𝜄𝜎𝜇𝛼 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜎𝜄ό𝛿𝜊𝜉𝜔𝜈

Ά𝜃𝜌𝜊𝜄𝜎𝜇𝛼 ό𝜆𝜔𝜈 𝜏𝜔𝜈 휀𝜋휀𝜈𝛿𝜐𝜏ώ𝜈
 

Οι Beaumont et al., (2005) με δεδομένα για την επενδυτική εμπιστοσύνη από τη γερμανική 

χρηματιστηριακή αγορά κατά την περίοδο 02/2000 μέχρι 04/2005 κατασκεύασαν δείκτες 

συναισθημάτος για το ατομικό, θεσμικό και συνολικό επενδυτικό κλίμα. Για το δείκτη 

εμπιστοσύνης των μεμονομένων (θεσμικών) επενδυτών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 

απόψεις των ιδιωτών-μεμονομένων (θεσμικών) επενδυτών. Για το δείκτη συνολικού 

αισθήματος, εξετάζεται η γνώμη όλων των ερωτηθέντων. Επιπλέον, αντλούν δείκτες 

                                                           
21 http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-index 
22 https://cmtassociation.org/kb/the-sentix-index/  

Source: Kirkpatrick, Charles and Dahlquist, Julie. Technical Analysis: The Complete resource for Financial Market 

Technicians; (c) 2007. 
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ατομικού, θεσμικού και συνολικού αισθήματος για την αγορά DAX καθώς και για την 

αγορά TecDAX. Ο δείκτης DAX είναι δείκτης απόδοσης των 30 μεγαλύτερων γερμανικών 

μετοχών και ο δείκτης TecDAX αντανακλά την απόδοση των μικρότερων εταιρειών από 

τον τομέα της τεχνολογίας. Αρχικά, προσδιόρισαν ένα βέλτιστο μοντέλο βάσης για τις 

αποδόσεις και τις μεταβλητότητες τόσο του DAX όσο και του TecDAX και αποφάσισαν ότι 

ένα γενικά συμμετρικό EGARCH in-mean μοντέλο εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό της 

έρευνάς τους. Συμπερασματικά, κατέληξαν ότι οι αλλαγές στο συναίσθημα σχετίζονται 

θετικά με τις αλλαγές στην υπερβάλλουσα απόδοση. Επιπρόσθετα, οι αυξημένες μεταβολές 

του συναισθήματος αυξάνουν επίσης την υπό συνθήκη διακύμανση και συνεπώς τις 

αναμενόμενες αποδόσεις. Όταν οι επενδυτές γίνονται πιο αισιόδοξοι, επενδύουν σε 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία οι ίδιοι τα καθιστούν πιο ριψοκίνδυνα από ό,τι τα 

παρουσιάζουν τα θεμελιώδη στοιχεία και έτσι αποκομίζουν επιπλέον αποδόσεις. Επιπλέον η 

αυξημένη μεταβλητότητα των συναισθημάτων αποθαρρύνει τους λογικούς επενδυτές, οι 

οποίοι αντισταθμίζουν υπερβολικά τους μη-ορθολογικούς για το μη-βέλτιστο 

χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών τους. Τέλος, βρήκαν ότι το συναίσθημα των 

μεμονωμένων επενδυτών επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την υπό συνθήκη μεταβλητότητα 

και τις αποδόσεις μετοχών τόσο μικρής όσο και μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ενώ η 

εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών έχει ελάχιστη ερμηνευτική δύναμη για τις αποδόσεις 

και τη μεταβλητότητα μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 

Στο άρθρο του ο Schmeling (2007) μελετάει αν η εμπιστοσύνη των μεμονομένων 

επενδυτών ή η εμπιστοσύνη των θεσμικών έχει καλύτερη προβλεπτική ικανότητα για τις 

αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών και συγκεκριμένα των DAX30 (DAX), 

EuroStoxx50 (ESX), Nikkei225 (NK), S&P500 (SP) και NASDAQ100 (ND). 

Χρησιμοποιώντας παλινδρομήσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα και αντλώντας δεδομένα από 

την εβδομαδιαία έρευνα που διεξάγεται για το δείκτη Sentix για την περίοδο από τις 23 

Φεβρουαρίου 2001 μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2005 προσπάθησε να κατασκευάσει ένα μέτρο 

που να συγκεντρώνει όλες τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Για αυτό το λόγο 

συμπεριέλαβε την έννοια του bull-bear-spread το οποίο υπολογίζεται ως η διαφορά των 

θετικών και αρνητικών απόψεων δια το σύνολο όλων των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Sti,m =
#POSt i.m− # NEGt i.m     

#OBSt i,m 
  

όπου: 

i=I (Institutional investors) / i=P (Individuals investors) 
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m=DAX, ESX, ND, SP, NK 

#POSt = Θετικές Απαντήσεις 

#NEGt = Ανητικές Απαντήσεις 

#OBSt = Σύνολο Ερωτηθέντων (Θετικές,Αρνητικές και Ουδέτερες Απαντήσεις στην έρευνα 

της εβδομάδας t) 

Από τις παλινδρομήσεις μακροχρόνιου ορίζοντα επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις ότι η 

εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών προβλέπει σωστά τις υπερβολικές αποδόσεις για 

τους περισσότερους ορίζοντες και για τις πέντε χρηματιστηριακές αγορές. Επομένως, οι 

θεσμικοί επενδυτές μπορεί να θεωρηθεί ότι προβλέπουν σωστά τις μελλοντικές αποδόσεις 

των μετοχών εάν ο θόρυβος και ο θεμελιώδης κίνδυνος είναι σταθεροί. Αυτό δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι οι προβλέψεις τους είναι πάντα σωστές. Μάλλον επαληθεύει ότι, κατά μέσο 

όρο και χωρίς τους απρόβλεπτους παράγοντες, το θεσμικό κλίμα παίρνει τη κατεύθυνση των 

μελλοντικών κινήσεων των χρηματιστηρίων. Αυτό επαληθεύει την υπόθεση ότι οι θεσμικοί 

επενδυτές λειτουργούν ως ορθολογικοί επενδυτές (rational arbitrageurs) καθώς το 

συναίσθημά τους αποτυπώνει πληροφορίες πέρα από εκείνες των διαφόρων θεμελιωδών 

παραγόντων κινδύνου. Αντίθετα, η άνοδος του ατομικού συναισθήματος έχει αρνητική 

επίδραση στις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών και αντιστρόφως. Αυτό συμβαδίζει με 

την υπόθεση ότι η υπερβολική αισιοδοξία (απαισιοδοξία) των μη-ορθολογικών επενδυτών 

(Noise traders) οδηγεί τις τιμές μακριά από τις θεμελιώδεις αξίες. 

 

1.8.2.7 CNN Money Fear & Greed Index 

Πρόκειται για ένα δείκτη που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από το CNNMoney για τη 

μέτρηση των βασικών συναισθημάτων που οδηγούν τους επενδυτές: ο φόβος και η 

απληστία. Ο Δείκτης Φόβου και Απληστίας δομείται πάνω σε επτά δείκτες: 

 Stock Price Momentum - όπως μετράται από το S&P500 έναντι του κινητού μέσου 

όρου των 125 ημερών 

 Stock Price Strength - με βάση τον αριθμό των μετοχών που σημειώνουν υψηλά 

επίπεδα 52 εβδομάδων έναντι εκείνων που σημειώνουν χαμηλά επίπεδα 52 

εβδομάδων στον NYSE 

 Stock Price Breadth - όπως μετράται από τον όγκο συναλλαγών σε μετοχές που 

έχουν αυξητική τάση έναντι φθίνουσων μετοχών 
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 Put & Call Options (Δικαιώματα αγοράς και πώλησης) - με βάση την αναλογία Put / 

Call (Πώληση/Αγορά). 

 Junk Bond Demand (Ζημιά από ανεπιθύμητα ομόλογα) - όπως μετράται από τη 

διαφορά μεταξύ των αποδόσεων σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού και σε ομόλογα 

χαμηλού κινδύνου. 

 Market Volatility (Μεταβλητότητα της αγοράς) - όπως μετράται από το δείκτη 

μεταβλητότητας CBOE ή VIX. 

 Safe Haven Demand - βασισμένη στη διαφορά αποδόσεων των μετοχών έναντι των 

κρατικών ομολόγων23. 

Κάθε ένας από αυτούς τους επτά δείκτες μετριέται σε κλίμακα από το 0 έως το 100, με το 

50 να υποδηλώνει ουδέτερη ανάγνωση, ενώ τιμές πάνω από αυτό σηματοδοτούν  

περισσότερη απληστία. Ο δείκτης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν ίσο σταθμισμένο 

μέσο όρο των επτά δεικτών. Ο δείκτης φόβου και απληστίας είναι ένας αντίθετος δείκτης 

(contrarian index), ο οποίος βασίζεται στην υπόθεση ότι ο υπερβολικός φόβος μπορεί να 

οδηγήσει σε συναλλαγές μετοχών πολύ κάτω από τις εσωτερικές αξίες τους, ενώ η 

υπέρμετρη απληστία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των μετοχών πολύ πάνω από 

αυτό που κανονικά αξίζουν. Μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτήσει 

πιθανές καμπές στις αγορές μετοχών. 

Οι Liutvinavičius et al., (2017) διερευνούν εάν μπορεί ο δείκτης εμπιστοσύνης των 

επενδυτών να χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη του παράγοντα της μη-ορθολογικής 

συμπεριφοράς και να οδηγήσει στην αύξηση των κερδών. Για την έρευνά τους επέλεξαν το 

CNN Money Fear & Greed Index που αντιπροσωπεύει το τρέχον επίπεδο αισθημάτων των 

επενδυτών και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για την προσομοίωση της πραγματικής 

διαδικασίας επένδυσης για την ανταλλαγή των διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων. Η μέθοδος 

προσομοιώνει τις μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου ανάλογα με τη μοναδιαία τιμή 

των κεφαλαίων. Οι τιμές μονάδας αντιστοιχούν σε πραγματικά ιστορικά δεδομένα 

επιλεγμένων διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων. Όλες οι αποφάσεις για αγορά ή πώληση 

περιουσιακών στοιχείων γίνονται ανάλογα με τις τιμές των φόβων και των λαθών. 

Προσομειώνεται έτσι η επενδυτική διαδικασία σε τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται 

στην αγορά: SPDR S&P500, SPDR Euro STOXX και SPDR Gold Shares. Η χρονική 

                                                           
23 https://www.investopedia.com/terms/f/fear-and-greed-index.asp 
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περίοδος από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 επιλέχθηκε 

συγκεκριμένα με την αρνητική δυναμική της διαδικασίας των περιουσιακών στοιχείων. 

Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να αναπαραχθούν οι καταστάσεις στις οποίες οι περισσότεροι 

επενδυτές υφίστανται ζημίες λόγω ανορθολογικής συμπεριφοράς. Η πρώτη περίπτωση 

επένδυσης στον SPDR S&P500 έδειξε ότι στην καλύτερη περίπτωση η χρήση του δείκτη 

οδήγησε σε κέρδος 4,83% και σε απώλεια 4,05% όταν δεν λήφθηκε υπόψη. Στη συνέχεια, 

ερεύνησαν την περίπτωση όπου το SPDR Euro STOXX μειώθηκε κατά 21%. Σε όλες τις 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν ο δείκτης συναισθήματος είχε καλύτερα αποτελέσματα - 

κέρδη. Τέλος μελετήθηκε η προσομοίωση της περιοδικής επένδυσης στην SPDR Gold 

Shares. Κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου η τιμή του χρυσού μειωνόταν 

συνεχώς. Πράγματι ο δείκτης φόβου και απληστίας προέβλεψε με επιτυχία τη διόρθωση της 

τιμής και εμπόδισε τις απώλειες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί με συντομία η 

βιβλιογράφια που έχει ως θέμα μελέτης την επενδυτική εμπιστοσύνη και την επιρροή της 

στις χρηματοοικονομικές αγορές.  
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Πίνακας 5: Σύντομη Περιγραφή της Βιβλιογραφίας για την Επενδυτική Εμπισττοοσύνη  

Α/Α Τίτλοι Άρθρων Μεταβλητές Μεθοδολογία Σύντομα Συμπεράσματα 

1 Lee Charles, Shleifer Andrei, 

Thaler Richard (LST) ‘Investor 

Sentiment and the Closed-End 

Fund Puzzle’ (1991) 

VWD: index of discounts, ΔVWD: 

change in the monthly discount, 

VWNY: return on a value-weighted 

portfolio 

Time-series 

Regressions 

1) Οι υποτιμολογήσεις των επενδύσεων 

κλειστού τύπου είναι ένδειξη για αλλαγές 

στη μεμονωμένη επενδυτική εμπιστοσύνη. 

2) Το συναίσθημα επηρεάζει τις αποδόσεις 

των μετοχών εταιρειών μικρής 

κεφαλαιοποίησης 

3) Μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης 

αντιδρούν καλύτερα όταν οι 

υποτιμολογήσεις συρρικνώνονται. 

2 Fisher Kenneth L.& Statman Meir 

‘Investor Sentiment and Stock 

Returns’ (2000) 

Sentiment of Wall Street Strategists, 

Sentiment of Writers of Investment 

newsletters, Sentiment of Individual 

Investors, S&P 500, CRSP 9–10 

Multiple 

Regressions - 

Causality 

1) Ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ 

εμπιστοσύνης των μεμονωμένων επενδυτών 

και των μελλοντικών αποδόσεων του 

S&P500 καθώς και μεταξύ της 

εμπιστοσύνης των θεσμικών και των 

αποδόσεων του S&P500. 

2) Το συναίσθημα και των 3 ομάδων 

συνδυαστικά αποτελεί καλό εργαλείο 

πρόβλεψης των μελλοντικών αποδόσεων του 

S&P500. 

3 Brown W. Gregory & Cliff 

Michael T. ’Investor Sentiment 

and the Near – Term Stock 

Market’ (2004) 

Kal tα : Kalman filter estimate of 

sentiment of amateurs , 

Kal  t p: Kalman filter estimate of 

sentiment of professionals, R BIG t: 

Returns on large stocks, R SOB t : Part of 

small stocks returns orthogonal to large 

stock returns, ΔKal t p: Changes in 

Institutional sentiment 

Vector  

Autoregression- 

(VAR) / Causality 

1) Η επενδυτική εμπιστοσύνη έχει μικρή 

προβλεπτική ικανότητα για τις μελλοντικές 

αποδόσεις των μετοχών. 

2) Το συναίσθημα δεν επηρεάζει πρωτίστως 

τους μεμονωμένους επενδυτές και τις 

«μικρές» μετοχές σε όρους 

κεφαλαιοποίησης. 

3) Οι αποδόσεις της αγοράς προκαλούν 

μελλοντικές αλλαγές στα επίπεδα 

εμπιστοσύνης. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Α/Α Τίτλοι Άρθρων Μεταβλητές Μεθοδολογία Σύντομα Συμπεράσματα 

4 Brown W. Gregory & Cliff 

Michael T. ’Investor Sentiment and 

Asset Valuation (2005) 

St: Sentiment, RFx: Detrended 1-

month U.S Treasury Bill return,HB3: 

Difference in monthly returns on 3-

month and 1-month T-bills, TS: Term 

spread (spread in yields on the 10-year 

U.S Treasury Bond vs the 3-month T-

bill),DS: Default Spread (Difference 

in yields on Baa and Aaa corporate 

bonds), DY: Dividend yield for the 

value-weighted CRSP index over the 

past 12 months ,Infl: Inflation rate, 

SMB: Premium on a portfolio of small 

stocks relative to large stocks, HML: 

Premium on a portfolio of high 

book/market socks relative to low 

book/market stocks 

UMD: Premium on a portfolio of past 

winners relative to losers 

Long-horizon 

Regressions 

1) Μια άμεση μέθοδος μέτρησης του 

επενδυτικού κλίματος προβλέπει τις 

αποδόσεις των αγορών για τα επόμενα 1 με 

3 χρόνια. 

2) Τα μη-ορθολογικά συναισθήματα των 

επενδυτών επηρεάζουν στην 

πραγματικότητα τα επίπεδα τιμών των 

χρεογράφων. 

3) Τα μοντέλα τιμολόγησης των 

αξιογράφων οφείλουν να 

συμπεριλαμβάνουν το ρόλο του 

συναισθήματος. 

4) Οι ρυθμιστές της αγοράς θα πρέπει να 

ανησυχούν για τις δυνατότητες που 

δημιουργούν οι φούσκες της αγοράς, εάν 

μια ξαφνική αλλαγή στο συναίσθημα 

μεταφράζεται σε αρνητικό σοκ πλούτου που 

υποσκάπτει την οικονομική δραστηριότητα. 

5 Baker Malcolm & Wurgler Jeffrey 

‘ Investor Sentiment and the Cross-

Section of Stock Returns’ (2006) 

R: Returns, X: Vector of 

Characteristics {(ME) firm size, age, 

total risk (σ), profitability (E), 

dividends (D), fixed assets (PPE), 

research and development (RD), book-

to-market ratio (BE/ME), external 

finance over assets (EF/A), and sales 

growth (GS), Sentiment 

RMRF: market risk premium ,HML 

and SMB: Fama-French factors 

UMD: momentum factor  

Predictive 

Regressions 

1) Όταν το συναίσθημα είναι υψηλό, οι 

μελλοντικές αποδόσεις είναι σχετικά 

χαμηλές για τις μικρές επιχειρήσεις, τις 

νεώτερες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις με 

υψηλή μεταβλητότητα αποδόσεις, τις μη 

κερδοφόρες επιχειρήσεις, 

τις εταιρίες που δεν πληρώνουν μερίσματα, 

τις εταιρίες υψηλής ανάπτυξης και τις 

προβληματικές επιχειρήσεις. Και 

αντίστροφα. 

2) Το συναίσθημα επηρεάζει περισσότερο 

τα αποθέματα που είναι δύσκολο να 

εκτιμηθούν και να διαιτητεύσουν. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Α/Α Τίτλοι Άρθρων Μεταβλητές Μεθοδολογία Σύντομα Συμπεράσματα 

6 Baker Malcolm & Wurgler Jeffrey 

‘Investor Sentiment in the Stock 

Market’ (2007) 

Monthly Return, General or 

Speculative Mutual Fund Demand 

Factors, Sentiment Changes Index 

 

 

Time-Series 

Regression 

1) Όταν το συναίσθημα είναι χαμηλό, οι μέσες 

μελλοντικές αποδόσεις των κερδοσκοπικών 

μετοχών υπερβαίνουν τις αποδόσεις των ομολόγων. 

2) Όταν το συναίσθημα είναι υψηλό, οι μέσες 

μελλοντικές αποδόσεις των κερδοσκοπικών 

μετοχών είναι χαμηλότερες από τις αποδόσεις των 

ομολόγων. 

3) Το υψηλό επίπεδο  εμπιστοσύνης ακολουθείται 

από μικρές μεταγενέστερες αποδόσεις της αγοράς. 

7 Ho Chienwei & Hung Chi-Hsiou 

‘Investor Sentiment as 

Conditioning Information in Asset 

Pricing’ (2008)  

R: Return, SIZE, B/M: book/market 

ratio, TURNOVER: the ratio of 

trading volume to the number of shares 

outstanding of a firm, RET 2-3: the 

cumulative return over the past second 

through the past third months, RET 4-

6: the cumulative return over the past 

fourth through the past sixth Months, 

RET 7-12: the cumulative return over 

the past seventh through the past 

twelfth, Months, Sentiment Index, 

Spread Default: the return difference 

between Baa and Aaa rated bonds 

The Two-Pass 

Framework 

GLS – OLS 

Cross-Sectional 

Regression 

1) Tα υπό όρους μοντέλα ξεπερνούν τα ανευ 

συνθηκώνμοντέλα στην εξήγηση της δυναμικής των 

αναμενόμενων αποδόσεων των αποθεμάτων. 

2)Η ενσωμάτωση του αισθήματος των επενδυτών 

στα μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων 

συμβάλλει στη συλλογή των επιπτώσεων του 

μεγέθους της επιχείρησης, της αναλογίας 

book/market, και των επιδράσεων ρευστότητας και 

φαινομένων momentum στη διατομή των 

προσαρμοσμένων στον κίνδυνο αποδόσεων των 

μεμονομένων μετοχών. 

8 Schmeling Maik ‘Investor 

Sentiment and Stock Returns: 

Some International Evidence’ 

(2009) 

Future Stock Returns, Sentiment, 

Annual CPI Inflation 

Annual Percentage Change in 

Industrial, Production 

Term Spread, Dividend Yield, 

Detrended (6 months) Short Rate in Ψ 

Predictive 

Regressions / 

Panel Fixed 

Effects 

Regressions / 

Causality  

1) To συναίσθημα προβλέπει αρνητικά κατά μέσο 

όρο τις αποδόσεις της συνολικής χρηματιστηριακής 

αγοράς κατά μήκος των χωρών. 

2) Όταν το συναίσθημα είναι υψηλό, οι μελλοντικές 

αποδόσεις των μετοχών τείνουν να μειώνονται και 

αντίστροφα. Η σχέση αυτή ισχύει και για τις 

αποδόσεις των μετοχών αξίας, τις μετοχές 

ανάπτυξης και για διαφορετικούς χρονικούς 

ορίζοντες προβλέψης. 

3) Ο αντίκτυπος του συναισθήματος στις αποδόσεις 

των μετοχών είναι υψηλότερος για τις χώρες που 

έχουν μικρότερη ακεραιότητα στην αγορά και οι 

οποίες είναι πολιτισμικά πιο επιρρεπείς σε 

συμπεριφορές τύπου αγέλης και υπερβολικής 

αντίδρασης. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα  
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Α/Α Τίτλοι Άρθρων Μεταβλητές Μεθοδολογία Σύντομα Συμπεράσματα 

9 Baker Malcolm ,Wurgler 

Jeffrey Yuan Yu ‘Global, 

Local, and Contagious Investor 

Sentiment’ (2011) 

PVOL: log ratio of the equal-weighted 

average market-to-book ratios, NIPO: log 

number of initial public offerings over the 

year, RIPO: the average first-day returns of 

initial public offerings in the year, TURN: 

detrended log turnover over the year, 

RMKT: monthly market returns, SENT 

Total, SENT Local, SENT Global, 

FLOWUS ↔c 

Time Series 

Regressions 

1) Οι τοπικοί όσοι και οι παγκόσμιοι παράγοντες 

της εμπιστοσύνης, βοηθούν στη πρόβλεψη των 

αποδόσεων σε χαρτοφυλάκια όπου ο συντελεστής 

εμπιστοσύνης είναι υψηλός, όπως μετοχές που 

παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα ή μετοχές 

μικρών, αναπτυσσόμενων εταιρειών. 

2)Η παγκόσμια εμπιστοσύνη είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας πρόβλεψης των αποδόσεων σε επίπεδο 

χώρας. 

3) Το συναίσθημα μπορεί να είναι μεταδοτικό. 

10 Bathia Deven & Bredin Don  

‘An Examination of Investor  

Sentiment Effect on G7 Stock 

Market Returns ’ (2013) 

R: Aggregate Market Returns / Value 

Stocks Returns / Growth Stock Returns, 

CC: Consumer Confidence Index, Annual 

CPI Inflation, Annual Percentage Change 

in Industrial Production, De-trended 6-

month CD Rate, Term Spread, Dividend 

Yield 

Panel Fixed 

Effect 

Regression 

1) Ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ του 

συναισθήματος και των αποδόσεων των μετοχών. 

Όταν η εμπιστοσύνη των επενδυτών κυμαίνεται σε 

υψηλά επίπεδα (χαμηλά) ένα συγκεκριμένο μήνα, οι 

μεταγενέστερες αποδόσεις των μετοχών είναι 

χαμηλές (υψηλές). 

2) Η επίδραση του συναισθήματος είναι ισχυρότερη 

στις μετοχές αξίας από ό, τι στις μετοχές ανάπτυξης. 

11 Siganos Antonios& Vagenas-

Nanos Evangelos & 

Verwijmeren Patrick 

‘Divergence of Sentiment and 

Stock Market Trading’ (2015) 

DoS : Daily Divergence of Sentiment, xp,i 

xn,i : The Average Positive ( p ) and 

Negative, ( n ) words used respectively on 

day i, xp,all , xn,all: The Average Positive and 

Negative words used over the duration of the 

index, σp,all , σn,all: Standard Deviation, 

Trading Volume, Stock Price Volatility 

Panel Fixed 

Effect 

Regression 

1) Η μεγάλη απόκλιση του συναισθήματος 

σχετίζεται με την αύξηση της εμπορικής 

δραστηριότητας. 

2) Ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της απόκλισης 

του συναισθήματος και της μεταβλητότητας των 

τιμών των μετοχών. 

12 Gizelis Demetrios & 

Chowdhury Shah ‘Investor 

Sentiment and Stock Returns: 

Evidence from the Athens 

Stock Exchange’ (2016) 

Rt: Returns of ATHEX  / FTSE – ATHEX 

Large-Cap/ FTSE – ATHEX Mid-Cap / 

FTSE –ATHEX Small – Cap , Inf: 

Consumer Price Index, IP: Industrial 

Production Index, Int: Yield on Ten – year 

Government Bonds, ESI : Economic 

Sentiment Indicator, CCI: Consumer 

Confidence Index, MFD: Mutual Fund 

Discount, USI: Unified Sentiment Indicator 

 

Time –Series 

Regression  

1) O συντελεστής CCI έχει συγκριτικά μικρή 

επίδραση στις αποδόσεις των μεγάλων 

επιχειρήσεων. 

2) Για τις μεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις, οι 

δείκτες ESI και CCI ασκούν σημαντική επιρροή. 

3) Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις υπερβάλλουσες 

αποδόσεις του Athex Composite και FTSE Athex 

Large-cap και του συναισθήματος κατά την 

υποπερίοδο 1/1997 έως 12/2002.  

4) Για τη δεύτερη υποπερίοδο 1/2003 έως 6/2007 ο 

ενοποιημένος δείκτης συναισθήματος είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας. 
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1.8.3 Εμπειρικές Μελέτες για το Συναίσθημα Επενδυτών 

Μία από τις πρώτες μελέτες που έγιναν για τον όρο “investor sentiment” 

χρησιμοποιώντας δεδομένα των αγορών, είναι η Υποτιμολόγηση των Επενδύσεων 

Κλειστού Τύπου (Closed – End Funds Discounts, CEFD) των Lee et al., (1991). Ο 

πρωταρχικός σκοπός των συγγραφέων ήταν να ερευνήσουν εμπειρικά μια 

εναλλακτική εξήγηση για το γρίφο των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίων Κλειστού 

Τύπου το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε από τους Zweig (1973) και De Long et al., 

(1990). Ο Zweig (1973) υποστήριξε ότι οι υποτιμολογήσεις των κλειστών 

κεφαλαίων αντανακλούν προσδοκίες των επενδυτών ενώ οι De Long et al.,  (1990) 

εισάγουν την ιδέα, ότι διακυμάνσεις στο συναίσθημα των επενδυτών μπορεί να 

οδηγήσουν σε μεταβολές στη ζήτηση των μετοχών των κεφαλαίων κλειστού 

τύπου, οι οποίες αντικατοπτρίζονται ως αλλαγές στις υποτιμολογήσεις (discounts). 

Ταυτόχρονα το μοντέλο των De Long et al., (1990) στο οποίο στηρίχτηκαν οι Lee 

et al., (1991), εξηγεί γιατί οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να πωλούν σε έκπτωση 

ακόμα και όταν οι επενδυτές κατά μέσο όρο δεν είναι πεσιμιστές. 

Τα κλειστά κεφάλαια είναι συλλογικές εταιρείες επενδύσεων με περιορισμένο 

αριθμό μετοχών. Νέες μετοχές εκδίδονται σπάνια αλλά όσοι επενδυτές επιθυμούν, 

μπορούν να διαπραγματευτούν την αγορά τους στη δευτερογενή αγορά. Η τιμή 

μιας μετοχής καθορίζεται από τη μια μεριά από την αξία των επενδύσεων και από 

την άλλη από το γεγονός ότι η μετοχή μπορεί να διαπραγματεύεται σε έκπτωση 

(discount) ή με υπερτίμηση (premium). O γρίφος των επενδύσεων κλειστού τύπου 

(closed-end funds puzzle) ορίζεται ως το φαινόμενο όπου οι μετοχές αυτών των 

επενδύσεων είναι συστηματικά μειωμένες σε σχέση με την αγοραία αξία των 

επενδύσεων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο24. Οι Lee et al., (1991) αναφέρουν 

τέσσερα σημαντικά σημεία αυτού του γρίφου. Πιο συγκεκριμένα: τα κεφάλαια 

κλειστού τύπου ξεκινούν με μία τιμή υψηλότερη από την καθαρή αξία (premium). 

Στη συνέχεια κινούνται σε μία μέση έκπτωση της τάξεως του 10%, μέσα στις 

πρώτες 120 μέρες από την αρχή της διαπραγμάτευσης (Weiss, 1989)25. Έπειτα οι 

εκπτώσεις παραμένουν σημαντικές και υπόκεινται σε διακυμάνσεις διαχρονικά. 

                                                           
24 https://www.euretirio.com/grifos-etairion-ependyseon/ 

25 Το δείγμα στη μελέτη του Weiss αφορά κεφάλαια κλειστού τύπου που ξεκίνησαν το διάστημα 1985-87. Ο 

μέσος όρος της έκπτωσης αφορά σε αποθεματικά κεφάλαια που επενδύουν σε Αμερικανικές εταιρείες. 

https://www.euretirio.com/grifos-etairion-ependyseon/
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Τέλος, όταν τα κεφάλαια κλειστού τύπου καταργούνται, οι τιμές των μετοχών 

αυξάνονται και οι εκπτώσεις εξαφανίζονται. 

Υπάρχουν τρείς θεωρίες που προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο. Οι 

πιο αντιπροσωπευτικές είναι το κόστος αντιπροσώπευσης (agency costs), η 

μειωμένη ρευστότητα (illiquidity of assets), τα κεφαλαιακά κέρδη και οι 

φορολογικές υποχρεώσεις (capital gains and tax liabilities). Αρχικά με βάση το 

κόστος αντιπροσώπευσης, οι μετοχές των επενδύσεων κλειστού τύπου πωλούνται 

με έκπτωση καθώς η τιμή περιλαμβάνει τις δαπάνες διαχείρισης του αμοιβαίου 

κεφαλαίου, όπως αμοιβές χρηματιστών, δαπάνες συναλλαγών, αμοιβές και 

προμήθειες προς τη τράπεζα-θεματοφύλακα κτλ. Ωστόσο δεν μπορεί να εξηγήσει 

τις διακυμάνσεις διαχρονικά ή την αρχική πριμοδότηση. Η έλλειψη ρευστότητας 

των στοιχείων του ενεργητικού θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εξήγηση, εάν το 

κεφάλαιο κλειστού τύπου διατηρούσε σημαντικό αριθμό μετοχών για τις οποίες η 

δημόσια διαπραγμάτευση είναι περιορισμένη και η οποία συνήθως γίνεται σε 

χαμηλότερη τιμή. Αυτό το επιχείρημα, όμως, μπορεί να μην ευσταθεί ως εξήγηση 

για τα μεγαλύτερα κεφάλαια κλειστού τύπου των ΗΠΑ τα οποία διακρατούν μόνο 

ρευστά, δημόσια χρεόγραφα. Η καθαρή αξία ενός κεφαλαίου κλειστού τύπου δεν 

αντανακλά το φόρο κεφαλαίου που πρέπει να καταβάλλει ο μέτοχος από τα κέρδη 

του εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο πωληθεί. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί 

η τιμή είναι συνήθως υψηλότερη από την καθαρή αξία όταν τα χαρτοφυλάκια 

δημιουργούνται. 

Οι Lee et al., (1991) εξέτασαν τη θεωρία όπου οι μεταβολές του συναισθήματος 

των επενδυτών μπορούν να εξηγήσουν τις διακυμάνσεις των τιμών και τις 

υποτιμολογήσεις των κεφαλαίων κλειστού τύπου. Κατέληξαν ότι οι 

υποτιμολογήσεις είναι υψηλές όταν οι επενδυτές είναι απαισιόδοξοι σχετικά με τις 

μελλοντικές αποδόσεις και χαμηλές όταν είναι αισιόδοξοι. Θεωρούν ότι οι 

υποτιμολογήσεις υφίστανται επειδή η αβεβαιότητα που κρύβεται στο συναίσθημα 

των επενδυτών καταστέλλει το κίνδυνο για την κατοχή ενός κλειστού κεφαλαίου 

πλέον του κινδύνου που ελλοχεύει στο χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι υποτιμολογήσεις των κλειστών κεφαλαίων είναι 

όντως μια ένδειξη των αλλαγών στο επενδυτικό συναίσθημα. 

Οι Lee et al., (1991) συνέλεξαν δεδομένα και υπολόγισαν ένα σταθμισμένο δείκτη 

υποτιμολογήσεων (value-weighted index of discounts / VWD) από 20 

http://www.euretirio.com/2010/06/ependysi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/amoivaia-kefalaia.html
http://www.euretirio.com/2010/06/amoivaia-kefalaia.html
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χρηματιστηριακά κεφάλαια. Βρήκαν ότι οι εκπτώσεις και οι μεταβολές των 

υποτιμολογήσεων (ΔVWD) έχουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ των κεφαλαίων. 

Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι θετικές συσχετίσεις υπακούουν στην υπόθεση 

ότι οι εκπτώσεις σε διαφορετικά κεφάλαια είναι λόγω του ίδιου αισθήματος των 

επενδυτών. Δεν βρίσκουν, ωστόσο, ότι οι υποτιμολογήσεις ή οι μεταβολές τους 

σχετίζονται στενά με τα επίπεδα των χρηματιστηριακών τιμών ή τις αποδόσεις 

τους. 

Ταυτόχρονα διαπιστώνουν ότι οι μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης 

συμπεριφέρονται καλά όταν οι υποτιμολογήσεις συρρικνώνονται, σε αντίθεση με 

τις μετοχές υψηλότερης κεφαλαιοποίησης, στη περίπτωση που διευρύνονται. Το 

βασικό συμπέρασμα τους είναι ότι οι εκπτώσεις των κεφαλαίων κλειστού τύπου 

αποτελούν ένα είδος μέτρησης του συναισθήματος των επενδυτών. Αλλαγές του 

συναισθήματος κάνουν τα κεφάλαια πιο επικίνδυνα από τα χαρτοφυλάκια που 

κατέχουν και ως εκ τούτου προκαλούν υποτιμήσεις των κεφαλαίων σε σχέση με τη 

βασική τους αξία (fundamentals). 

Στην ανάλυση τους οι Brown & Cliff  (2005) χρησιμοποίησαν μηνιαία δεδομένα 

για τη μεταβλητή της εμπιστοσύνης που προέρχονται από την Investors 

Intelligence από τον Ιανουάριο 1963 μέχρι το Δεκέμβριο 2000. Θεωρούν ότι 

καλύτερα διαχειρίσιμη θα είναι η μεταβλήτη bull-bear spread η οποία 

δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση στην Barron’s και συχνά αναφέρεται σε πολλά 

οικονομικά άρθρα στον τύπο. Χρησιμοποίησαν τα 25 χαρτοφυλάκια των Fama & 

French (1993) που σχηματίστηκαν με βάση το μέγεθος και την αναλογία 

book/market, 5 χαρτοφυλάκια από τα μονομεταβλητά μεγέθη, 5 χαρτοφυλάκια από 

τη μονομεταβλητή αναλογία book/market και το συνολικό χαρτοφυλάκιο της 

αγοράς. Αυτή η συλλογή των 36 χαρτοφυλακίων μας δίνει την ευκαιρία να δούμε 

αν η προβλεψιμότητα λόγω του συναισθήματος επηρεάζεται από τα αποτελέσματα 

μεγέθους ή αξίας. Το πρώτο βήμα για την εξέταση της επίδρασης του επενδυτικού 

κλίματος στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων είναι η παλινδρόμηση των 

μελλοντικών ( k – περιόδων) λογαριθμικών αποδόσεων πάνω στο συναίσθημα και 

τις μεταβλητές ελέγχου (zt). Μεταβλητές ελέγχου θεωρούνται οι μεταβλητές: RFx, 

HB3, TS, DS, DY, Infl, SMB, HML, UMD (βλ.Πίνακα 5). 

(r t+1+ … + rt+k) 

k
 = α(k)  +  Θ’(k)zt +  β(k)St + εt(k)                                         
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Ο όρος β(k) υποδεικνύει την ευαισθησία των αναμενόμενων μηνιαίων αποδόσεων 

ως προς το επενδυτικό κλίμα. Κάτω από τη μηδενική υπόθεση οι αποτιμήσεις των 

περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζονται από τις δυνάμεις συμπεριφοράς και 

έτσι το συναίσθημα δεν πρέπει να εισέρχεται σημαντικά στην παλινδρόμηση. 

Κάτω από την εναλλακτική υπόθεση ότι η αισιοδοξία οδηγεί τις τιμές πάνω από 

τις θεμελιώδεις αξίες τους το β πρέπει να είναι αρνητικό. Οι εκτιμήσεις των 

προσαρμοσμένων ως προς τη μεροληψία εκτιμητών είναι σχεδόν καθολικά 

αρνητικές, όπως προβλέπεται από την εναλλακτική υπόθεση και τείνουν να είναι 

πιο αρνητικές για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τις εταιρείες χαμηλής 

αναλογιάς  book/market. Οι αρθρογράφοι καταλήγουν ότι για τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις ή τις εταιρείες με χαμηλό λόγο book/market, το συναίσθημα αποτελεί 

σημαντικό δείκτη μελλοντικών αποδόσεων για τα επόμενα 1 έως 3 χρόνια. 

Δεδομένου ότι αυτά τα χαρτοφυλάκια αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της 

χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης, το χαρτοφυλάκιο της αγοράς επηρεάζεται 

επίσης σημαντικά από το συναίσθημα (στο 5% επίπεδο σημαντικότητας για 1 και 

2 έτη και στο 1% για 3 χρόνια). Καθώς τα αποτελέσματα μεταξύ των περιόδων 

είναι συσχετισμένα, είναι πιο σωστό να κριθεί η σημαντικότητά τους με βάση μια 

κοινή δοκιμή των συντελεστών. Τα αποτελέσματα του Wald test της μηδενικής 

υπόθεσης ότι β(6)=β(12)=β(24)=β(36)=0 επιβεβαιώνουν ότι οι μετοχές μεγάλης 

αξίας και κεφαλαιοποίησης σχετίζονται σημαντικά με το συναίσθημα, όπως και το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Για να γίνει κατανοητό το οικονομικό μέγεθος των 

συντελεστών επί του συναισθήματος, οι συγγραφείς έλαβαν το συντελεστή 

προσαρμογής μεροληψίας και τον πολλαπλασίασαν με τον ορίζοντα και την 

τυπική απόκλιση του αισθήματος (22%). Για παράδειγμα, μια αύξηση της τυπικής 

απόκλισης στο συναίσθημα συνδέεται με τη μείωση της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου μεγάλου μεγέθους, χαμηλού λόγου book/market κατά 7,1% σε 

διάστημα 2 ετών.  Η μέση απόδοση των 2 ετών για αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι 

περίπου 25%, επομένως πρόκειται για μια σημαντική μείωση από οικονομικής 

πλευράς. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει λοιπόν είναι ότι η επενδυτική 

εμπιστοσύνη μπορεί να προβλέψει τις αποδόσεις της αγοράς για τα επόμενα 

χρόνια και ότι τα μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων οφείλουν να 

συμπεριλάβουν το ρόλο του επενδυτικού κλίματος. 
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Οι Baker & Wurgler (2006) προσπάθησαν να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

η επενδυτική εμπιστοσύνη επηρεάζει τη διατομή των αποδόσεων των μετοχών. 

Αρχικά προχώρησαν στην κατασκευή ενός σύνθετου δείκτη συναισθήματος που 

βασίζεται σε μία παραλλαγή έξι βασικών αναφορών μέτρησης για το συναίσθημα: 

την υποτιμολόγηση των επενδύσεων κλειστού τύπου (CEFD), τον κύκλο εργασιών 

του NYSE (New York Stock Exchange), τον αριθμό και τη μέση απόδοση της 

πρώτης ημέρας στις δημόσιες εγγραφές (IPOs – Initial Public Offerings), το 

μερίδιο των μετοχών σε νέα θέματα και το ασφάλιστρο μερίσματος (Dividend 

Premium). Οι συγγραφείς προκειμένου να απομακρύνουν την επίδραση 

μακροοικονομικών παραγόντων της αγοράς σε καθένα από τα έξι 

χρηματοοικονομικά δεδομένα, παλινδρόμησαν κάθε δείκτη μέτρησης πάνω στο 

δείκτη ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής, στην αύξηση των διαρκών και μη 

καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών και σε μια ψευδομεταβλητή για τις NBER 

υφέσεις.  Ως αποτέλεσμα, ο σύνθετος δείκτης συναισθημάτων αποτελείται από τις 

τρέχουσες τιμές των CEFD, τον αριθμό των δημόσιων εγγραφών και το 

επενδυτικό συναίσθημα των νέων θεμάτων, καθώς και τον κύκλο εργασιών του 

NYSE με μία περίοδο υστέρηση, την απόδοση των IPO σε υστερήσεις και το 

ασφάλιστρο μερίσματος. Επιπλέον, κάθε παράγοντας εισάγεται στο σύνθετο 

δείκτη συναισθημάτων με το αναμενόμενο πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα: 

SENTIMENT⊥
t  

=   − 0,198CEFD⊥
t  +  0,225TURN⊥

t−1  + 0,234NIPO⊥
t

+  0,263RIPO⊥
t−1  +  0,211St ⊥ −  0,243Pt−1

⊥D−ND 
 

Στη συνέχεια παλινδρομούν τις αποδόσεις μακροπρόθεσμων χαρτοφυλακίων πάνω 

στη μεταβλητή SENTIMENTt με μία υστέρηση, στο ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς 

RMRF, στους παράγοντες των Fama & French (1993) HML, SMB (οι αποδόσεις 

των μετοχών μεγάλων και μικρών σε όρο μέγεθος επιχείρησης στα χαρτοφυλάκια) 

και στον παράγοντα momentum UMD (η απόδοση των υψηλών-momentum 

μετοχών μείον την απόδοση των χαμηλών–momentum μετοχών). Το δείγμα 

περιλαμβάνει μηνιαίες αποδόσεις από το 1963 μέχρι το 2001.  

 R Xit ≡ HIGH,t – R xit ≡ LOW,t= c +  dSENTIMENTt−1 +  βRMRFt +  sSMBt 

  + hHMLt  +  mUMDt + ut             
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Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι Baker & Wurgler (2006) είναι τα εξής: 

Όταν το συναίσθημα είναι υψηλό, οι αποδόσεις των μικρών, νέων και υψηλής 

μεταβλητότητας επιχειρήσεων είναι σχετικά χαμηλές κατά το επόμενο έτος.  

Παράλληλα οι διαδοχικές αποδόσεις τόσο στις εταιρείες χαμηλής όσο και υψηλής 

ανάπτυξης πωλήσεων είναι χαμηλές, σε σχέση με τις αποδόσεις των μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεων. Το ίδιο αποτέλεσμα εμφανίζεται και για τις επακόλουθες 

αποδόσεις τόσο στις εταιρείες χαμηλής όσο και υψηλής εξωτερικής 

χρηματοδότησης σε σχέση με πιο τυπικές επιχειρήσεις. Τέλος συνοπτικά 

μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όταν η εμπιστοσύνη εκτιμάται να 

είναι υψηλή, μετοχές που είναι ελκυστικές σε αισιόδοξους επενδυτές και την ίδια 

στιγμή αδιάφορες για τους ορθολογικούς – arbitrageurs τότε, μικρές, νέες, μη-

επικερδείς, που δεν αφήνουν μερίσματα, με υψηλή μεταβλητότητα μετοχές καθώς 

και μετοχές εταιρειών που παρουσιάζουν προβλήματα τείνουν να κερδίζουν 

χαμηλές αποδόσεις. Σε συνθήκες υψηλής εμπιστοσύνης τα μοτίβα εξασθενίζουν ή 

αντιστρέφονται. 

Το 2007 οι Baker & Wurgler μελετούν τη προβλεψιμότητα του σύνθετου δείκτη 

συναισθήματος που είχαν ορίσει το 2006 σε προηγούμενη μελέτη τους, στο 

συγχρονικό (cross–sectional) καθώς και στο συνολικό επίπεδο. Eιδικότερα 

τονίζουν ότι τα συναισθήματα επιδρούν μεμονωμένα τόσο σε εταιρείες όσο και σε 

ολόκληρη τη χρηματιστηριακή αγορά, ενώ μεγαλύτερη επίδραση ασκούν σε 

μετοχές που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Στην έρευνά τους  παλινδρομούν τη 

μηνιαία απόδοση σε ένα από τα δέκα χαρτοφυλάκια μεταβλητότητας (εξαρτημένη 

μεταβλητή) πάνω στις παρακάτω μεταβλητές: στις γενικές και κερδοσκοπικές 

συνιστώσες της ζήτησης των αλλαγών στη ροή αμοιβαίων κεφαλαίων και στο 

δείκτη αλλαγών της εμπιστοσύνης. Μετοχές με εξαιρετική μεταβλητότητα, μικρών 

εταιρειών, που αναπτύσσονται ταχύτατα ή βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία, 

είναι δυσανάλογα πιο ευαίσθητες και στις δύο συνιστώσες των ροών κεφαλαίων. 

Ταυτόχρονα οι συντελεστές του συναισθήματος αυξάνουν καθώς οι μετοχές 

γίνονται πιο κερδοσκοπικές και δύσκολο να υπαχθούν σε arbitrage. Τέλος, 

συμπεραίνουν ότι όταν το συναίσθημα είναι χαμηλό, οι μέσες μελλοντικές 

αποδόσεις των κερδοσκοπικών μετοχών υπερβαίνουν τις αποδόσεις των ομολόγων 

και καθώς το συναίσθημα είναι υψηλό, οι μέσες μελλοντικές αποδόσεις των 

κερδοσκοπικών μετοχών είναι χαμηλότερες από τις αποδόσεις των ομολόγων. Σε 
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συνολικό επίπεδο, το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης ακολουθείται από μικρές 

μεταγενέστερες αποδόσεις της αγοράς. 

Οι Ho & Hung (2008) κατασκεύασαν ένα υπό συνθήκη μοντέλο του κλασικού 

υπόδειγματος αποτίμησης χρεογράφων (CAPM) και του μοντέλου των τριών 

παραγόντων (Fama & French Τhree Factor Model) και το σύγκριναν με ένα άνευ 

συνθηκών μοντέλο χωρίς την παρουσία του συναισθήματος. Οι συγγραφείς 

ακολούθησαν τη μεθοδολογία των 2 διόδων (two-pass) για να προχωρήσουν στην 

εξέταση διαφόρων προδιαγραφών των μοντέλων τιμολόγησης περιουσιακών 

στοιχείων. To υπό συνθήκη two-pass πλαίσιο μπορεί να γενικευτεί στη παρακάτω 

μορφή: 

𝑅jt 
∗  ≡  Rjt − [R FT + β (θ; St−1, zt−1, Xjt−1)’Ft]  =  cot  +  ctZjt−1  +  e jt       

όπου η μεταβλητή R*jt είναι η εκτιμώμενη απόδοση της μετοχής j για τον χρόνο t 

και είναι ίση με το άθροισμα του σταθερού όρου και του καταλοίπου που 

προκύπτει από την πρώτη διέλευση παλινδρόμηση της χρονοσειράς. Το θ 

υποδηλώνει τις παραμέτρους που αιχμαλωτίζουν την εξάρτηση του β στην 

επενδυτική εμπιστοσύνη St-1, το προεπιλεγμένο περιθώριο (default spread) zt-1 και 

τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Xjt-1. Ft είναι ο φορέας των παραγόντων 

κινδύνου που καθορίζονται στο μοντέλο τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων. Η  

Zjt-1 είναι ο φορέας των ανωμαλιών των τιμών (το μέγεθος, η αξία, η ρευστότητα 

και το momentum) και ct είναι ο φορέας των χαρακτηριστικών ανταμοιβών. Στη 

συνέχεια προχώρησαν στην κατασκευή του πιο αντιπροσωπευτικού μοντέλου 

τιμολόγησης που περιέχει όλους τους παράγοντες κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα: 

rjt  = αj  +  βjmrmt +  βjSMBSMBt  +  βjHMLHMLt  +  βjpsPS t + βjWMLWMLt  +

ujt      

όπου, 

rjt = Rjt - RFT και rmt είναι η υπερβάλλουσα απόδοση του δείκτη αγοράς κατά το 

χρόνο t. Το SMB υποδηλώνει τη μηνιαία διαφορά απόδοσης μεταξύ της μέσης 

απόδοσης των τριών χαρτοφυλακίων μικρού μεγέθους και της μέσης απόδοσης 

των τριών μεγάλων χαρτοφυλακίων και το HML δηλώνει τη μηνιαία διαφορά 

απόδοσης μεταξύ της μέσης απόδοσης των δύο χαρτοφυλακίων αξίας και της 

μέσης απόδοσης των δύο χαρτοφυλακίων ανάπτυξης. Ο PS είναι ο συντελεστής 
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ρευστότητας Pastor-Stambaugh (2003) που κατασκευάστηκε από τη διαφορά 

μεταξύ της σταθμισμένης από πλευράς αξίας απόδοσης των χαρτοφυλακίων 

υψηλής ρευστότητας και της σταθμισμένης από πλευράς αξίας απόδοση της 

χαμηλής ρευστότητας ευαίσθητων χαρτοφυλακίων. Ο WML είναι ο συντελεστής 

momentum που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των αποδόσεων του 

νικητήριων και των χαμένων χαρτοφυλακίων των στρατηγικών momentum όπως 

παρουσιάστηκαν από τους Jegadeesh & Titman (1993). Για τη περαιτέρω 

απεικόνιση των υποθετικών μοντέλων, οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν το 

υπόδειγμα CAPM ενός παράγοντα. Ο συντελεστής β της πλεονάζουσας απόδοσης 

της αγοράς βjt-1, μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση του επενδυτικού αισθήματος 

(St-1), του default spread (zt-1) και των σταθερών χαρακτηριστικών (SIZEjt-1 και 

B/Mjt-1) από την παρακάτω σχέση:                               

β jt−1 = βj1 +  βj2zt−1 +  βj3St−1 +  βj4zt−1S t−1 + (βj5 + βj6St−1 +

 βj7zt−1)SIZE jt−1  +  (βj8  +  βj9St−1 +  βj10zt−1) (
B

M
) jt−1                                                                                                            

Στην άνευ συνθήκη περίπτωση όλα τα βs είναι ίσα με το μηδέν εκτός από το βj1. Η 

πρώτης διέλευσης παλινδρόμηση της χρονοσειράς για την υπό συνθήκη 

προδιαγραφή του CAPM που περιλαμβάνει όλες τις υπό συνθήκη πληροφορίες 

είναι η ακόλουθη: 

r jt = αj +  βj1r mt +  βj2zt−1rmt + βj3St−1rmt  +  βj4zt−1St−1rmt +

 βj5SIZEjt−1rmt  + βj6St−1SIZEjt−1rmt +  βj7zt−1SIZEjt−1rmt +  βj8
B

Μ⁄
jt−1

rmt +

βj9St−1
B

Μ⁄
jt−1

rmt + β10zt−1
B

Μ⁄
jt−1

rmt  +  ujt                                                                                                     

Για τη μεταβλητή της εμπιστοσύνης χρησιμοποίησαν τους δείκτες μέτρησης MS 

(Consumer Confidence Index of the Michigan Survey), CCI (Consumer 

Confidence Index of the Conference Board), II (Investors Intelligence Sentiment 

Index) και το συνδυασμό των 3 δεικτών για τη δημιουργία ενός σύνθετου δείκτη 

(COMPt). Τα δεδομένα από το NYSE και το ΑΜΕΧ είναι μηνιαία από το CRSP 

για την περίοδο από τον Ιούλιο 1964 μέχρι το Δεκέμβριο 2005. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι τα υπο συνθήκη μοντέλα υπερέχουν 

όταν προσπαθούν να εξηγήσουν τη δυναμική των αναμενόμενων αποδόσεων των 

μετοχών, ενώ όταν ενσωματώνουν το επενδυτικό συναίσθημα, συχνά μπορούν να 

ενσωματώνουν και να καταγράφουν τις ανωμαλίες αποτίμησης των χρεογράφων.  
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Ειδικότερα, τα υπό συνθήκη μοντέλα FF (Fama & French) προσαυξημένα με 

παράγοντες momentum και ρευστότητας, τα οποία ενσωματώνουν την επενδυτική 

εμπιστοσύνη μπορούν να αντιληφθούν τις επιδράσεις του μεγέθους της εταιρείας, 

της αναλογίας book/market και του φαινομένου momentum.  

Οι Baker et al., (2011) εξετάζουν την επίδραση των παγκόσμιων και τοπικών 

συνιστωσών του επενδυτικού κλίματος στις μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές, 

τόσο στο επίπεδο του μέσου όρου της χώρας όσο και στη χρονική σειρά της 

διατομής (cross-section) καθώς ακόμα μελετούν εάν και πώς εξαπλώνεται το 

συναίσθημα στις αγορές. Προχώρησαν στη κατασκευή δεικτών εμπιστοσύνης για 

6 μεγάλες παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, όπως του Καναδά, της 

Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής και δημιούργησαν ένα παγκόσμιο και 6 τοπικούς σε επίπεδο 

χωρών δείκτες συναισθήματος. Τα στοιχεία είναι ετήσια από το 1980 έως το 2005. 

Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν μια σειρά από ενδείξεις συναισθήματος που 

φαίνεται ότι περιέχουν κάποια συνιστώσα της επενδυτικής εμπιστοσύνης και 

κάποια συνιστώσα της ιδιοσυγκρασιακής παραλλαγής που δεν σχετίζεται με το 

συναίσθημα (πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με τις αναμενόμενες 

αποδόσεις). Για να αφαιρεθεί  το τελευταίο κομμάτι, αρχικά ορθογώνισαν τις 

πρώτες ενδείξεις συναισθήματος σε μια ποικιλία μακροοικονομικών σειρών 

(αύξηση της κατανάλωσης, αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, πληθωρισμός, 

αύξηση της απασχόλησης, premium). Οι 4 παράγοντες εμπιστοσύνης που 

συνθέθηκαν για τη δημιουργία του συνολικού συναισθήματος είναι οι εξής: 

(PVOL) ο λογαριθμικός λόγος των ισοδύναμων μέσων σταθμισμένων δεικτών 

book – to – market αποθεμάτων με υψηλή ιδιοσυγκρασιακή μεταβλητότητα και 

αποθέματα με χαμηλή ιδιοσυγκρασιακή μεταβλητότητα, (NIPO) είναι ο αριθμός 

των αρχικών δημόσιων προσφορών κατά τη διάρκεια του έτους, (RIPO) είναι η 

μέση απόδοση της πρώτης ημέρας των αρχικών δημόσιων προσφορών του έτους 

και (TURN) είναι ο άνευ τάσης λογάριθμος του κύκλου εργασιών κατά τη 

διάρκεια του έτους. Οι συντελεστές του συνολικού δείκτη συναισθημάτων για 

κάθε χώρα είναι γραμμικές συναρτήσεις των εντός των χωρών των τυποποιημένων 

τιμών των ενδείξεων εμπιστοσύνης και συνεπώς έχουν μέση τιμή μηδέν.  

Για τη σχέση μεταξύ της εμπιστοσύνης και των αποδόσεων των αγορών οι 

συγγραφείς συγκέντρωσαν μηνιαίες αποδόσεις από το 1981 έως το 2006 για τις 
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χώρες και παλινδρόμησαν τις αποδόσεις για τη κάθε χώρα c το έτος t στην αρχική 

τιμή του δείκτη επενδυτικού κλίματος. Ειδικότερα: 

R MKT,c,t = α + dSENTTOTAL
c,t−1  +  uc,t                                                                            

R MKT,c,t = b  +  eSENTGLOBAL
t−1  +  fSENTLOCAL

c,t−1  +  uc,t                                          

Από τα αποτελέσματα ξεχωρίζει το συμπέρασμα ότι το συνολικό κλίμα των 

επενδυτών χρησιμεύει ως ένας στατιστικά σημαντικός contrarian παράγοντας 

πρόβλεψης των αποδόσεων. Παράλληλα συμπεραίνουν ότι τα τοπικά σε επίπεδο 

χωρών αποτελέσματα καθοδηγούνται από τη παγκόσμια εμπιστοσύνη των 

επενδυτών. Στη συνέχεια προχώρησαν στη παλινδρόμηση χρονολογικών σειρών 

για τη πρόβλεψη των μακροπρόθεσμων χαρτοφυλακίων. Τα βασικά μοντέλα είναι 

τα εξής: 

R Xit= long,c,t –  R xit=Short,c,t =  α + dSENTTOTAL c,t−1  +  u c,t                                              

R Xit=long,c,t – R xit=Short,c,t = b + eSENTGLOBAL t−1 +  fSENTLOCAL
c,t−1  + uc,t                  

Η επιρροή του τοπικού συναίσθηματος είναι πολύ πιο εμφανής στη διατομή (cross 

– section). Η εξήγηση που δίνεται από την πλευρά των συγγραφέων για αυτή την 

αυξημένη επιρροή του τοπικού συναισθήματος είναι το γεγονός ότι οι τοπικοί 

επενδυτές δρούν περισσότερο με φήμες ή απλά αναπτύσσουν ασυνήθιστες 

πεποιθήσεις για συγκεκριμένες τοπικές μετοχές και όλα τα παραπάνω θυμίζουν τη 

γνωστή αντίληψη του home bias (French & Poterba, 1991). Τέλος θέλουν να 

ελέγξουν την υπόθεση ότι το συναίσθημα είναι μεταδοτικό. Παλινδρόμησαν τις 

μελλοντικές αποδόσεις των μακροπρόθεσμων χαρτοφυλακίων που 

διαμορφώνονται με βαση τα εξής χαρακτηριστικά (μέγεθος, συνολικός κίνδυνος, 

book – to –market ratio, αύξηση πωλήσεων) και στις πέντε χώρες, εξαιρουμένων 

των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμπεριέλαβαν το αμερικανικό συναίσθημα και πιο 

συγκεκριμένα το έθεσαν να αλληλεπιδρά με τις ροές κεφαλαίων από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες σε καθεμία από τις πέντε άλλες χώρες. 

R Xit=long,c,t– R xit=Short,c,t   = α +  b SENT TOTAL c,t−1 +  c SENT TOTAL  US,t−1 +

 d|FLOWUS↔c,t−1| + e SENT TOTAL
US,t−1|FLOWUS ↔c,t−1|  + uc,t                                      

Βρήκαν ότι η παγκόσμια εμπιστοσυνή προκύπτει καθώς το επενδυτικό 

συναίσθημα είναι μεταδοτικό στις αγορές. Ο μηχανισμός που βoηθάει την 

εξάπλωση του είναι οι ροές ιδιωτικών κεφαλαίων. 



56 
 

Οι Gizelis & Chowdhury (2016) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του επενδυτικού 

κλίματος και των χρηματιστηριακών αποδόσεων των εταιρειών που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Χρησιμοποιούν ως άμεση μέτρηση του 

συναισθήματος τους ιστορικούς δείκτες εμπιστοσύνης των επενδυτών που 

συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ESI: Economic Sentiment Indicator 

και CCI: Consumer Confidence Indicator), ενώ για την έμμεση κατέφυγαν στην 

έκπτωση / πριμοδότηση του κλειστού κεφαλαίου (MFDIS: Mutual Fund 

Discount). Χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου 1995 

έως Απριλίου 2014, τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης δείχνουν ότι το 

συναίσθημα των επενδυτών εξηγεί ασθενώς τις αποδόσεις. Οι συγγραφείς βρήκαν 

ότι η συσχέτιση μεταξύ του ESI και του CCI είναι εξαιρετικά υψηλή και γι’αυτό 

δημιούργησαν έναν δείκτη ενοποιημένου συναισθήματος (Unified Sentiment 

Indicator - USI). Τα μηνιαία μακροοικονομικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για να 

απομονώσουν την επίδραση του κινδύνου της αγοράς. Το μοντέλο της 

παλινδρόμησης έχει την παρακάτω μορφή: 

Rt =  α 0 +  α1 (Sentiment Proxy)t + α2INFt + α3INTt  +  α4IPt  +  ε t            

όπου  

Rt: απόδόσεις των ATHEX (60 largest listed companies) / FTSE – ATHEX (20 

largest blue chip companies) / FTSE – ATHEX Mid-Cap Ιndex / FTSE – ATHEX 

Small – Cap Index                     

INF: Πληθωρισμός μέσω του δείκτη Consumer Price 

INT: Επιτόκια (Αποδόση των Δεκαετών Κρατικών Ομολόγων) 

IP: Βιομηχανική Παραγωγή μέσω του δείκτη Industrial Production 

Αρχικά οι συγγραφείς καταλήγουν ότι στη περίπτωση των large - caps, οι 

συντελεστές των MFD, ESI και USI είναι σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 

5%. Για τις μεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις, οι δείκτες ESI και CCI ασκούν 

σημαντική επιρροή. Οι υψηλότερες τιμές των MFD και ESI δείχνουν ευνοϊκότερο 

κλίμα στην αγορά, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των τιμών και σε υψηλότερες 

αποδόσεις, ενώ η σειρά CCI είναι πάντα αρνητική και η κίνηση της προς το μηδέν 

θεωρείται θετική μετατόπιση του συναισθήματος. Στη συνέχεια εξέτασαν την 

επίδραση του συναισθήματος στις υπερβάλλουσες αποδόσεις του Athex 

Composite και FTSE Athex Large-cap κατά την υποπερίοδο 1/1997 έως 12/2002.  
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Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι αντίθετα με τις προσδοκίες, το συναίσθημα δεν 

παίζει κανένα ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι συγγραφείς θεωρούν, 

ότι  αυτό το παράδοξο θα μπορούσε να αποδοθεί στην εξαιρετική σοβαρότητα 

τόσο των φάσεων ανάκαμψης όσο και καθόδου αυτού του κύκλου της αγοράς 

κατά την οποία τα 2 συναισθήματα ευφορία και φόβος εξουδετερώνει το ένα το 

άλλο ή στην περίπτωση όπου ο αριθμός των μετοχών που επηρεάζονται θετικά 

από το αισιόδοξο συναίσθημα είναι περίπου ο ίδιος με αυτούς που επηρεάζονται 

αρνητικά από το αντίστοιχο απαισιόσοξο. Για τη δεύτερη υποπερίοδο 1/2003 έως 

6/2007 οι αποδόσεις τόσο των μεγάλων όσο και των μεσαίων επιχειρήσεων, 

επηρεάζονται σημαντικά από τον ενοποιημένο δείκτη, ενώ των μικρών 

επιχειρήσεων σχεδόν καθόλου. 

Τα παρακάτω άρθρα κάνουν χρήση του οικονομετρικού μοντέλου Panel Fixed 

Effect Regression. 

Ο Schmeling (2009) εξετάζει τη σχέση εμπιστοσύνης-αναμενόμενων αποδόσεων 

διεθνώς και συγκεκριμένα σε 18 βιομηχανοποιημένα κράτη (Αμερική, Ιαπωνία, 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και 14 Ευρωπαικά Κράτη), μελετώντας σαν δείκτη 

συναισθήματος την εμπιστοσύνη των καταναλώτων. Αρχικά από ένα απλό τεστ 

αιτιότητας φάνηκε να υπάρχει αμφίδρομη σχέση αιτιότητας. Προκειμένου όμως να 

ελεγχθούν πιο εμπεριστατωμένα οι επιδράσεις του συναισθήματος στις 

μελλοντικές αποδόσεις (σε βάθος 1, 6, 12, 24 μηνών), υπολόγισε για κάθε χώρα 

παλινδρομήσεις με εξαρτημένη μεταβλητή τις μελλοντικές αποδόσεις και 

ανεξάρτητες μεταβλητές τις επενδυτικές προσδοκίες όπως και μακροοικονομικές 

μεταβλητές που συγκαταλέγονται στη μήτρα Ψ της μορφής: 

1

K
 ∑ ri t+k

k
κ=1 = δo i,(k)  + δ1

i,(k) Sentt i + Ψt  i,(k) γi,(k) +  ξ  i,(k) t+1→t+k      

Από τα αποτελέσματα των panel regressions για τη συνολική αγορά μπορεί να 

φανεί ότι το κλίμα των επενδυτών έχει σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο στις 

μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών σε όλους τους προβλεπόμενους ορίζοντες (1 

έως 24 μήνες). Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει για τις μετοχές αξίας και 

για τις αναπτυξιακές, με τη σχέση αισθήματος-αποδόσεων να είναι κάπως 

ισχυρότερη για τις πρώτες. Επιπλέον καταλήγει στην άποψη ότι ο αντίκτυπος του 

συναισθήματος στις αποδόσεις των μετοχών είναι υψηλότερος για χώρες που 
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έχουν μικρότερη ακεραιότητα στην αγορά και οι οποίες είναι πολιτισμικά πιο 

επιρρεπείς σε συμπεριφορές τύπου αγέλης και υπερβολικής αντίδρασης.  

Οι Bathia & Dredin (2013) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ του επενδυτικού κλίματος 

και των αποδόσεων της χρηματιστηριακής αγοράς των G7 (ΗΠΑ, Καναδάς, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ιαπωνία). Χρησιμοποιώντας μια 

σειρά από ενδείξεις επενδυτικού συναισθήματος, όπως έρευνες μεταξύ των 

επενδυτών, ροές μετοχικών κεφαλαίων, έκπτωση αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού 

τύπου και αναλογία put-call, εξετάζουν εάν το κλίμα των επενδυτών έχει 

σημαντική επίδραση στις συνολικές αποδόσεις της αγοράς, των μετοχών αξίας και 

των μετοχών ανάπτυξης. Τα στοιχεία είναι μηνιαία για την περίοδο Ιανουαρίου 

1995 έως Δεκεμβρίου 2007 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εμπιστοσύνη των 

επενδυτών έχει σημαντική επίδραση στις αποδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς 

για διαφορετικούς ορίζοντες προβλέψης. Εκτίμησαν με τη μέθοδο των panel fixed 

effects την παρακάτω σχέση: 

ri t+k = δo i,(k)  +  δ1
(k) CCt i + δ2

(k)γt i,(k)t + 𝜉t+k
i,(k)

                                                    

k είναι ο αριθμός μηνών από το χρόνο t για κάθε χώρα i. Η δεξιά πλευρά της 

εξίσωσης περιλαμβάνει τον δείκτη εμπιστοσύνης (CC) για κάθε χώρα i και πολλές 

άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές, όπως τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού, το 

ετήσιο ποσοστό μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής, τα εξαμηνιαία χωρίς 

τάση πιστοποιητικά κατάθεσης (cd rate), ο όρος spread και η μερισματική 

απόδοση των 6 μηνών που ενσωματώνονται στη μεταβλητή γ. Η σταθερή 

επίδραση του πάνελ μελετάται σε χρονικό ορίζοντα από 1 μήνα έως 24 μήνες. 

Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης φαίνεται ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

μεταξύ εμπιστοσύνης και αποδόσεων αγοράς, μετοχών αξίας και μετοχών 

ανάπτυξης για χρονικό ορίζοντα από 1 έως 24 μήνες. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι ένα σοκ στη τυπική απόκλιση της εμπιστοσύνης οδηγεί σε μείωση της 

συνολικής απόδοσης της αγοράς κατά 48 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα και 

κατά 60 τους επόμενους 3 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Διαπίστωσαν ότι η 

εμπιστοσύνη έχει σταθερά μεγαλύτερη επίδραση στις αποδόσεις των μετοχών 

αξίας από ό,τι στις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών και μετοχών 

ανάπτυξης για όλους τους ορίζοντες αποτέλεσμα που συμφωνεί με τις μελέτες των 

Lemmon & Portniaguina, (2006) και Schmeling, (2009). Τέλος, συμπεραίνουν ότι 
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η εμπιστοσύνη έχει σημαντική αρνητική επίδραση στις αποδόσεις των μετοχών σε 

ορίζοντα προβλέψης 3 μηνών για όλες τις χώρες εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο 

και την Ιαπωνία.  

Οι Siganos et al., (2015) μελετώντας τις επιπτώσεις της απόκλισης του 

συναισθήματος στον όγκο συναλλαγών και στη μεταβλητότητα των τιμών των 

μετοχών βρήκαν θετική συσχέτιση. Το συναίσθημα ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 

των ατόμων κατά τη διάρκεια της ημέρας και για το σκοπό αυτό, χρησιμοποίησαν 

τις καθημερινές ενημερώσεις κατάστασης από την πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης, Facebook, σε 20 χώρες (Αμερική και Ευρώπη). Πρώτα όρισαν την 

απόκλιση του αισθήματος (DoS) ως την καθημερινή απόλυτη απόσταση μεταξύ 

θετικού και αρνητικού συναισθήματος ως εξής: 

DoSi,j  =  |
x p,i– xp,all  

σp,all
⁄   +   

x n,i– x n,all 
σn,all

⁄   |  

DoSi,j είναι η καθημερινή απόκλιση του συναισθήματος μιας χώρας j την ημέρα i. 

xp,i xn,i δείχνουν τις μέσες θετικές (p) και αρνητικές (n) λέξεις που 

χρησιμοποιούνται αντίστοιχα την ημέρα i για τη χώρα j. 

xp,all , xn,all , σp,all , σn,all είναι οι μέσες (x) θετικές και αρνητικές λέξεις που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του δείκτη και η τυπική απόκλιση (σ) αυτών 

των μεταβλητών. 

Στη συνέχεια όρισαν τον όγκο συναλλαγών αφαιρώντας το μέσο όγκο συναλλαγών 

μιας χώρας στη δειγματοληπτική περίοδο και διαιρώντας το αποτέλεσμα με τη 

τυπική απόκλιση του όγκου συναλλαγών της χώρας. Μέτρησαν την ημερήσια 

μεταβλητότητα χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα GARCH (1,1), το οποίο περιέχει 

ένα σταθερό στοιχείο και μία καθυστέρηση στις αποδόσεις των αποθεμάτων 

(Bollerslev, 1986). 

Αρχικά εξέτασαν εάν η απόκλιση του συναισθήματος σχετίζεται με τον όγκο 

συναλλαγών και διαπιστώνουν ότι υπάρχει ισχυρή θετική σχέση μεταξύ τους. Ο 

συντελεστής παραμέτρου είναι 0,825 και το αποτέλεσμα είναι στατιστικά 

σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Στη συνέχεια μελετώντας τη σχέση 

μεταξύ της απόκλισης του συναισθήματος και της μεταβλητότητας των τιμών των 

μετοχών βρήκαν θετική συσχέτιση σε επίπεδο 1%. Συγκεκριμένα ο συντελεστής 

παίρνει τιμή 0.018 για τις χώρες της Αμερικής και 0.041 για τις χώρες της 
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Ευρώπης. Ο λόγος για τον έλεγχο της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών 

προέρχεται από τους Harris & Raviv (1993) και τους Banerjee & Kremer (2010), 

οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η μεγαλύτερη διαφωνία απόψεων οδηγεί σε υψηλότερες 

απόλυτες μεταβολές των τιμών.  

Τέλος τα δύο εναπομείναντα άρθρα που έχουν περιγραφεί στον Πίνακα 5 

περιγράφουν την έρευνά τους βασιζόμενα στη μεθοδολογία της αιτιότητας και 

συγκεκριμένα Causality / VAR Causality. 

Οι Fisher & Statman (2000) μελέτησαν το συναίσθημα τριών ομάδων επενδυτών, 

των θεσμικών (Wall Street strategies), των μεμονομένων επενδυτών και των 

συγγραφέων ενημερωτικών επενδυτικών δελτίων. Για το συναίσθημα των 

θεσμικών επενδυτών, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία για το διάστημα 09/1985 - 

07/1998 από την Merrill Lynch, για τους μεσαίου μεγέθους επενδυτές τα στοιχεία 

προέρχονται από τη Chartcraft, ενώ τα δεδομένα για το συναίσθημα των μικρών 

επενδυτών από την Αμερικανική Ένωση Ατόμων Επενδυτές (AAII) για το ίδιο 

διάστημα. 

Βρήκαν ότι το συναίσθημα των θεσμικών επενδυτών είναι ασυσχέτιστο με το 

συναίσθημα των υπόλοιπων ομάδων, ενώ η εμπιστοσύνη των μεμενομένων 

επενδυτών και των συγγραφέων επενδυτικής ενημέρωσης έχουν υψηλή συσχέτιση 

μεταξύ τους. Επίσης βρέθηκε ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του 

συναισθήματος των θεσμικών και των μεμονωμένων επενδυτών και των 

μελλοντικών αποδόσεων του S&P500. Παρατήρησαν ότι αλλαγές στο συναίσθημα 

των μεμονωμένων επενδυτών είναι περισσότερο συσχετισμένες με τις αποδόσεις 

του S&P500 σε σχέση με τις αντίστοιχες του CRSP 9-10, καθώς και ότι η 

συσχέτιση της εμπιστοσύνης των θεσμικών με τις αποδόσεις μετοχών μεγάλης 

κεφαλαιοποίησης είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτών μικρής κεφαλαιοποίησης. 

Τέλος, το συναίσθημα των θεσμικών επενδυτών επηρεάζεται πολύ λίγο από τις 

αποδόσεις, καθώς δεν έβγαλαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των 

αποδόσεων του S&P500 και των μελλοντικών αλλαγών στην εμπιστοσύνη τους. 

Οι Brown & Cliff (2004) στην έρευνά τους χρησιμοποίησαν δύο δείκτες 

εμπιστοσύνης, καθώς μοίρασαν το δείγμα τους σε ιδιώτες και θεσμικούς 

επενδυτές. Ο πρώτος δείκτης για τους ιδιώτες είναι η έρευνα της Αμερικανικής 

Ένωσης Μεμονομένων Επενδυτών (AAII) και ο δεύτερος η έρευνα της Investors 
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Intelligence (II) που επικεντρώνεται στους θεσμικούς επενδυτές. Τα μηνιαία 

στοιχεία καλύπτουν την περίοδο από τον Μάρτιο 1965 μέχρι το Δεκέμβριο 1998 

ενώ τα εβδομαδιαία ξεκινούν από τις 24 Ιουλίου 1987 μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 

1998.  Στην έρευνα τους εκτιμούν VAR μοντέλα για τις σειρές συναισθήματος και 

αποδόσεων της αγοράς. Το γενικό μοντέλο έχει την ακόλουθη μορφή ενός 

Αυτοπαλίνδρομου 1ου Βαθμού, AR(1): 

S t+1 =  μ +  γSt +  wt                                                                                                                                                     

Οι Ν παρατηρούμενες ενδείξεις για την επενδυτική εμπιστοσύνη συγκεντρώνονται 

σε ένα διάνυσμα yt = {S1t….SNt}’. Αυτές οι ενδείξεις μοντελοποιούνται σε μία 

γραμμική συνάρτηση της μεταβλητής St.  

yt  =  α +  ΘSt +  v t                                                                                                                    

Καθώς οι παράμετροι γ και Θ είναι άγνωστοι, εκτιμούνται με τη μέθοδο της 

μεγίστης πιθανοφάνειας. Με τους 𝛾⏞ και 𝛩′ ⏞το φίλτρο Kalman26 μπορεί να παράγει 

εκτιμητές της μεταβλητής St καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Συγκεκριμένα: 

𝑆⏞t+1|t =  𝛾⏞ s⏞t|t−1  +  K(yt – Θ⏞ St)                                                                                        

S⏞t|t =  S⏞t|t−1 +  γ⏞
−1

Κ(yt – Θ⏞ S⏞t|t−1)      

όπου,                                                                      

Κ =  γ⏞ Pt|t−1 Θ⏞ ’(Θ⏞ Pt|t−1 Θ⏞ ’ +  Συ)−1 

Κ είναι η μήτρα κέρδους και Pt|t-1 δηλώνει το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του ενός 

βήματος πρόβλεψης μπροστά για τη μεταβλητή St. Ειδικότερα 

Yt =  μ + ∑ Φi Yt−1 
ρ
i−1 + εt                   

όπου, 

Yt = {Kal t
α, Kal t 

p, R BIG t, R SOB t} για το εβδομαδιαίο VAR 

Yt = (ΔKal t 
p, R BIG t, R SOB t) για το μηνιαίο VAR 

                                                           
26Το φιλτράρισμα Kalman, επίσης γνωστό ως γραμμική τετραγωνική εκτίμηση (LQE), είναι ένας αλγόριθμος που 

χρησιμοποιεί μια σειρά μετρήσεων που παρατηρούνται με την πάροδο του χρόνου, που περιέχουν στατιστικό 

θόρυβο και άλλες ανακρίβειες και παράγει εκτιμήσεις άγνωστων μεταβλητών που τείνουν να είναι ακριβέστερες 

από εκείνες που βασίζονται σε μόνο μεμονωμένες μετρήσεις, με εκτίμηση μιας κοινής κατανομής πιθανοτήτων 

στις μεταβλητές για κάθε χρονικό πλαίσιο. 
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Τα αποτελέσματα από το μηνιαίο VAR δείχνουν ότι το συναίσθημα δεν προβλέπει 

τις αποδόσεις των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης και έχει αρνητική 

συσχέτιση με τις αποδόσεις των αντίστοιχων μικρής κεφαλαιοποίησης. 

Παράλληλα οι αποδόσεις των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίσης αιτιάζουν κατά 

Granger την εμπιστοσύνη σε επίπεδο 1%. Χρησιμοποιώντας ως μεταβλητή την 

αλλαγή στο συναίσθημα αυτό που προκύπτει είναι ότι μία αλλαγή στο επίπεδο 

εμπιστοσύνης δεν φαίνεται να επηρεάζει τις αποδόσεις. Αντίστοιχα από τα 

αποτελέσματα του εβδομαδιαίου VAR προκύπτει ότι η εμπιστοσύνη των 

μεμονωμένων επενδυτών είναι θετικά συσχετισμένη με τα προηγούμενα επίπεδά 

της και με τις πρόσφατες αποδόσεις των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 

Παράλληλα το συναίσθημα των θεσμικών επενδυτών έχει θετική συσχέτιση με τις 

αποδόσεις των «μεγάλων» μετοχών και μπορεί να προβλέπει το συναίσθημα των 

ερασιτεχνών επενδυτών. Η χρήση των μεταβολών στο συναίσθημα ως μεταβλητή 

δείχνει και πάλι ότι το θεσμικό συναίσθημα επηρεάζει το μεμονωμένο, ενώ το 

αντίστροφο δεν φαίνεται να ισχύει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Συμπεράσματα  από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Η κλασική οικονομική θεωρία στηριζόμενη στην υπόθεση αποτελεσματικών 

αγορών, δεν αφήνει περιθώρια στην έννοια “επενδυτική εμπιστοσύνη – 

συναίσθημα” να τοποθετηθεί ως ερμηνεία των φαινομένων που παρατηρούνται 

στις αγορές. Πιο συγκεκριμένα ο ανταγωνισμός μεταξύ των ορθολογικών 
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επενδυτών – arbitrageurs, οι οποίοι αξιολογούν διαρκώς τα χρεόγραφα που 

διαπραγματεύονται, θα οδηγήσει την αγορά στην πολυπόθητη ισορροπία. Ακόμα 

και η παρουσία των μη-ορθολογικών επενδυτών δεν εμπνέει ανησυχία καθώς οι 

απαιτήσεις τους θα αντισταθμιστούν από τους ορθολογικούς επενδυτές. Με τη 

πάροδο των χρόνων όμως, φτάνοντας στη δεκαετία του 1980, έντονες 

ακαδημαικές συζητήσεις λαμβάνουν χώρα για τη συνέπεια και ακρίβεια των 

αποτελεσματικών μοντέλων στις χρηματιστηριακές αγορές καθώς παρατηρήθηκε 

έντονη μεταβλητότητα, ένα μέρος της οποίας ήταν δύσκολο να ερμηνευτεί. Έτσι ο 

χώρος άνοιξε για την άνθηση ενός νέου τομέα, της Συμπεριφορικής 

Χρηματοοικονομικής, όπου τα οικονομικά μοντέλα προσπάθησαν να 

συμπεριλαμβάνουν στοιχεία και έννοιες της κοινωνιολογίας και της ανθρώπινης 

ψυχολογίας, καθώς οι επενδυτές κατά τη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους 

αποφάσεων δεν δρουν πάντα ορθολογικά. 

Με τη συνεισφορά της ψυχολογίας στην οικονομική επιστήμη έγινε φανερό ότι το 

επενδυτικό συναίσθημα επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα επίπεδα και τις 

διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών καθώς και τον όγκο συναλλαγών που 

παρατηρούνται στις αγορές. Πολλές εμπειρικές μελέτες έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι η επίδραση του συναισθήματος στις αποδόσεις των μετοχών αλλά 

και στην πορεία των αγορών είναι εμφανής. Παράλληλα έγιναν αρκετές 

προσπάθειες για την ποσοτικοποίηση του παράγοντα  “συναίσθημα” και έτσι 

ορίστηκαν άμεσοι και έμμεσοι μέθοδοι μέτρησής του. Μπορούμε εύκολα λοιπόν 

να συμπεράνουμε ότι ο ρόλος του συναισθήματος είναι σημαντικός για τη μελέτη 

και κατανόηση φαινομένων που σχετίζονται με τη σύσταση, λειτουργία και 

εξέλιξη των χρηματοοικονομικών αγορών.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η μελέτη περιλαμβάνει παρουσίαση των ιδιοτήτων και διμεταβλητή ανάλυση του 

χρηματιστηριακού δείκτη S&P500 και του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας των 

δικαιωμάτων προαίρεσης VIX - CBOE volatility index (1990 – 2017). Παράλληλα 

πραγματοποιούνται και οι αναλύσεις μεταξύ του δείκτη S&P500, του δείκτη τιμών 
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καταναλωτών του πανεπιστημίου του Michigan (1990 – 2017) και του δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης – Consumer Confidence Index (CCI) που δημοσιεύεται 

από το Conference Board (1990 – 2017). Όλα τα δεδομένα επιλέχθηκαν να έχουν κοινό 

σημείο έναρξης το έτος 1990 καθώς από αυτό το έτος και έπειτα υπάρχουν διαθέσιμα 

προς πρόσβαση στοιχεία για το δείκτη VIX. 

Σε πρώτο στάδιο, η ανάλυση για όλα τα παραπάνω ζεύγη μεταβλητών 

πραγματοποιείται σε όλο το εύρος των χρονοσειρών. Στη συνέχεια κάθε χρονοσειρά 

διασπάται σε επιμέρους υποδιαστήματα και επαναλαμβάνεται η ανάλυση προκειμένου 

να εξαχθούν συμπεράσματα για κάθε περίοδο χωριστά. Πιο συγκεκριμένα η διάσπαση 

έγινε με τη βοήθεια των στοιχείων από το NBER - National Bureau of Economic 

Research, σύμφωνα με το οποίο η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ξεκίνησε το 

Δεκέμβριο του 2007 και έλαβε τέλος τον Ιούνιο του 2009. Οπότε οι 3 υποπερίοδοι 

έχοντας ως σημείο αναφοράς την οικονομική κρίση διαμορφώνονται ως εξής: 

(1/1/1990 – 30/11/2007), (1/12/2007 – 30/6/2009), (1/7/2009 – 31/12/2017)27. 

Στην παρουσίαση των ιδιοτήτων εξετάζεται κάθε χρονοσειρά ξεχωριστά. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι πλήρεις χρονοσειρές τιμών και αποδόσεων του 

δείκτη S&P500 τόσο σε ημερήσια όσο και μηνιαία βάση και του δείκτη VIX 

(ημερήσια δεδομένα). Συμπληρωματικά παρουσιάζονται και οι χρονοσειρές τιμής και 

απόδοσης του δείκτη τιμών καταναλωτών του Michigan και του δείκτη καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης – Consumer Confidence Index (μηνιαία δεδομένα). 

Στη διμεταβλητή ανάλυση, σε πρώτο στάδιο, εξετάζονται από κοινού οι δύο 

χρονοσειρές αποδόσεων του S&P500 και του δείκτη VIX για να διερευνηθεί αν 

υπάρχει αιτιότητα κατά Granger μεταξύ των δύο μεταβλητών. Σε επόμενο βήμα 

πραγματοποιείται η ίδια ανάλυση για τις χρονοσειρές αποδόσεων του δείκτη S&P500 

και του δείκτη τιμών καταναλωτών του Michigan καθώς και του S&P500 και δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης – Consumer Confidence Index. Η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι η εξής: 

 Επιλέγεται ο βέλτιστος αριθμός υστερήσεων και δημιουργείται ένα υπόδειγμα 

VAR ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχει γραμμική αιτιότητα κατά Granger μεταξύ των 

δύο μεταβλητών. Αν υπάρχει, ελέγχεται αν είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη αιτιότητα 

και παράλληλα δημιουργούνται δύο χρονοσειρές καταλοίπων του VAR. 

                                                           
27 http://www.nber.org/cycles/recessions_faq.html 
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 Εφαρμόζεται ο έλεγχος για μη-γραμμική αιτιότητα κατά Granger των Diks & 

Panchenko (2006), είτε στις αρχικές χρονοσειρές των αποδόσεων, εφόσον δεν υπάρχει 

γραμμική αιτιότητα, είτε στις χρονοσειρές των καταλοίπων του VAR, αν έχει 

διαπιστωθεί γραμμική αιτιότητα κατά Granger. 

 Εφαρμόζεται ο έλεγχος για μη-γραμμική αιτιότητα κατά Granger των Francis et 

al., (2010), είτε στις αρχικές αποδόσεις, εφόσον δεν υπάρχει γραμμική αιτιότητα, είτε 

στις χρονοσειρές των καταλοίπων του VAR, στην περίπτωση της γραμμικής 

αιτιότητας. 

 

2.1  Παρουσίαση Μεταβλητών  

2.1 Παρουσίαση ιδιοτήτων μεταβλητών 

Οι χρονοσειρές που θα μελετηθούν είναι οι ημερήσιες τιμές του χρηματιστηριακού 

δείκτη S&P500 και του δείκτη VIX από τον Ιανουάριο του 1990 έως και το Δεκέμβριο 

του 2017, καθώς επίσης οι χρονοσειρές του δείκτη τιμών καταναλωτών του Michigan, 

του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης – Consumer Confidence Index και του δείκτη 

S&P500 με μηνιαία δεδομένα για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία 

προέρχονται από την ιστοσελίδα CBOE28 για τους δείκτες VIX και S&P500, από την 

Federal Reserve Bank of St.Louis (FRED) για το δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης 

του πανεπιστημίου του Michigan και από την ιστοσελίδά Dairy Marketing and Risk 

Management Program του πανεπιστημίου του Wisconsin29 για το δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης (CCI). 

Στα Γραφήματα 1 και 2 παρουσιάζονται οι ημερήσιες χρονοσειρές για τις τιμές του 

S&P500 και VIX. Η τιμή του S&P500 παρουσιάζει αρχικά μία σταθερή ανοδική 

πορεία μέχρι το 2000, ενώ οι τιμές πέφτουν στο διάστημα 2000 – 2002. Από τις αρχές 

του 2003 και μέχρι το φθινόπωρο του 2007, ακολουθούν ξανά ανοδική πορεία την 

οποία η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση έρχεται να ανακόψει και να ρίξει τις 

τιμές σε επίπεδα κάτω από αυτά του 2000. Από το 2009 και έπειτα οι τιμές με μια 

σχετική διακύμανση παρουσιάζουν άνοδο. 

Ο δείκτης VIX μετά την άνοδο από τις 15 μονάδες στις 36 κατά τη διάρκεια του 1990, 

την επόμενη χρονιά ξαναεπιστρέφει στις 15 μονάδες και για τα επόμενα 7 χρόνια 

                                                           
28 http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-index/vix-historical-data 

29 http://future.aae.wisc.edu/data/monthly_values/by_area/998?area=US&grid=true&tab=sales 
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περίπου διατηρεί μια σταθερότητα, όπου το 1998 η τιμή του αγγίζει τις 43 μονάδες. Με 

την αισθητή διακύμανση να χαρακτηρίζει τα επόμενα 10 χρόνια, η κρίση του 2008 

εκτοξεύει την τιμή στις 80 μονάδες. Τα επόμενα χρόνια ο δείκτης παρουσιάζει έντονη 

διακύμανση και το 2017 πλησιάζει τα επίπεδα τιμών των ετών 1991-1995. 

 

 

Γράφημα 1 : Τρέχουσα τιμή δείκτη S&P500 (1990 – 2017) 

     

Γράφημα 2 : Τρέχουσα τιμή δείκτη VIX (1990 – 2017) 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται η χρονοσειρά της μηνιαίας τιμής του χρηματιστηριακού 

δείκτη S&P500. Ο δείκτης φαίνεται να παρουσιάζει αρχικά μια ανοδική πορεία μέχρι 

το 2000, ενώ μέχρι τις αρχές του 2003 οι τιμές πέφτουν. Στη συνέχεια και μέχρι το 
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Σεπτέμβριο του 2017 οι τιμές ακολουθούν και πάλι ανοδική πορεία την οποία έρχεται 

να ανακόψει η κρίση. Από το 2009 και μετά με σχετικές διακυμάνσεις η τιμή του 

δείκτη παρουσιάζει άνοδο. 

 

Γράφημα 3: Μηνιαίες τιμές δείκτη S&P500 (1990 – 2017) 

Στα Γραφήματα 4 και 5 παρουσιάζονται αντίστοιχα οι χρονοσειρές των δύο δεικτών 

μέτρησης της επενδυτικής εμπιστοσύνης: του δείκτη τιμών καταναλωτών του 

πανεπιστημίου του Michigan και του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (CCI). Ο 

δείκτης του Michigan από τις 90 μονάδες κατά τη διάρκεια του 1990 φτάνει στις 66 

και για την επόμενη δεκαετία μέσω διακύμανσης θα αγγίξει το 2000 την τιμή των 111 

μονάδων. Μέχρι τις αρχές του 2007, ο δείκτης συνεχίζει να δείχνει σημάδια 

διακύμανσης, ενώ μέχρι το τέλος του 2008, λόγω κρίσης, φτάνει σε επίπεδα πιο 

χαμηλά και από αυτά του 1990. Στη συνέχεια θα καταφέρει να φτάσει στη τιμή των 

97 μονάδων, επίπεδο που είχε περίπου πριν το ξεκίνημα της κρίσης. 

Τέλος η τιμή του δείκτη CCI ξεκινάει το 1990 με μία πτώση, ενώ τα επόμενα δέκα 

χρόνια μέσω διακύμανσης θα αγγίξει το 2000 τις 120,8 μονάδες. Ακολουθεί μία 

πτώση κατά τη διάρκεια 2000-2001, ενώ η κρίση του 2008, προκαλεί έντονη πτώση 

σε επίπεδο κάτω από αυτό του 1990, η οποία αρχίζει να γίνεται αντιληπτή ήδη από τις 

αρχές του 2007. Έπειτα, με εξαίρεση μία πτώση της τιμής το 2011, ο δείκτης 

παρουσιάζει σημάδια ανόδου.  

Αυτό που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι η σχεδόν ίδια πορεία που έχουν 

ακολουθήσει οι 2 δείκτες εμπιστοσύνης στο εξεταζόμενο διάστημα. Στην ύφεση του 

1990-1991 (εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ) υποχώρησαν έντονα. Με αργή 

οικονομική ανάπτυξη μετά την ύφεση, οι δείκτες παρέμειναν σχετικά χαμηλοί για 
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κάποιο χρονικό διάστημα. Τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά τα επόμενα χρόνια της 

δεκαετίας του 1990 και οι δείκτες εμπιστοσύνης αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα 

τους. Η εμπιστοσύνη παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο μέχρι το 2000. Στα τέλη του ίδιου 

έτους και στις αρχές του 2001 αρχίζουν την καθοδική τους πορεία ακόμη και πριν 

ξεκινήσει η ύφεση τν Μάρτιο του 2001. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται στα μέσα 

του 2007 λίγο πριν την εμφάνιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 

2008. 

 

 

 

Γράφημα 4 : Μηνιαίες τιμές δείκτη τιμών καταναλωτών 

 Πανεπιστημίου Michigan (1990 -2017) 

 

Γράφημα 5 : Μηνιαίες τιμές δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης -                                   

Consumer Confidence Index (1990 – 2017) 
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Οι αποδόσεις των χρονοσειρών δημιουργήθηκαν ως πρώτες λογαριθμικές διαφορές 

των στοιχείων της κάθε χρονοσειράς. Με DLS&P500, DLVIX, DLMICHIGAN και 

DLCONSUMER CONFIDENCE συμβολίζονται αντίστοιχα οι αποδόσεις του S&P500, 

του δείκτη VIX, του δείκτη τιμών καταναλωτών πανεπιστημίου του Michigan και του 

δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης – CCI. Όλες οι χρονοσειρές ελέγχθηκαν με τον 

επαυξημένο έλεγχο Dickey & Fuller (1979) και βρέθηκαν στάσιμες σε διάστημα 

εμπιστοσύνης μεγαλύτερο του 99,9%.  

Στα Γραφήματα 6 και 7 παρουσιάζονται η χρονοσειρά και το ιστόγραμμα των 

αποδόσεων του δείκτη S&P500. Υπάρχει μια σχετική διακύμανση η οποία κινείται στο 

±3%, σε  κάποιες περιπτώσεις αγγίζει το ±6%, ενώ την περίοδο του 2008 παίρνει 

μέγιστη τιμή ±10%. Υπερβάλλουσες αποδόσεις παρατηρήθηκαν τα έτη 1997, 1998, 

2000-2002, 2011. Από το ιστόγραμμα διαπιστώνεται ότι η κατανομή είναι μη-κανονική 

(Jarque – Bera ≫ 5,99), λεπτόκυρτη και με αρνητική ασυμμετρία. 

 

 

Γράφημα 6 : Αποδόσεις δείκτη S&P500 (1990 – 2017) 
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Γράφημα 7 : Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά αποδόσεων  

S&P500 (1990 – 2017) 

Στα Γραφήματα 8 και 9 παρουσιάζονται η χρονοσειρά και το ιστόγραμμα των 

αποδόσεων του δείκτη VIX, οι οποίες έχουν έντονη συμπεριφορά, καθώς 

διακυμαίνονται στο ±10%, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πλησιάζει το ±30%. Πολλές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις παρατηρήθηκαν το 1990, 1991, 1994, 2007, 2010, 2011, 

2013, 2016 και 2017. Επίσης ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η αύξηση της 

διακύμανσης από το 2006 και έπειτα. Το ιστόγραμμα δείχνει μη-κανονική κατανομή  

(Jarque – Bera ≫ 5,99), λιγότερο λεπτόκυρτη από τον S&P500, με θετική ασυμμετρία. 

 

 

Γράφημα 8: Αποδόσεις δείκτη VIX (1990 – 2017) 
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Γράφημα 9: Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά αποδόσεων  

δείκτη VIX (1990 – 2017) 

Στα Γραφήματα 10 και 11 παρουσιάζονται η χρονοσειρά και το ιστόγραμμα των 

αποδόσεων των μηνιαίων τιμών του δείκτη S&P500. Υπάρχει έντονη διακύμανση η 

οποία κινείται στο ±4%, σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει το ±8% περίπου, ενώ την 

περίοδο του 2008 παίρνει μέγιστη τιμή -19%. Υπερβάλλουσες αποδόσεις 

παρατηρήθηκαν τα έτη 1990, 1991, 1998, 2002, 2011. Από το ιστόγραμμα 

διαπιστώνεται ότι η κατανομή είναι μη-κανονική (Jarque – Bera ≫ 5,99), λεπτόκυρτη 

και με έντονη αρνητική ασυμμετρία  

 

 

Γράφημα 10: Αποδόσεις δείκτη S&P500 [μηνιαίες τιμές] (1990 – 2017) 
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Γράφημα 11: Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά αποδόσεων  

δείκτη S&P500 [μηνιαίες τιμές] (1990 – 2017) 

Στα Γραφήματα 12 και 13 παρουσιάζονται η χρονοσειρά και το ιστόγραμμα των 

αποδόσεων του δείκτη τιμών καταναλωτών του πανεπιστημίου του Michigan, οι 

οποίες έχουν μέτρια διακύμανση, με εξαίρεση το διάστημα 2004-2012 όπου φτάνει 

μέχρι το ±20%. Εξαίρεση επίσης αποτελεί το διάστημα 1990 – 1991 όπου 

παρατηρούνται τιμές της τάξεως του +22% και -14%. Το ιστόγραμμα δείχνει μη-

κανονική κατανομή (Jarque – Bera ≫ 5,99), λεπτόκυρτη και με μικρότερη αρνητική 

ασυμμετρία από τον S&P500. 

 

 

Γράφημα 12: Αποδόσεις δείκτη τιμών καταναλωτών  

Πανεπιστημίου Michigan (1990 – 2017) 
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Γράφημα 13: Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά αποδόσεων  

του δείκτη τιμών καταναλωτών πανεπιστημίου Michigan (1990 – 2017) 

Αντίστοιχα στα Γραφήματα 14 και 15 παρουσιάζονται η χρονοσειρά και το 

ιστόγραμμα των αποδόσεων του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης – CCI. Οι 

αποδόσεις έχουν έντονη διακύμανση που κινείται στο ±10%. Υπερβάλλουσες 

απόδοσεις παρατηρήθηκαν τα έτη 1990-1991, 2003, 2008-2009 και 2011. 

Χαρακτηριστική είναι η αύξηση της διακύμανσης το διάστημα 2007 – 2008. Το 

ιστόγραμμα δείχνει μη-κανονική κατανομή (Jarque – Bera ≫ 5,99), λεπτόκυρτη και 

με αρνητική ασυμμετρία. 

 

 

Γράφημα 14 : Αποδόσεις δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης 

 - CCI (1990 – 2017) 
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Γράφημα 15: Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά αποδόσεων δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης – CCI (1990 – 2017) 

 

2.2  Διμεταβλητή ανάλυση 

2.2.1 Υπόδειγμα VAR και έλεγχος γραμμικής αιτιότητας κατά Granger 

Tα υποδείγματα VAR (Vector Auto-Regressions) διαδόθηκαν από τον Sims (1980) 

ως μια φυσική γενίκευση μονομεταβλητών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων. Το VAR 

είναι ένα μοντέλο παλινδρόμησης συστημάτων που μπορεί να θεωρηθεί είδος 

υβριδίου μεταξύ των μοντέλων μονοδιάστατων χρονοσειρών και των μοντέλων 

ταυτόχρονων εξισώσεων. Τα μοντέλα VAR συχνά υποστηρίζονται ως εναλλακτική 

λύση στα διαρθρωτικά μοντέλα μεγάλης κλίμακας ταυτόχρονων εξισώσεων. Τα 

υποδείγματα ορίζονται ως VAR(q), όπου το q χρησιμοποείται ως ο αριθμός των 

υστερήσεων, δηλαδή για πόσες χρονικές περιόδους μια μεταβλητή μπορεί να 

επηρεάζει μια άλλη. Ένα διμεταβλητό υπόδειγμα δίνεται στις παρακάτω εξισώσεις 

όπου ο όρος uit είναι λευκός θόρυβος με τα εξής χαρακτηριστικά: 

E(uit)=0 για i=1,2 και Ε(u1t,u2t)=0 

    y1t = β
10

+ β
11

y1t−1+. . +β
1k

y1t−k + α11y2t−1 + ⋯ + α1ky2t−k + u1𝑡                (1) 

   y2t = β
20

+ β
21

y2t−1+. . +β
2k

y2t−k + α21y1t−1 + ⋯ + α2ky1t−k + u2𝑡                 (2) 

Ειδικότερα αν θέσουμε k=1 τότε οι παραπάνω εξισώσεις παίρνουν την παρακάτω 

μορφή.      

       y1t = β
10

+ β
11

y1t−1 +  α11y2t−1 + u1𝑡                                                                     (3) 

0
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Series: DCCIBOARD

Sample 1990M01 2017M12

Observations 335

Mean       0.000408

Median  -0.001197

Maximum  0.416556

Minimum -0.458990

Std. Dev.   0.089695

Skewness  -0.326381

Kurtosis   8.977286

Jarque-Bera  504.6502

Probability  0.000000
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       y2t = β
20

+ β
21

y2t−1 + α21y1t−1 + u2𝑡                                                                      (4) 

ή 

(
y1t

y2t
) =  (

β10

β20
) +  (

β11 α11

α21 β21
) (

y1t−1

y2t−1
) + (

u1𝑡

u2𝑡
) 

Για την επιλογή των αριθμών υστερήσεων (q) γίνεται χρήση πολυπαραγοντικών 

εκδόσεων των κριτηρίων πληροφόρησης και πιο συγκεκριμένα: 

𝑀𝐴𝐼𝐶 = ln |𝛴⏞| +  2𝐾΄
𝛵⁄  

𝑀𝑆𝐵𝐼𝐶 =  ln |𝛴⏞| +
𝑘′

𝑇
 ln(𝑇) 

𝑀𝐻𝑄𝐼𝐶 =  ln |𝛴⏞| +
2𝑘′

𝑇
ln(ln(𝑇)) 

όπου 𝛴⏞ είναι η μήτρα διακύμανσης – συνδιακύμανσης των καταλοίπων, Τ είναι ο 

αριθμός των παρατηρήσεων και k’ είναι ο συνολικός αριθμός των regressors σε όλες 

τις εξισώσεις ο οποίος ισούται με g2k +g για g εξισώσεις, κάθε μία με k υστερήσεις 

των g μεταβλητών συν ένα σταθερό όρο για κάθε εξίσωση. 

Τα υποδείγματα VAR δείχνουν αν η συμπεριφορά μιας μεταβλητής επηρεάζει 

βραχυχρόνια, γραμμικά μια άλλη και αντίστροφα. Αυτή η αλληλεπίδραση ορίζεται ως 

αιτιότητα κατά Granger και μπορεί να είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη. Πιο 

συγκεκριμένα αν ο συντελεστής α11 είναι στατιστικά σημαντικός, τότε η μεταβλητή 

y2 θα επηρεάσει την τιμή της μεταβλητής y1 στο t-1. Αντίστοιχα αν ο συντελεστής 

α21 είναι στατιστικά σημαντικός, η μεταβλητή  y1 θα επηρεάσει τη τιμή της 

μεταβλητής y2 στο t-1. Όταν και οι δύο συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί 

υπάρχει αμφίδρομη γραμμική αιτιότητα κατά Granger, ενώ όταν ένας μόνο από τους 

δύο είναι στατιστικά σημαντικός, υπάρχει μονόδρομη γραμμική αιτιότητα κατά 

Granger. 

Υπόθεση Περιορισμός-Μηδενική Υπόθεση 

Υστερήσεις της  y1 δεν εξηγούν τωρινές 

τιμές της y2 

α21=0 

Υστερήσεις της  y1 δεν εξηγούν τωρινές 

τιμές της  y1 

β11=0 

Υστερήσεις της  y2 δεν εξηγούν τωρινές α11=0 
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τιμές της y1 

Υστερήσεις της  y2 δεν εξηγούν τωρινές 

τιμές της y2 

β21=0 

 

Για την εξίσωση (3) ο έλεγχος αφορά στη μηδενική υπόθεση ότι η μεταβλητή y2 δεν 

επηρεάζει τη μεταβλητή  y1, δηλαδή α11=0. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται με μία 

τιμή πιθανότητας p. Αν η τιμή p είναι κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας α, η 

μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, δηλαδή η τιμή του συντελεστή α11 είναι διάφορη 

του μηδενός και άρα η μεταβλητή y2 αιτιάζει κατά Granger τη μεταβλητή  y1. Για την 

εξίσωση (4) ο έλεγχος περιλαμβάνει τη μηδενική υπόθεση ότι η μεταβλητή  y1 δεν 

επηρεάζει τη μεταβλητή y2,δηλαδή α21=0. 

Ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη χρήση της στατιστικής F: 

                                        𝐹 =  

(SSE ∗  −SSE)
𝑘

⁄

SSE
(n − 2k − 1)⁄

                                                         (5)      

όπου, 

SSE* = Το άθροισμα τετραγώνων καταλοίπων που προκύπτουν από την εκτίμηση της 

εξίσωσης με περιορισμό παλινρομώντας τη μεταβλητή Y1t-I στις υστερήσεις της μόνο. 

SSE = Το άθροισμα τετραγώνων καταλοίπων που προκύπτουν από την εκτίμηση της 

εξίσωσης παλινδρόμησης 

n = ο αριθμός του δείγματος 

k = ο αριθμός των περιορισμών 

2.2.1.1 Υπόδειγμα VAR και έλεγχος γραμμικής αιτιότητας κατά Granger - 

Αποτελέσματα 

Το υπόδειγμα VAR εφαρμόστηκε σε όλα τα ζεύγη των χρονοσειρών των αποδόσεων 

του S&P500 και του VIX για όλο το διάστημα 1990-2017, καθώς και για τα 

υποδιαστήματα 1/1990 – 11/2007 (προ κρίσης) ,12/2007 – 6/2009 (κατά την κρίση), 

7/2009 – 12/2017 (μετά κρίσης). Επίσης εφαρμόστηκε στα ζεύγη των αποδόσεων 

δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών καταναλωτών του Michigan και S&P500 και δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης - CCI για το προαναφερθέν διάστημα και για τα 

αντίστοιχα υποδιαστήματά του. Για κάθε ζεύγος επιλέχθηκε ο βέλτιστος αριθμός 

υστερήσεων για το υπόδειγμα VAR με τη βοήθεια του κριτηρίου Schwarz.  
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Στο Γράφημα 16 παρουσιάζονται οι αποδόσεις του δείκτη S&P500 και VIX για την 

περίοδο 1990-2017. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός -0,495 δείχνοντας 

πως οι αποδόσεις των δύο μεταβλητών μεταβάλλονται πολλές φορές προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. Αντίστοιχα στο Γράφημα 17 τοποθετήθηκαν οι αποδόσεις του 

δείκτη  S&P500 και του δείκτη τιμών καταναλωτών για το διάστημα 1990 – 2017. Ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός αλλά η τιμή του 0,181 είναι αρκετά χαμηλή. Η 

συσχέτιση των δύο αποδόσεων φαίνεται να είναι προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά 

μικρή. Τέλος για το 3ο ζεύγος μεταβλητών, του δείκτη S&P500 και του δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης – CCI ο συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός 0,21 

υποδεικνύοντας ότι οι αποδόσεις των δύο δεικτών μεταβάλλονται προς την ίδια 

κατεύθυνση (Γράφημα 18). 

 

Γράφημα 16 : Αποδόσεις δείκτη S&P500 και VIX (1990-2017). 

Συντελεστής συσχέτισης -0,495 

 

Γράφημα 17: Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών Michigan (1990 – 2017). 

Συντελεστής συσχέτισης 0,181 

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

DLVIX

DLSP500

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

DLSP500

DLMICHIGAN



78 
 

 

 

Γράφημα 18: Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης 

 (1990 – 2017). Συντελεστής συσχέτισης 0,21 

Στον Πίνακα 6 δίνονται οι τιμές πιθανότητας p για τον έλεγχο γραμμικής αιτίοτητας 

κατά Granger των αποδόσεων του S&P500 και του VIX για την περίοδο 1990 – 2017, 

καθώς και για τις υποπεριόδους όπως χωρίστηκαν με σημείο αναφοράς την 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Παρατηρείται ότι για όλη την περίοδο 

τα αποτελέσματα έδειξαν μια αδιαμφισβήτητη σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο 

αποδόσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις (ανάδραση). Αναλύοντας τα δεδομένα των 

υποδιαστημάτων, φαίνεται η αμφίδρομη αιτιότητα κατά Granger να υπάρχει και για 

τα χρόνια πριν την εμφάνιση της κρίσης, ενώ κατά τη διάρκεια της κρίσης και στο 

διάστημα 2009 – 2017 δεν προέκυψε καμία σχέση αιτιότητας.  

Πίνακας 6: Αποτελέσματα γραμμικής αιτιότητας κατά Granger μεταξύ του S&P500 

και του VIX  

Year Lags 

DLS&P500 does not 

Granger  

Cause DLVIX 

DLVIX does not  

Granger  

Cause DLS&P500 

p-values p-values 

1990 - 2017 

1990 - 2007 

2007 - 2009 

2009 - 2017 

4 

4 

1 

1 

0,0016 

0,0001 

0,8916 

0,1903 

0,0000 

0,0000 

0,6551 

0,3868 
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Oι τιμές p για τον έλεγχο γραμμικής αιτιότητας κατά Granger των αποδόσεων του 

S&P500 και του δείκτη τιμών καταναλωτών του πανεπιστημίου του Michigan για την 

περίοδο 1990 – 2017 καθώς και για τις υποπεριόδους δίνονται στον Πίνακα 7. 

Διαπιστώνεται ότι στις πλήρεις χρονοσειρές υπάρχει μια έντονη σχέση αιτιότητας 

μεταξύ των δύο αποδόσεων με κατεύθυνση από το χρηματιστηριακό δείκτη S&P500 

προς το δείκτη τιμών Michigan. Από τα δεδομένα των τριών υποπεριόδων 

παρατηρείται ότι αυτή η σχέση αιτιότητας ισχύει για την υποπερίοδο πριν την κρίση. 

Τέλος, σε κανένα ζεύγος αποδόσεων δεν προέκυψε αμφίδρομη αιτιότητα κατά 

Granger. Ωστόσο αν αποδεχτούμε ως διάστημα εμπιστοσύνης α=10%, παρατηρούμε 

ότι τα χρόνια της κρίσης προκύπτει ανάδραση, ενώ το διάστημα 2009 – 2017 η 

κατεύθυνση της αιτιότητας είναι και πάλι από τον S&P500 προς το δείκτη του 

πανεπιστημίου του Michigan. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα γραμμικής αιτιότητας κατά Granger μεταξύ του S&P500 

και του δείκτη τιμών καταναλωτών του πανεπιστημίου του Michigan. 

Year Lags 

DLS&P500 does not 

Granger  

Cause DLMICHIGAN 

DLMICHIGAN does not  

Granger  

Cause DLS&P500 

p-values p-values 

1990 - 2017 

1990 - 2007 

 2007 - 2009 

2009 - 2017 

1 

1 

1 

1 

0,0000 

0,0001 

0,0729a 

0,0591a 

0,9473 

0,9705 

0,0724a 

0,3516 

                 a: για διάστημα εμπιστοσύνης α=10% 
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Τέλος, στον Πίνακα 8 που ακολουθεί δίνονται τα αποτελέσματα γραμμικής 

αιτιότητας κατά Granger μεταξύ των αποδόσεων του S&P500 και του δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης για όλη την περίοδο μελέτης και τα υποδιαστήματά 

της. Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι στις πλήρεις χρονοσειρές υπάρχει μια 

σχέση αιτιότητας από τον S&P500 προς το δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης η 

οποία παρατηρείται και για τα τρία υποδιαστήματα. 

 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα γραμμικής αιτιότητας κατά Granger μεταξύ του S&P500 

και του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης – CCI  

Year Lags 

DLS&P500 does not 

Granger  

Cause 

DLCONSUMERCONFI

DENCE 

DLCONSUMERCONFID

ENCE does not  

Granger  

Cause DLS&P500 

p-values p-values 

1990 - 2017 

1990 - 2007 

2007 – 2009 

2009 - 2017 

1 

1 

1 

1 

0,0000 

0,0008 

0,0087 

0,0000 

0,7963 

0,8549 

0,1532 

0,5307 

 

 

 

2.2.2 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger των Diks&Panchenco (2006) 

Ο έλεγχος αιτιότητας των Diks & Panchenco (2006) έχει τη βάση του στον αντίστοιχο 

έλεγχο των Hiemstra & Jones (1994) και είναι μια νέα, βελτιωμένη μορφή μη-

παραμετρικού ελέγχου καθώς προσπαθεί να ξεπεράσει το πρόβλημα της υπέρμετρης 

απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση του 

πλήθους του δείγματος. Ο λόγος αυτής της υπέρμετρης απόρριψης που παρατηρείται 

στον επίσης μη-παραμετρικό έλεγχο των Hiemstra & Jones (1994) είναι το γεγονός ότι 

η στατιστική ελέγχου αγνοεί την πιθανή διακυμάνση στις υπο συνθήκες κατανομές 

που μπορεί να υπάρχουν κάτω από τη μηδενική υπόθεση. 

Κατά το μη-παραμετρικό έλεγχο των Diks & Panchenco (2006) εξετάζεται η 

μηδενική υπόθεση ότι η χρονοσειρά Xt δεν επηρεάζει κατά Granger τη χρονοσειρά Yt. 
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Σε ένα μη-παραμετρικό έλεγχο χρειάζεται η υπόθεση ότι η σειρά της διαδικασίας 

είναι πεπερασμένη. Άρα η υπό συνθήκη ανεξαρτησία ορίζεται, χρησιμοποιώντας 

πεπερασμένες υστερήσεις lx και ly ως εξής: 𝑌𝑡+1|(𝑋𝑡
𝑙𝑥; 𝑌𝑡

𝑙𝑦
)~𝑌𝑡+1|𝑌𝑡

𝑙𝑦
, όπου 

𝑋𝑡
𝑙𝑥=(𝛸𝑡−𝑙𝑥+1, … , 𝑋𝑡) και 𝑌𝑡

𝑙𝑦
= (𝑌𝑡−𝑙𝑦+1, … , 𝑌𝑡). Επίσης ορίζεται και ένα διάνυσμα 

𝑊𝑡 = (𝑋𝑡
𝑙𝑥, 𝑌𝑡

𝑙𝑦
, 𝑍𝑡) όπου 𝑍𝑡 = 𝑌𝑡+1 με lx = ly = 1. Υπό τη μηδενική υπόθεση, η υπό 

συνθήκη κατανομή του Ζ για (X,Y) = (x,y), θα είναι ίδια με την κατανομή του Ζ για 

(Y) = (y). Επομένως για τη συνάρτηση πυκνότητας συνδυασμένης πιθανότητας fX,Y,Z 

(x,y,z) θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω συνθήκη 

                                         
f𝑋,𝑌,𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧)

f𝑋,𝑌(𝑥, 𝑦)
=

f𝑌,𝑍(𝑦, 𝑧)

f𝑌(𝑦)
                                                        (6) 

ή ισοδύναμα  

                             
f𝑋,𝑌,𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧)

f𝑌(𝑦)
=

f𝑋,𝑌(𝑥, 𝑦)

f𝑌(𝑦)

f𝑌,𝑍(𝑦, 𝑧)

f𝑌(𝑦)
                                                  (7) 

Το τεστ των Hiemstra & Jones (1994) χρησιμοποιεί λόγους των ολοκληρωμάτων 

συσχετίσεων για να μετρήσει τη διαφορά μεταξύ των όρων της αριστερής και δεξιάς 

πλευράς της εξίσωσης (6). Για ένα πολυμεταβλητό τυχαίο διάνυσμα V, το 

ολοκλήρωμα συσχέτισης CV(ε) είναι η πιθανότητα να βρεθούν δύο ανεξάρτητες 

απεικονίσεις του διανύσματος V1 και V2 σε απόσταση μικρότερη ή ίση μιας τιμής 

εύρους ζώνης ε. 

𝐶𝑉(휀) = 𝑃[‖𝑉1 − 𝑉2 ‖ ≤ 휀] = ∬ 𝛪(‖𝑠1 − 𝑠2‖ ≤ 휀)𝑓𝑉(𝑠1)𝑓𝑉(𝑠2)𝑑𝑠2𝑑𝑠1              (8) 

Η συνάρτηση 𝛪(‖𝑠1 − 𝑠2‖) παίρνει την τιμή 1 εάν ‖𝑠1 − 𝑠2‖ ≤ 휀 και τιμή 0 σε 

διαφορετική περίπτωση. Άρα για τους Hiemstra & Jones (1994) οι σχέσεις (6) και (7) 

γράφονται με τους παρακάτω λόγους: 

                                         
𝐶𝑋,𝑌,𝑍(휀)

𝐶𝑋,𝑌(휀)
=

𝐶𝑌,𝑍(휀)

𝐶𝑌(휀)
                                                                    (9)   

                                     
𝐶𝑋,𝑌,𝑍(휀)

𝐶𝑌(휀)
=

𝐶𝑋,𝑌(휀)

𝐶𝑌(휀)
=

𝐶𝑌,𝑍(휀)

𝐶𝑌(휀)
                                                   (10) 

Αν η συνθήκη (6) και άρα και η (7) ισχύουν, τότε ισχύει η μηδενική υπόθεση. Οι 

εκτιμητές για κάθε ολοκλήρωμα συσχέτισης έχουν τη μορφή: 
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                 𝐶𝑊,𝑛(휀) =
2

𝑛(𝑛 + 1)
∑ ∑ 𝐼𝑖𝑗

𝑊 

𝑖<𝑗

                                                                     (11)   

όπου 𝐼𝑖𝑗
𝑊 = (‖𝑊𝑖 − 𝑊𝑗‖ ≤ 휀). 

Οι Diks & Panchenco (2006) υποστηρίζουν ότι ο έλεγχος των Hiemstra & Jones 

(1994) απορρίπτει συχνά τη μηδενική υπόθεση λόγω της γενικευμένης προσέγγισης 

της συνθήκης (6) με τη συνθήκη (9) κάτω από ειδικές περιπτώσεις μόνο. Επίσης 

αναφέρουν ότι θα μπορούσε ο έλεγχος να ισχύει ασυμπτωτικά εάν υπήρχαν μέτρα 

κατά της ασυμπτωτικής μεροληψίας, όπως για παράδειγμα εάν η τιμή εύρους ζώνης ε 

έτεινε στο μηδέν με συγκεκριμένο ρυθμό όσο αυξανόταν το πλήθος του δείγματος. 

Για το λόγο αυτό οι ερευνητές στη θέση της συνθήκης (7) τοποθέτησαν την 

παρακάτω εξίσωση αναμενόμενης τιμής του γινομένου της διαφοράς των όρων της 

συνθήκης (7) με μια θετική συνάρτηση στάθμισης g(x,y,z). 

𝑞𝑔 = 𝐸 [(
f𝑋,𝑌,𝑍(𝑋, 𝑌, 𝑍)

f𝑌(𝑌)
−

f𝑋,𝑌(𝑋, 𝑌)

f𝑌(𝑌)

f𝑌,𝑍(𝑌, 𝑍)

f𝑌(𝑌)
) 𝑔(𝑋, 𝑌, 𝑍)] = 0                           (12) 

Υπό τη μηδενική υπόθεση το 𝑞𝑔είναι ίσο με το μηδέν. Για τη συνάρτηση στάθμισης g 

υπάρχουν αρκετές πιθανές επιλογές: 

(i) 𝑔1(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑓𝑌(𝑦) 

(ii)𝑔2(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑓𝑌
2(𝑦) 

(iii)𝑔3(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  
𝑓𝑌(𝑦)

𝑓𝑋,𝑌(𝑥, 𝑦)⁄  

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις Monte Carlo θεωρήθηκε ως η καλύτερη επιλογή η 

δεύτερη συνάρτηση στάθμισης 𝑔2. Με τη βοήθεια της 𝑔2 η σχέση (12) παίρνει τη 

μορφή: 

𝑞 = 𝛦[𝑓𝑋,𝑌,𝑍(𝑋, 𝑌, 𝑍)𝑓𝑌(𝑌) − 𝑓𝑋.𝑌(𝑋, 𝑌)𝑓𝑌,𝑍(𝑌, 𝑍)]                                                (13) 

Στην παρακάτω εξίσωση δίνεται ένας εκτιμητής του q: 

𝛵𝑛(휀) =
(2휀)−𝑑𝑋−2𝑑𝑌−𝑑𝑍

𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
∑ [ ∑ ∑ (𝐼𝑖𝑘

𝑋𝑌𝑍𝐼𝑖𝑗
𝑌 − 𝐼𝑖𝑘

𝑋𝑌𝐼𝑖𝑗
𝑌𝑍)

𝑗,𝑗≠𝑖𝑘,𝑘≠𝑖

]

𝑖

                            (14) 

όπου 𝐼𝑖𝑗
𝑊 = 𝐼(‖𝑊𝑖  − 𝑊𝑗‖ < 휀). Εάν οριστεί ένας εκτιμητής τοπικής πυκνότητας ενός 

dW μεταβλητού τυχαίου διανύσματος W στο Wi : 
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𝑓𝑊
⏞ (𝑊𝐼) =

(2휀)−𝑑𝑤

𝑛 − 1
∑ 𝐼𝑖𝑗

𝑊

𝑗,𝑗≠𝑖

                                                                                        (15) 

τότε ο στατιστικός έλεγχος απλοποιείται στην εξίσωση (16). 

𝛵𝑛(휀) =
(𝑛 − 1)

𝑛(𝑛 − 2)
∑ (𝑓⏞𝑋,𝑌,𝑍

(𝑋𝑖 , 𝑌𝑖, 𝑍𝑖) 𝑓⏞𝑌
(𝑌𝑖) − 𝑓⏞𝑋,𝑌

(𝑋𝑖. 𝑌𝑖) 𝑓⏞𝑌,𝑍 (𝑌𝑖 , 𝑍𝑖)) 

𝑖

            (16)     

Για μία κατάλληλη σειρά τιμών εύρους ζώνης ο παραπάνω εκτιμητής είναι συνεπής 

και ο έλεγχος αποτελείται από ένα σταθμισμένο μέσο όρο των τοπικών συνεισφορών 

𝑓⏞
𝑋,𝑌,𝑍

(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑓⏞
𝑌

(𝑦) −  𝑓⏞
𝑋,𝑌

(𝑥, 𝑦) 𝑓⏞
𝑌,𝑍

(𝑦, 𝑧), o οποίος τείνει στο μηδέν σε 

πιθανότητα υπό τη μηδενική υπόθεση. 

Για dΧ = dΥ = dΖ = 1 o έλεγχος  είναι συνεπής, εάν η τιμή εύρους ζώνης εξαρτάται 

από το μέγεθος τους δείγματος ως: 

                             휀𝑛 =  𝐶𝑛−𝛽                                                                                        (17)   

για κάθε θετική σταθερά C και 𝛽𝜖 (
1

4
,

1

3
). Για μια σειρά τιμών εύρους ζώνης όπως 

ορίζονται από την εξίσωση (17), ο στατιστικός έλεγχος Τn ικανοποιεί την παρακάτω 

συνθήκη:  √𝑛
(𝛵𝑛(𝜀𝑛)−𝑞)

𝑆𝑛
 

𝑑
→  𝑁(0,1). 

Για τυπικές περιπτώσεις που η τοπική μεροληψία τείνει στο μηδέν με ρυθμό ε2, η 

επιλογή τιμή  εύρους ζώνης , η οποία είναι η βέλτιστη για να δώσει τον εκτιμητή Tn 

με το μικρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα δίνεται από τη παρακάτω εξίσωση: 

                                                   휀𝑛
∗ = 𝐶∗𝑛−2

7⁄                                                                 (18)     

όπου C∗ =  {
18∙3𝑞2

4(E[s(W)])2}
1

7⁄
. 

Οι Diks & Panchenco (2006) για τον προσδιορισμό του μεγέθους C∗ πρότειναν 

μοντελοποίηση με μέθοδο ARCH. Επειδή η τιμή αυτή C* είναι ασυμπτωτικά 

βέλτιστη και μπορεί να οδηγήσει σε μη ρεαλιστικές μεγάλες τιμές εύρους ζώνης για 

μικρό μέγεθος δείγματος, προτείνεται η παρακάτω εξίσωση για ε > 1,5. 

                                              휀𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐶𝑛−2
7⁄  , 1,5)                                               (19)   

Στον πίνακα που ακολουθεί οι ερευνητές έδωσαν διάφορες τιμές που μπορεί να πάρει 

το ε ανάλογικα με το μέγεθος του δείγματος. 
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Πίνακας 9 :Τιμές Εύρους Ζώνης ε ανάλογα με το μέγεθος του δείγματος n  

n 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 60000 

ε 1,50 1,50 1,50 1,20 1,00 0,76 0,62 0,51 0,37 

Πηγή: Diks & Panchenco (2006) 

Ο έλεγχος αιτιότητας από μία χρονοσειρά Xt σε μια χρονοσειρά Yt. ίδιου μεγέθους, με 

συγκεκριμένη τιμή για το εύρος ζώνης ε με βάση το μέγεθος του δείγματος n από τον 

Πίνακα 9, δίνει μια τιμή του ελέγχου Τ και μια τιμή πιθανότητας p για κάθε 

υστέρηση. Αν η τιμή της πιθανότητας p είναι μικρότερη από την τιμή του επιπέδου 

εμπιστοσύνης (π.χ. α=5%), τότε δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση ότι η Xt αιτιάζει 

κατά Granger τη Yt. Ακριβώς ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για να ελεγχθεί η 

αιτιότητα από την Yt στην Xt. 

 

2.2.2.1 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger των Diks & Panchenko (2006) - 

Αποτελέσματα 

Ελέγχθηκαν ως προς την υπόθεση αιτιότητας κατά Granger με το μη – παραμετρικό 

έλεγχο των Diks & Panchenko (2006) τα παρακάτω ζέυγη χρονοσειρών: 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη VIX (1990 – 2017) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη VIX (01/1990 – 11/2007) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη VIX (12/2007 – 06/2009) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη VIX (07/2009 – 12/2017) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών καταναλωτών Michigan (1990 – 

2017) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών καταναλωτών Michigan (01/1990 

– 11/2007) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών καταναλωτών Michigan (12/2007 

– 06/2009) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών καταναλωτών Michigan (07/2009 

– 12/2017) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (1990 – 

2017) 
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 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (01/1990 

– 11/2007) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (12/2007 

– 06/2009) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (07/2009 

– 12/2017) 

Τα ζεύγη αποδόσεων έχουν ήδη ελεγχθεί ως προς τη γραμμική αιτίοτητα κατά 

Granger με το υπόδειγμα VAR. Επομένως για όσα ζεύγη προέκυψε μια τέτοια 

στατιστικά σημαντική σχέση, ο έλεγχος των Diks & Panchenko (2006) 

πραγματοποιείται, όχι στις αρχικές αποδόσεις, αλλά στα κατάλοιπα του VAR.  

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε για υστερήσεις lx=ly από 1 έως 8 (στα ημερήσια 

δεδομένα) και σε κάποιες περιπτώσεις από 1 έως 4 (στα μηνιαία για το ζεύγος 

S&P500 – Michigan) και 1 έως 5 (στα μηνιαία δεδομένα για το ζεύγος S&P500 – 

Consumer Confidence), ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές της παραμέτρου εύρους 

ζώνης ε = 1,50 για τα ζεύγη μεταβλητών με μηνιαία δεδομένα, ε = 0,96 για το ζεύγος 

μεταβλητών S&P500 – VIX για το διάστημα 2009 – 2017, ε = 0,78 για το ίδιο ζεύγος 

για το διάστημα 1990 – 2007 και ε = 0,69 για τις μεταβλητές S&P500 – VIX για όλο 

το δείγμα 1990 – 2017. Αυτές προέκυψαν μέσω της εξίσωσης (18) όπου C ≈ 8,62 και 

n ο αριθμός του δείγματος. 

Τα κύρια αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου αιτιότητας των Diks & 

Panchenko (2006) για τις αποδόσεις S&P500 και VIX παρουσιάζονται στον Πίνακα 

10. Όσον αφορά στο πλήρες δείγμα παρατηρείται ότι απορρίπτεται η υπόθεση μη-

αιτιότητας από τον S&P500 στον VIX για τις πρώτες 2 υστερήσεις και από τον VIX 

στον S&P500 για υστερήσεις από 1 έως 4. Άρα προκύπτει μια σχέση ανάδρασης. 

Χαρακτηριστική είναι η περίοδος πριν την κρίση όπου τα αποτελέσματα είναι 

παρόμοια με αυτά όλου του δείγματος και συγκεκριμένα η αιτιότητα από τον VIX 

στον S&P500 διαρκεί από 1 έως 7 υστερήσεις. Στην περίοδο της κρίσης δεν 

προκύπτει καμία σχέση αιτιότητας, ενώ μετά την κρίση φαίνεται για 2 υστερήσεις 

αιτιότητα από τον S&P500 στον VIX. 

Αντίστοιχα στον Πίνακα 11 αποτυπώνονται τα κύρια αποτελέσματα του ελέγχου για 

τη σχέση αιτότητας μεταξύ αποδόσεων του δείκτη S&P500 και του δείκτη τιμών 

καταναλωτών του πανεπιστημίου του Michigan. Για όλο το δείγμα καθώς για τις 
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περιόδους πριν και μετά την κρίση φαίνεται πως οι δύο μεταβλητές δε συνδέονται 

περαιτέρω με μη-γραμικό τρόπο. Στο διάστημα 2007 – 2009 για μικρό αριθμό 

υστερήσεων, φαίνεται να υπάρχει αιτιότητα από το χρηματιστηριακό δείκτη S&P500 

προς το δείκτη τιμών του Michigan. 

Tέλος, στον Πίνακα 12 δίνονται τα αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου για 

τις αποδόσεις του δείκτη S&P500 και του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Η 

σχέση μη-γραμμικής αιτιότητας φαίνεται να είναι για αρκετές υστερήσεις στην 

περίοδο όλου του δείγματος και με κατεύθυνση από τον δείκτη S&P500 προς τον 

δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη περίπτωση που αποδεχτούμε  α=10%. Στα 

χρόνια της κρίσης και για μικρό αριθμό υστερήσεων, φαίνεται η πορεία της 

αιτιότητας να παραμένει ίδια με αυτήν στο διάστημα του πλήρους δείγματος. Στο 

διάστημα 2009 – 2017, για λίγες υστερήσεις παρατηρούμε η κατεύθυνση της μη-

γραμμικής αιτιότητας να αντιστρέφεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 10: Αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου κατά Granger των Diks & 

Panchenko (2006) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR μεταξύ S&P500 και VIX.  

 DLS&P500 does 

not Granger 

cause DLVIX 

DLVIX does not 

Granger cause 

DLS&P500 

DLS&P500 does 

not Granger cause 

DLVIX 

DLVIX does not 

Granger cause 

DLS&P500 

 

lx=ly p-values T p-values T p-values T p-values T  

 1990 – 2017 

Test on VAR Residuals 

1990 – 2007 

Test on VAR Residuals 

 

1 0,02749 1,919 0,00077 3,167 0,02210 2,012 0,00082 3,148  

2 0,02043 2,045 0,00000 6,314 0,01008 2,323 0,00000 7,474  
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3 0,12633 1,144 0,00000 4,940 0,15036 1,035 0,00000 5,450  

4 0,24074 0,704 0,00200 2,878 0,28000 0,583 0,00006 3,851  

5 0,49029 0,024 0,08489 1,373 0,41861 0,205 0,00326 2,721  

6 0,41524 0,214 0,03740 1,782 0,13604 1,098 0,00476 2,593  

7 0,21746 0,781 0,08571 1,368 0,19056 0,876 0,04901 1,655  

8 0,38693 0,287 0,10785 1,238 0,23498 0,723 0,06529 1,512  

 
2007 – 2009 

Test on Returns 

2009 – 2017 

Test on Returns 

 

1 0,20255 0,833 0,63256 -0,339 0,06041 1,551 0,18192 0,908  

2 0,17870 0,920 0,57747 -0,195 0,01454 2,183 0,12867 1,133  

3 0,44700 0,133 0,41842 0,206 0,01525 2,163 0,15608 1,011  

4 0,21986 0,773 0,51838 -0,046 0,07820 1,417 0,49290 0,018  

5 0,13969 1,082 0,83346 -0,968 0,14552 1,056 0,73396 -0,625  

6 0,31525 0,481 0,85531 -1,059 0,37245 0,325 0,76951 -0,737  

7 0,39686 0,261 0,67089 -0,442 0,41569 0,213 0,80757 -0,869  

8 0,59856 -0,250 0,47303 0,068 0,29505 0,539 0,47368 0,066  

Με διαφορετικό χρωματισμό εμφανίζονται οι τιμές με επίπεδο σημαντικότητας α = 5% 
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Πίνακας 11: Αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου κατά Granger των Diks & 

Panchenko (2006) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR μεταξύ S&P500 και 

δείκτη τιμών καταναλωτών πανεπιστημίου Michigan.  

 DLS&P500 does 

not Granger cause 

DLMICHIGAN 

DLMICHIGAN 

does not Granger 

cause DLS&P500 

DLS&P500 does 

not Granger cause 

DLMICHIGAN 

DLMICHIGAN 

does not Granger 

cause DLS&P500 

 

lx=ly p-values T p-values T p-values T p-values T  

 1990 – 2017 

Test on VAR Residuals 

1990 – 2007 

Test on VAR Residuals 

 

1 0,34782 0,391 0,38353 0,296 0,63882 -0,355 0,86201 -1,089  

2 0,56433 -0,162 0,35950 0,360 0,98025 -2,059 0,95113 -1,656  

3 0,43440 0,164 0,67493 -0,454 0,88837 -1,218 0,98221 -2,102  

4 0,58667 -0,219 0,66756 -0,433 0,94072 -1,561 0,97328 -1,931  

5 0,58258 -0,209 0,30370 0,514 0,94859 -1,631 0,75618 -0,694  

6 0,56833 -0,172 0,27028 0,612 0,90979 -1,339 0,71878 -0,579  

7 0,71777 -0,576 0,63512 -0,345 0,94841 -1,630 0,87200 -1,136  

8 0,86420 -1,099 0,30607 0,507 0,89342 -1,245 0,76431 -0,737  

 
2007 – 2009 

Test on Returns 

2009 – 2017 

Test on Returns 

 

1 0,04881 1,656 0,30737 0,503 0,49523 0,012 0,10756 1,240  

2 0,01466 2,179 0,14937 1,039 0,13263 1,114 0,40865 0,231  

3 0,23348 0,727 0,27934 0,585 0,15593 1,011 0,39558 0,265  

4 0,50000 -0,000 0,44987 0,126 0,34883 0,390 0,32189 0,462  

5     0,24235 0,699 0,11099 1,221  

6     0,15032 1,035 0,12871 1,183  

7     0,17450 0,937 0,33325 0,431  

8     0,16029 0,993 0,49245 0,019  

Με διαφορετικό χρωματισμό εμφανίζονται οι τιμές με επίπεδο σημαντικότητας α = 5% 
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου κατά Granger των Diks & 

Panchenko (2006) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR μεταξύ S&P500 και 

δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης  

 DLS&P500 does 

not Granger cause 

DLCONSUMER 

CONFIDENCE 

DLCONSUMERCO

NFIDENCE does 

not Granger cause 

DLS&P500 

DLS&P500 does not 

Granger cause 

DLCONSUMER 

CONFIDENCE 

DLCONSUMER 

CONFIDENCE 

does not Granger 

cause DLS&P500 

 

lx=ly p-values T p-values T p-values T p-values T  

 1990 – 2017 

Test on VAR Residuals 

1990 – 2007 

Test on VAR Residuals 

 

1 0,01548 2,158 0,27680 0,592 0,41211 0,222 0,77736 -0,736  

2 0,07398 1,447 0,12703 1,142 0,83151 -0,960 0,82358 -0,929  

3 0,05934 1,560 0,20742 0,815 0,35885 0,362 0,82396 -0,931  

4 0,02136 2,026 0,38886 0,282 0,33430 0,428 0,91015 -1,342  

5 0,08613 1,365 0,21278 0,797 0,62325 -0,314 0,90998 -1,341  

6 0,16220 0,985 0,15674 1,008 0,57698 -0,194 0,66663 -0,432  

7 0,12203 1,165 0,23111 0,735 0,72590 -0,600 0,74122 -0,647  

8 0,08738 1,357 0,18057 0,913 0,56488 -0,163 0,55275 -0,133  

 
2007 – 2009 

Test on VAR Residuals 

2009 – 2017 

Test on VAR Residuals 

 

1 0,10380 1,260 0,86561 -1,106 0,18383 0,901 0,19015 0,877  

2 0,01935 2,067 0,47931 0,052 0,26077 0,641 0,02649 1,935  

3 0,08786 1,354 0,46324 0,092 0,15279 1,025 0,04582 1,687  

4 0,15807 1,002 0,90165 -1,291 0,25706 0,652 0,20649 0,819  

5 0,20711 0,816 0,79289 -0,816 0,19830 0,848 0,12859 1,133  

6     0,17981 0,916 0,09562 1,307  

7     0,10023 1,280 0,11903 0,180  

8     0,08172 1,394 0,32855 0,444  

Με διαφορετικό χρωματισμό εμφανίζονται οι τιμές με επίπεδο σημαντικότητας α = 5% και με 

κόκκινο χρώμα με α = 10%  
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2.2.3 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger των Francis et al., (2010) 

Οι Francis et al., (2010) χρησιμοποοιούν γραμμικά και μη-γραμμικά τεστ για να 

επανεξετάσουν τη σχέση αιτιότητας μεταξύ των αποδόσεων μεγάλων και μικρών 

εταιρειών. Σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, βρήκαν ότι οι μεγάλες 

εταιρείες επηρεάζουν γραμμικά τις μικρές. Παράλληλα οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική γραμμική σχέση αιτιότητας από την πλευρά 

των μικρών εταιρειών προς την αντίστοιχη των μεγάλων. Το πιο σημαντικό όμως 

εύρημα της έρευνάς τους, είναι η στατιστικά σημαντική μη-γραμμική αιτιότητα και 

προς τις δύο κατευθύνσεις (ανάδραση). 

Ο έλεγχος αιτιότητας των Francis et al., (2010) έχει τη βάση του στον αντίστοιχο 

έλεγχο των Diks & Panchenco (2006) και είναι μια νέα, βελτιωμένη μορφή μη-

παραμετρικού ελέγχου. Η μηδενική υπόθεση που εξετάζουν είναι ότι δύο μεταβλητές 

Χ,Υ είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. Οποιαδήποτε απόκλιση από την παραπάνω 

υπόθεση συνάδει με ένδειξη αιτιότητας κατά Granger. Όπως και στον έλεγχο των 

Diks & Panchenco γίνεται αναφορά σε τιμές εύρους ζώνης, έτσι και στη βελτιώμενη 

μoρφή των Francis et al., (2010), το εύρος ζώνης έχει οριστεί στη τιμή του 1,5. Ο 

μέγιστος αριθμός υστερήσεων είναι 5. 

 

2.2.3.1 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger των Francis et al., (2010) – Αποτελέσματα 

Ελέγχθηκαν ως προς την υπόθεση αιτιότητας κατά Granger με το μη – παραμετρικό 

έλεγχο των Francis et al., (2010) τα παρακάτω ζέυγη χρονοσειρών: 

 Αποδόσεις δείκτη  S&P500 και δείκτη VIX (1990 – 2017) 

 Αποδόσεις δείκτη  S&P500 και δείκτη VIX (01/1990 – 11/2007) 

 Αποδόσεις δείκτη  S&P500 και δείκτη VIX (12/2007 – 06/2009) 

 Αποδόσεις δείκτη  S&P500 και δείκτη VIX (07/2009 – 12/2017) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών καταναλωτών Michigan (1990 – 

2017) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών καταναλωτών Michigan (01/1990 

– 11/2007) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών καταναλωτών Michigan (12/2007 

– 06/2009) 
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 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη τιμών καταναλωτών Michigan (07/2009 

– 12/2017) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (1990 – 

2017) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (01/1990 

– 11/2007) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (12/2007 

– 06/2009) 

 Αποδόσεις δείκτη S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (07/2009 

– 12/2017) 

 

Στον Πίνακα 13 δίνονται τα αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου των Francis 

et al.,  (2010) για τις αποδόσεις του χρηματιστηριακού δείκτη S&P500 και του δείκτη 

VIX. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, για όλη την υπό εξέταση περίοδο 

υπάρχει μη-γραμμική αιτιότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις (ανάδραση) για 3 

υστερήσεις, ενώ για τις υστερήσεις 4 και 5 η αιτιότητα γίνεται μονόδρομη με πορεία 

από τον VIX προς τον S&P500. Για το διάστημα 1990 – 2007 τα συμπεράσματα είναι 

ακριβώς ίδια με αυτά του συνολικού διαστήματος. Τέλος στα χρόνια της κρίσης δεν 

προκύπτει καμία σχέση αιτιότητας. 
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Πίνακας 13: Αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου κατά Granger των Francis 

et al., (2010) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR μεταξύ S&P500 και VIX.  

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

1990 – 2017 

Test on VAR Residuals 

 S&P500 cause VIX 

x cause y 

 VIX cause S&P500 

y cause x 

-1 0,04 1 0,01 

-2 0,01 2 0,01 

-3 0,05 3 0,01 

-4 0,14 4 0,01 

-5 0,41 5 0,01 

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

1990 – 2007 

Test on VAR Residuals 

 S&P500 cause VIX 

x cause y 

 VIX cause S&P500 

y cause x 

-1 0,01 1 0,01 

-2 0,01 2 0,01 

-3 0,02 3 0,01 

-4 0,16 4 0,01 

-5 0,19 5 0,01 

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

2007 – 2009 

Test on Returns 

 S&P500 cause VIX 

x cause y 

 VIX cause S&P500 

y cause x 

-1 0,30 1 0,30 

-2 0,38 2 0,40 

-3 0,47 3 0,33 
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-4 0,63 4 0,51 

-5 0,55 5 0,63 

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

2009 – 2017 

Test on Returns 

 S&P500 cause VIX 

x cause y 

 VIX cause S&P500 

y cause x 

-1 0,27 1 0,18 

-2 0,11 2 0,21 

-3 0,20 3 0,20 

-4 0,23 4 0,37 

-5 0,22 5 0,53 

Με διαφορετικό χρωματισμό εμφανίζονται οι τιμές με επίπεδο σημαντικότητας α = 5%. 

Τα κύρια αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου των Francis et al., (2010) για 

τις αποδόσεις του S&P500 και του δείκτη τιμών καταναλωτών του πανεπιστημίου 

του Michigan παρουσιάζονται στον Πίνακα 14. Για τη περίοδο όλου του διαστήματος 

καθώς και για το διάστημα 1990 – 2007 δε φαίνεται να υπάρχει σχέση μη-γραμμικής 

αιτιότητας μεταξύ των δεικτών. Στα χρόνια της κρίσης παρατηρείται ανάδραση για 

υστερήσεις από 3-5, ενώ τη περίοδο 2009 – 2017 η αιτιότητα διαρκεί για τις 

υστέρησεις 1, 5 και με κατεύθυνση από το δείκτη του Michigan προς τον S&P500. 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου των Francis et 

al., (2010) στον Πίνακα 15, για ολόκληρη τη περίοδο υπάρχει σχέση μη-γραμμικής 

αιτιότητας με κατεύθυνση από το δείκτη S&P500 προς το δείκτη καναλωτικής 

εμπιστοσύνης. Στο διάστημα πριν την εμφάνιση της κρίσης δε παρατηρείται καμία 

σχέση αιτιότητας, ενώ στην περίόδο 2007 – 2009 η αιτιότητα διαρκεί για μία μόνο 

υστέρηση για α=5% και με την ίδια κατεύθυνση με αυτή που ίσχυε για όλο το 

διάστημα της έρευνας. Αν όμως αποδεχτούμε διάστημα εμπιστοσύνης α=10%, τότε η 

αιτιότητα διαρκεί για περισσότερο αριθμό υστερήσεων.Τέλος, στα χρόνια μετά την 

κρίση ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης αιτιάζει μη-γραμμικά το 

χρηματιστηριακό δείκτη S&P500. 
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Πίνακας 14: Αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου κατά Granger των Francis 

et al., (2010) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR μεταξύ S&P500 και δείκτη 

τιμών καταναλωτών του Michigan.  

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

1990 – 2017 

Test on VAR Residuals 

 S&P500 cause MICHIGAN 

x cause y 

 MICHIGAN cause S&P500 

y cause x 

-1 0,34 1 0,50 

-2 0,66 2 0,49 

-3 0,56 3 0,81 

-4 0,57 4 0,66 

-5 0,59 5 0,32 

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

1990 – 2007 

Test on VAR Residuals 

 S&P500 cause MICHIGAN 

x cause y 

 MICHIGAN cause S&P500 

y cause x 

-1 0,38 1 0,93 

-2 0,90 2 0,99 

-3 0,72 3 0,99 

-4 0,83 4 0,93 

-5 0,68 5 0,91 

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

2007 – 2009 

Test on Returns 

 S&P500 cause MICHIGAN 

x cause y 

 MICHIGAN cause S&P500 

y cause x 

-1 0,09 1 0,43 

-2 0,24 2 1,00 
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-3 0,01 3 0,01 

-4 0,01 4 0,01 

-5 0,01 5 0,01 

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

2009 – 2017 

Test on Returns 

 S&P500 cause MICHIGAN 

x cause y 

 MICHIGAN cause S&P500 

y cause x 

-1 0,36 1 0,05 

-2 0,11 2 0,19 

-3 0,25 3 0,34 

-4 0,35 4 0,39 

-5 0,30 5 0,05 

Με διαφορετικό χρωματισμό εμφανίζονται οι τιμές με επίπεδο σημαντικότητας α = 5%. 
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Πίνακας 15: Αποτελέσματα του μη-παραμετρικού ελέγχου κατά Granger των Francis 

et al., (2010) στις αποδόσεις ή στα κατάλοιπα του VAR μεταξύ S&P500 και δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης.  

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

1990 – 2017  

Test on VAR Residuals 

 S&P500 cause CONSUMER 

CONFIDENCE 

x cause y 

 CONSUMER CONFIDENCE 

cause S&P500 

y cause x 

-1 0,03 1 0,20 

-2 0,05 2 0,23 

-3 0,02 3 0,34 

-4 0,05 4 0,41 

-5 0,11 5 0,24 

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x 

1990 – 2007  

Test on VAR Residuals 

 S&P500 cause CONSUMER 

CONFIDENCE 

x cause y 

 CONSUMER CONFIDENCE 

cause S&P500 

y cause x 

-1 0,25 1 0,86 

-2 0,64 2 0,92 

-3 0,71 3 0,95 

-4 0,59 4 0,98 

-5 0,30 5 0,97 

 

 

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x / a: για διάστημα εμπιστοσύνης α=10% 

2007 – 2009  

Test on VAR Residuals 

 S&P500 cause CONSUMER 

CONFIDENCE 

 CONSUMER CONFIDENCE 

cause S&P500 
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x cause y y cause x 

-1 0,04 1 0,44 

-2 0,09a 2 0,52 

-3 0,24 3 0,32 

-4 0,15 4 0,26 

-5 0,10a 5 0,16 

Null Hypothesis: X and Y are independent (no causality in both directions) 

Negative lag – x cause y and Positive lag y cause x / a: για διάστημα εμπιστοσύνης α=10% 

2009 – 2017  

Test on VAR Residuals 

 S&P500 cause CONSUMER 

CONFIDENCE 

x cause y 

 CONSUMER CONFIDENCE 

cause S&P500 

y cause x 

-1 0,13 1 0,09a 

-2 0,24 2 0,02 

-3 0,14 3 0,05 

-4 0,18 4 0,15 

-5 0,35 5 0,08a 

Με διαφορετικό χρωματισμό εμφανίζονται οι τιμές με επίπεδο σημαντικότητας α = 5% και με 

κόκκινο χρώμα α=10%. 

 

2.2.4 Έλεγχοι αιτιότητας σε επικαλυπτόμενα παράθυρα (sliding windows) 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των παραπάνω χρηματοοικονομικών μεταβλητών 

αποφασίστηκε να επεκταθεί η έρευνα κάνοντας χρήση των επικαλυπτώμενων 

παραθύρων (sliding-overlapping windows) και να πραγματοποιηθούν εκ νέου οι 

έλεγχοι αιτιότητας. Στην εφαρμογή μας κάθε δείγμα αποτελείται από 1000 

παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 4 χρόνια, ενώ το βήμα για το χρονικά 

μεταβαλλόμενο παράθυρο ορίζεται στα 250 σημεία30. 

Στο Πίνακα 16 που ακολουθεί δίνονται τα αποτελέσματα για τα 25 επικαλυπτόμενα 

παράθυρα του ζεύγους S&P500 και VIX για τους ελέγχους γραμμικής και μη-

γραμμικής αιτιότητας. Στη στήλη της γραμμικής αιτιότητας ξεχωρίζουν τα παράθυρα 

                                                           
30 C. Kyrtsou et al., (2016) 
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7-10 όπου παρατηρείται γραμμική αιτιότητα και προς τις 2 κατευθύνσεις δηλαδή 

ανάδραση, (S&P500→VIX και VIX→S&P500) ενώ στο διάστημα που διαρκεί η 

κρίση δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη γραμμικής σχέσης, κάτι το οποίο είχε διαφανεί 

από το γραμμικό τεστ στην υποπερίοδο 2007 – 2009. Μετά την κρίση, αυτή η σχέση 

γίνεται μονόδρομη με κατεύθυνση VIX→S&P500. Στο μη-παραμετρικό έλεγχο 

αιτιότητας των Diks & Panchenco (2006) στην πλειονότητα των παραθύρων 

παρατηρείται σχέση ανάδρασης μεταξύ των 2 δεικτών. Πιο συγκεκριμένα στο 

παράθυρο 16 που περιέχει στοιχεία πριν τη κρίση καθώς και στοιχεία της κρίσης 

(2007 και σχεδόν ολόκληρο το 2008) εμφανίζεται αδιαμφισβήτητα η μη-γραμμική 

σχέση ανάδρασης για μεγάλο αριθμό υστερήσεων ανάμεσα στο χρηματιστηριακό 

δείκτη και το δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας VIX, η οποία δεν είχε προκύψει στον 

αντίστοιχο έλεγχο στην υποπερίοδο 2007 – 2009. Αντίστοιχα στην υποπερίοδο 2009 

– 2017 είχε βρεθεί μονόδρομη αιτιότητα από τον S&P500 στον VIX, ενώ με τη 

μέθοδο των επικαλυπτώμενων παραθύρων το αποτέλεσμα ενισχύεται και με τη σχέση 

αιτιότητας από τον VIX στον S&P500. Στην τελευταία στήλη, στο τεστ των Francis 

et al., (2010), παρατηρείται η μη-γραμμική αιτιότητα και προς τις 2 κατευθύνσεις για 

τα διαστήματα πριν και μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Αυτό που 

ξεχωρίζει είναι και πάλι το παράθυρο 16 όπου προκύπτει σχέση ανάδρασης αλλά για 

μικρότερο αριθμό υστερήσεων και σε διαφορετικό επίπεδο εμπιστοσύνης (α=10%) σε 

σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του ελέγχου Diks & Panchenco (2006), (στήλη 

5). 

Πίνακας 16:Έλεγχοι γραμμικής και μη-γραμμικής αιτιότητας στα επικαλυπτόμενα 

παράθυρα για το ζεύγος μεταβλητών S&P500 – VIX.  

Sliding 

Windows 

Observations Date Linear 

Causality 

(VAR) 

α=5% 

Nonlinear 

Causality 

Diks&Panchenco 

(2006) 

α=5% 

*α=10% 

Nonlinear 

Causality 

Francis et al. 

(2010) 

α=5% 

*α=10% 

Window 1 1:1000 03/01/1990 

- 

15/12/1993 

S&P500 →VIX 

(1) 

- VIX→S&P500 

(1) 

Window 2 251:1250 28/12/1990 

- 

13/12/1994 

S&P500 →VIX 

(1) 

- 

 

- 

Window 3 501:1500 26/12/1991 

- 

S&P500 →VIX 

(1) 

S&P500 →VIX 

(4, 5, 6) 

- 
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07/12/1995  

Window 4 751:1750 21/12/1992 

- 

03/12/1996 

- S&P500 →VIX 

(4, 5, 6) 

 

S&P500 →VIX 

(4,5) 

 

Window 5 1001:2000 29/12/1993 

- 

28/11/1997 

VIX→S&P500 

(1) 

VIX→S&P500 

(1, 4, 6) 

 

VIX→S&P500 

(1, 4, 5) 

 

Window 6 1251:2250 13/12/1994 

- 

25/11/1998 

VIX→S&P500 

(2) 

VIX→S&P500 

(1 - 8) 

 S&P500 →VIX 

(1, 2, 3, 4 ) 

 

S&P500 →VIX 

( 1- 5) 

 VIX→S&P500 

(1 - 5) 

Window 7 1501:2500 08/12/1995 

- 

23/11/1999 

  

S&P 500 →VIX 

VIX→S&P500 

(3) 

VIX→S&P500 

(2 - 4, 6, 7) 

 

VIX→S&P500 

(1, 2 - 4, 5) 

 

Window 8 1751:2750 04/12/1996 

- 

17/11/2000 

S&P500 →VIX 

VIX→S&P500 

(3) 

 

VIX→S&P500 

(2, 3, 4) 

 

VIX→S&P500 

(2, 3) 

 

Window 9 2001:3000 01/12/1997 

- 

21/11/2001 

S&P500 →VIX 

VIX→S&P500 

(2) 

VIX→S&P500 

(2, 3) 

 S&P500 →VIX 

(1) 

 

S&P500 →VIX 

(1 , 4) 

 VIX→S&P500 

(2, 3) 

 

Window 10 2251:3250 27/11/1998  

- 

19/11/2002 

S&P500 →VIX 

VIX→S&P500 

(2) 

S&P500 →VIX 

(1, 2) 

 VIX→S&P500 

(2, 3) 

 

S&P500 →VIX 

(1, 2) 

 VIX→S&P500 

(2, 3, 4) 

 

Window 11 2501:3500 24/11/1999 

- 

17/11/2003 

VIX→S&P500 

(2) 

VIX→S&P500 

(2, 3, 4) 

 S&P500 →VIX 

( 2) 

 

VIX→S&P500 

(2, 3, 5) 

 

Window 12 2751:3750 20/11/2000 

- 

17/11/2004 

VIX→S&P500 

(2) 

VIX→S&P500 

(2) 

VIX→S&P 500 

(2)  

Window 13 3001:4000 23/11/2001 

- 

14/11/2005 

VIX→S&P500 

(2) 

S&P500 →VIX 

(2) 

 VIX→S&P500 

(1 - 5, 6, 7, 8) 

 

VIX→S&P500 

(1 - 5) 

 S&P500 →VIX 

(1, 2) 

 

Window 14 3251:4250 20/11/2002 

- 

VIX→S&P500 

(2) 

VIX→S&P500 

(1 - 4) 

VIX→S&P500 

(1, 2 - 4, 5) 
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10/11/2006  

 

 

Window 15 3501:4500 18/11/2003 

- 

09/11/2007 

- VIX→S&P500 

(1 - 4) 

VIX→S&P500 

(2, 3) 

 

Window 16 3751:4750 18/11/2004 

- 

06/11/2008 

- S&P500 →VIX 

(1 - 6) 

 VIX→S&P500 

(1 - 5) 

VIX→S&P500 

(1) 

 S&P500 →VIX 

(2) 

 

Window 17 4001:5000 15/11/2005 

- 

04/11/2009 

- S&P500 →VIX 

(4 - 6) 

 

- 

Window 18 4251:5250 13/11/2006 

- 

02/11/2010 

- VIX→S&P500 

(2) 

 

- 

Window 19 4501:5500 12/11/2007 

- 

28/10/2011 

- - - 

Window 20 4751:5750 07/11/2008 

- 

25/10/2012 

- S&P500 →VIX 

(4) 

 

- 

 

 

 

Window 21 5001:6000 05/11/2009 

- 

25/10/2013 

- S&P500 →VIX 

(2 - 5, 6, 7) 

 VIX→S&P 500 

(1, 3) 

 

S&P 500 →VIX 

(3) 

 

Window 22 5251:6250 03/11/2010 

- 

23/10/2014 

- S&P 500 →VIX 

(2 - 7, 8) 

 VIX→S&P500 

(1 - 3) 

 

S&P500 →VIX 

(2 - 4) 

 VIX→S&P500 

(1,  2 - 3) 

 

Window 23 5501:6500 31/10/2011 

- 

21/10/2015 

VIX→S&P500 

(1)  

S&P500 →VIX 

(2 - 4, 5) 

 VIX→S&P500 

(1 - 4) 

 

S&P500 →VIX 

(2) 

 VIX→S&P500 

(3) 

 

Window 24 5751:6750 26/10/2012 

- 

18/10/2016 

VIX→S&P500 

(1) 

S&P500 →VIX 

(1 - 3, 4, 5) 

 VIX→S&P500 

(1 - 4, 5) 

VIX→S&P500 

(1, 2, 3) 
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Window 25 6001:7053 28/10/2013 

- 

29/12/2017 

S&P500 →VIX 

VIX→S&P500 

(1) 

S&P500 →VIX 

(1 - 8) 

 VIX→S&P500 

(1, 2 - 5, 6, 8) 

 

S&P500 →VIX 

(1 - 2) 

 VIX→S&P500 

(5) 

 

Με κόκκινο χρωματισμό εμφανίζονται οι υστερήσεις για τις οποίες παρατηρείται σχέση 

αιτιότητας σε επιπέδο σημαντικότητας α=10%. 

Στη στήλη της γραμμικής αιτιότητας του Πίνακα 17 φαίνεται η μονόδρομη σχέση 

αιτιότητας από το δείκτη S&P500 προς το δείκτη τιμών του Michigan για μεγάλο 

αριθμό παραθύρων. Αναλυτικότερα στο παράθυρο 17 που περιέχει τις χρονιές 2006 – 

2009 βρέθηκε στατιστικά σημαντική γραμμική αιτιότητα και προς τις 2 κατευθύνσεις 

για μία υστέρηση.  

 

Πίνακας 17: Έλεγχοι γραμμικής και μη-γραμμικής αιτιότητας στα επικαλυπτόμενα 

παράθυρα για το ζεύγος μεταβλητών S&P500 – δείκτης τιμών καταναλωτών του 

πανεπιστημίου Michigan.  

Sliding 

Windows 

Observations Date Linear Causality 

(VAR) 

α=5% 

Nonlinear Causality 

Diks&Panchenco 

(2006) 

α=5% 

*α=10% 

Nonlinear Causality 

Francis et al. (2010) 

α=5% 

*α=10% 

Window 1 1:47   

02/1990 

- 

12/1993 

- - - 

Window 2 13:60   

01/1991 

-

12/1994 

- MICHIGAN→S&P500 

(5,6) 

MICHIGAN→S&P500 

(2) 

Window 3 25:72   

01/1992 

-

12/1995 

- - S&P500→MICHIGAN 

(3,5) 

MICHIGAN→S&P500 

(5) 

Window 4 37:84   

01/1993 

-

12/1996 

- - S&P500→MICHIGAN 

(5) 

MICHIGAN→S&P500 

(5) 

Window 5 49:96   

01/1994 

-

12/1997 

- - S&P500→MICHIGAN 

(5) 

MICHIGAN→S&P500 

(5) 
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Window 6 61:108    

01/1995 

-

12/1998 

- * - 

 

Window 7 73:120   

01/1996 

- 

 

12/1999 

S&P500→MICHIGAN 

(2) 

S&P500→MICHIGAN 

(5,6) 

S&P500→MICHIGAN 

(5) 

Window 8 85:132   

01/1997 

-

12/2000 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

- - 

Window 9       97:144   

01/1998 

-   

12/2001 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

- MICHIGAN→S&P500 

(4) 

Window 10 109:156   

01/1999 

- 

12/2002 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

- - 

Window 11 121:168   

01/2000 

-  

12/2003 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

- - 

Window 12 133:180   

01/2001 

-  

12/2004 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

- MICHIGAN→S&P500 

(4) 

Window 13 145:192    

01/2002 

-  

12/2005 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

- - 

Window 14 157:204   

01/2003 

- 

12/2006 

- - S&P500→MICHIGAN 

(5) 

MICHIGAN→S&P500 

(5) 

Window 15 169:216   

01/2004 

-  

12/2007 

- - S&P500→MICHIGAN 

(5) 

MICHIGAN→S&P500 

(5) 

Window 16 181:228   

01/2005 

-  

12/2008 

- S&P500→MICHIGAN 

(1) 

- 

Window 17 193:240   

01/2006 

-  

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

MICHIGAN→S&P500 

S&P500→MICHIGAN 

(2,3,5) 

- 
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12/2009 (1) MICHIGAN→S&P500 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Window 18 205:252   

01/2007 

-  

12/2010 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

MICHIGAN→S&P500 

(3) 

 

S&P500→MICHIGAN 

(5) 

MICHIGAN→S&P500 

(5) 

Window 19 217:264   

01/2008 

- 

12/2011 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

- - 

 

 

Window 20 229:276   

01/2009 

-  

12/2012 

S&P500→MICHIGAN 

(1) 

- - 

Window 21 241:288   

01/2010 

-  

12/2013 

- - MICHIGAN→S&P500 

(5) 

Window 22 253:300   

01/2011 

-  

12/2014 

- - S&P500→MICHIGAN 

(2) 

MICHIGAN→S&P500 

(2,5) 

Window 23 265:312   

01/2012 

-  

12/2015 

- S&P500→MICHIGAN 

(4) 

MICHIGAN→S&P500 

(4,5,6) 

S&P500→MICHIGAN 

(5) 

MICHIGAN→S&P500 

(5) 

Window 24 277:324   

01/2013 

-  

12/2016 

- MICHIGAN→S&P500 

(3,4,5,6,7) 

S&P500→MICHIGAN 

(5) 

MICHIGAN→S&P500 

(5) 

Window 25 289:336   

01/2014 

- 

12/2017 

- - MICHIGAN→S&P500 

(2,3) 

Με κόκκινο χρωματισμό εμφανίζονται οι υστερήσεις για τις οποίες παρατηρείται σχέση 

αιτιότητας σε επιπέδο σημαντικότητας α=10%. 

Στη στήλη με το μη-παραμετρικό έλεγχο των Diks & Panchenco (2006) η αμφίδρομη 

σχέση αιτιότητας ισχύει μόνο στην περίπτωση που αποδεχτούμε διάστημα 

εμπιστοσύνης α=10%. Αντίστοιχα στο παράθυρο 17 η ανάδραση ισχύει στο α=10%, 
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ενώ για α=5% παρατηρείται μονόδρομη μη-γραμμική αιτιότητα από τον S&P500 

προς το δείκτη τιμών καταναλωτών του Michigan. Τέλος, ο έλεγχος των Francis et 

al., (2010) στη πλειονότητα των παραθύρων φανερώνει ανάδραση για τους 2 δείκτες 

για υστέρηση 5. Η αμφίδρομη μη-γραμμική αιτιότητα είναι εντονότερη στα χρόνια 

μετά το τέλος της κρίσης, ενώ στο παράθυρο 18 (2007 – 2010) η ανάδραση μεταξύ 

των δεικτών εμφανίζεται στατιστικά σημαντική για α=5% και για υστέρηση  5. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 3 ελέγχων για το 

ζεύγος δεικτών S&P500 – δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference 

Board. Στη στήλη της γραμμικής αιτιότητας, όπως αυτή προέκυψε από το γραμμικό 

έλεγχο Granger υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη μονόδρομη σχέση αιτιότητας από το 

χρηματιστηριακό δείκτη προς το δείκτη εμπιστοσύνης.  

Πίνακας 18:Έλεγχοι γραμμικής και μη-γραμμικής αιτιότητας στα επικαλυπτόμενα 

παράθυρα για το ζεύγος μεταβλητών S&P500 – δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης 

του Conference Board.  

Sliding 

Windows 

Observations Date Linear Causality 

(VAR) 

α=5% 

Nonlinear Causality 

Diks&Panchenco 

(2006) 

α=5% 

*α=10% 

Nonlinear Causality 

Francis et al. (2010) 

α=5% 

*α=10% 

Window 1 1:47   02/1990 - 

12/1993 

- - S&P500→CCI(3) 

Window 2 13:60   01/1991 -

12/1994 

- - - 

Window 3 25:72   01/1992 -

12/1995 

- - CCI→S&P500(5) 

Window 4 37:84   01/1993 -

12/1996 

- - - 

Window 5 49:96   01/1994 -

12/1997 

- - CCI→S&P500(5) 

 

 

Window 6 61:108    01/1995 -

12/1998 

- - S&P500→CCI(4) 

CCI→S&P500(5) 

Window 7 73:120   01/1996 - 

 

12/1999 

- - S&P500→CCI(4) 
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Window 8 85:132   01/1997 -

12/2000 

S&P500→CCI(1) S&P500→CCI(2) S&P500→CCI(2) 

Window 9       97:144   01/1998 -   

12/2001 

S&P500→CCI(2) - - 

Window 10 109:156   01/1999 - 

12/2002 

S&P500→CCI(1) - S&P500→CCI(2,5) 

Window 11 121:168   01/2000 -  

12/2003 

S&P500→CCI(1) - - 

Window 12 133:180   01/2001 -  

12/2004 

S&P500→CCI(1) S&P500→CCI(5,6) S&P500→CCI(5) 

Window 13 145:192    01/2002 -  

12/2005 

S&P500→CCI(1) CCI→S&P500(2,3,4) CCI→S&P500(3,4) 

Window 14 157:204   01/2003 - 

12/2006 

S&P500→CCI(1) - S&P500→CCI(3,5) 

CCI→S&P500(1,5) 

Window 15 169:216   01/2004 -  

12/2007 

- - S&P500→CCI(3) 

Window 16 181:228   01/2005 -  

12/2008 

- S&P500→CCI(2,3,4,

5) 

S&P500→CCI(1,2) 

Window 17 193:240   01/2006 -  

12/2009 

S&P500→CCI(1) 

CCI→S&P500(1) 

S&P500→CCI(1,2,3,

4,5,6,7,8) 

CCI→S&P500(1,2,3,

6,7) 

S&P500→CCI(1) 

CCI→S&P500(1) 

Window 18 205:252   01/2007 -  

12/2010 

S&P500→CCI(1) S&P500→CCI(1,2,4) 

CCI→S&P500(2,3) 

S&P500→CCI(1) 

Window 19 217:264   01/2008 - 

12/2011 

S&P500→CCI(1) S&P500→CCI(1,2) S&P500→CCI(1) 

Window 20 229:276   01/2009 -  

12/2012 

S&P500→CCI(1) - - 

Window 21 241:288   01/2010 -  

12/2013 

S&P500→CCI(1) - S&P500→CCI(4) 

Window 22 253:300   01/2011 -  

12/2014 

S&P500→CCI(1) CCI→S&P500(1) S&P500→CCI(2) 

Window 23 265:312   01/2012 -  

12/2015 

- - - 

Window 24 277:324   01/2013 -  

12/2016 

- - - 

Window 25 289:336   01/2014 - 

12/2017 

- CCI→S&P500(2) S&P500→CCI(1) 

 

Με κόκκινο χρωματισμό εμφανίζονται οι υστερήσεις για τις οποίες παρατηρείται σχέση 

αιτιότητας σε επιπέδο σημαντικότητας α=10%. 
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Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον αντίστοιχο έλεγχο αιτιότητας σε ολόκληρο το 

δείγμα και στις 3 υποπεριόδους του. Ανάμεσα στους 2 μη-παραμετρικούς ελέγχους, ο 

έλεγχος των Francis et al., (2010) δείχνει στατιστικά σημαντικές σχέσεις στη 

πλειονότητα των επικαλυπτώμενων παραθύρων. Στα περισσότερα από τα στατιστικά 

σημαντικά ως προς την αιτιότητα παράθυρα, η κατεύθυνση της μη-γραμμικής 

αιτιότητας είναι όπως και στη γραμμική περίπτωση από τον S&P500 προς το δείκτη 

εμπιστοσύνης. Όπως στο ζευγάρι S&P500 – δείκτης τιμών καταναλωτών του 

πανεπιστημίου του Michigan, έτσι και στο ζευγάρι S&P500 – δείκτης εμπιστοσύνης 

του Conference Board το παράθυρο 17 περιέχει αποτελέσματα χρήσιμα για την 

πορεία και το είδος της αιτιότητας στη διάρκεια της κρίσης του 2008. Αυτό που 

ξεχωρίζει είναι η σχέση ανάδρασης τόσο γραμμικής όσο και μη-γραμμικής για μία 

υστέρηση, ενώ σύμφωνα με τον έλεγχο των Diks & Panchenco (2006) αυτή η 

αμφίδρομη σχέση φαίνεται να ισχύει για περισσότερο αριθμό υστερήσεων. Τέλος, και 

οι 2 μη-παραμετρικοί έλεγχοι για την υποπερίοδο 2009 - 2017, είχαν φανερώσει 

αντιστροφή στη σχέση αιτιότητας, με κατεύθυνση από το δείκτη καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης προς το χρηματιστηριακό δείκτη S&P500, ενώ η μεθοδολογία των 

επικαλυπτώμενων παραθύρων εμφανίζει το ίδιο αποτέλεσμα για μικρό αριθμό 

παραθυρών που αφορούν το διάστημα 2009 - 2017 και για επίπεδο σημαντικότητας 

α=10%. 

 

2.3 Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

2.3.1 Διμεταβλητή ανάλυση S&P500 και VIX 

H σχέση του χρηματιστηριακού δείκτη S&P500 με τον VIX πάντα αποτελούσε πεδίο 

έρευνας και ενδιαφέροντος για τους ερευνητές οι οποίοι κατά καιρούς έχουν 

προσπαθήσει να αποτυπώσουν και να τεκτηριώσουν τις απόψεις τους για το πώς η 

μια μεταβλητή επηρεάζει την άλλη. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω ο δείκτης 

τεκμαρτής μεταβλητότητας VIX χρησιμοποιείται ευρέως ως ένδειξη φόβου αλλά και 

απληστίας των επενδυτών απέναντι στις αγορές (Whaley, 2008). Από τη μια πλευρά 

υπάρχουν οι παράγοντες που πυροδοτούν την απληστία και περιλαμβάνουν 

συναισθήματα όπως υπερβολική αισιοδοξία, υπερβολική εμπιστοσύνη που 

προκαλείται από την υποεκτίμηση των κινδύνων, υπερβολικά επίπεδα επιθυμίας, κλπ. 

Από την άλλη πλευρά, ο φόβος αναφέρεται ως ένα αβέβαιο συναίσθημα απέναντι 
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στον έλεγχο των καταστάσεων και άνθρωποι που κατακλύζονται από αυτό το 

συναίσθημα θα οδηγηθούν μοιραία σε απαισιόδοξες κρίσεις σχετικά με τα 

μελλοντικά γεγονότα (Li & Wang, 2013). Πιο συγκεκριμένα ένα παρατεταμένο ή / 

και εξαιρετικά υψηλό επίπεδο VIX φανερώνει υψηλό βαθμό ανησυχίας στην αγορά 

ενώ ένα παρατεταμένο ή / και εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο είναι ένα σημάδι υψηλού 

βαθμού εφησυχασμού. Η παραδοσιακή εξήγηση για αυτήν την αντίστροφη σχέση 

μεταξύ του δείκτη S&P500 και του VIX είναι ότι μόλις η αγορά υποχωρήσει και 

παρουσιάσει σημάδια αδυναμίας, οι επενδυτές πανικοβάλλονται και βιάζονται να 

αγοράσουν, πράγμα που δημιουργεί μια ανισορροπία στις δυνάμεις προσφοράς και 

ζήτησης. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης σε 

σχέση με το επίπεδο της αγοράς και συνεπώς η αύξηση της τεκμαρτής 

μεταβλητότητας (Bittman, 2007). Συνεπώς υπάρχει μια σχέση αιτιότητας από το 

χρηματιστηριακό δείκτη προς το δείκτη μεταβλητότητας. 

Διερευνώντας αρχικά τη γραμμική σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών με 

το υπόδειγμα VAR (Πίνακας 19, στήλες 2 και 5) διαπιστώνεται ότι υπάρχει εμφανής 

αιτιότητα από τον S&P500 προς τον VIX αλλά και το αντίστροφο. Συγκεκριμένα η 

σχέση ανάδρασης φαίνεται στην εξέταση όλης της περιόδου 1990 - 2017, στην 

υποπερίοδο πριν την κρίση 1990 - 2007 και στα διαστήματα 1995 - 1999, 1996 - 

2000, 1997 - 2001, 1998 - 2002 και 2013 - 2017. Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι ούτε 

στην υποπερίοδο 2007 - 2009, ούτε στα επιμέρους διαστήματα 2004 - 2008, 2005 - 

2009 , 2006 - 2010 δεν παρατηρήθηκε καμία γραμμική σχέση αιτιότητας από και 

προς καμία κατεύθυνση. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της μη-γραμμικής αιτιότητας φαίνεται ότι 

αποκαλύπτουν περισσότερα στοιχεία για τη σχέση των δύο μεταβλητών (Πίνακας 

19). Αρχικά όσον αφορά στην εξέταση όλης της περιόδου 1990-2017 και της 

υποπεριόδου 1990 - 2007 προέκυψε μία εμφανής αμφίδρομη σχέση μη-γραμμικής 

αιτιότητας κατά Granger. Εξαίρεση αποτελεί η υποπερίοδος 2009 - 2017 όπου 

αιτιότητα διαπιστώθηκε μόνο από τον S&P500 προς τον VIX. Αυτή η μη-γραμμική 

ανάδραση επιβεβαιώνεται στα διαστήματα 1994 - 1998, 1997 - 2001, 1998 - 2002, 

2001 - 2005, 2010 - 2014, 2013 - 2017. Στο διάστημα 2004 - 2008 από το τεστ των 

Diks & Panchenco (2006) προκύπτει ανάδραση για μεγάλο αριθμό υστερήσεων σε 

αντίθεση με τον έλεγχο των Francis et al., (2010) που υποστηρίζει την αμφίδρομη 

σχέση για λίγες υστερήσεις και σε επίπεδο σημαντικότητας α=10%. Τέλος 
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παρατηρήθηκε μονόδρομη μη-γραμμική αιτιότητα από τον VIX στον S&P500 στην 

πλειονότητα των διαστημάτων τετραετίας. 

Στη περιόδο 1994 - 1998 ο έλεγχος μη-γραμμικής αιτιότητας των Francis et al., 

(2010)  διαπιστώνει έντονη αμφίδρομη μη-γραμμική σχέση αιτιότητας για σημαντικό 

αριθμό υστερήσεων μεταξύ των δεικτών. Στη περίοδο αυτή συνέβη η Ασιατική 

οικονομική κρίση τον Ιούλιο του 1997, καθώς ένα χρόνο μετά τον Αύγουστο του 

1998, η κρίση του ρουβλίου στη Ρωσία. Παράλληλα στα διαστήματα 1999 - 2003 ή 

(2000 - 2004) παρατηρήθηκε μονόδρομη σχέση αιτιότητας τόσο γραμμική όσο και 

μη-γραμμική από τον VIX προς τον S&P500. Στα διαστήματα αυτά συνέβησαν η 

τρομοκρατική επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το Σεπτέμβριου του 2001 

καθώς και η κρίση “dot-com” το 2000 - 2002. 

Πίνακας 19: Ποιοτικά αποτελέσματα ελέγχου γραμμικής και μη-γραμμικής αιτιότητας 

κατά Granger) μεταξύ αποδόσεων του δείκτη S&P500 (DLSP500) και του δείκτη VIX 

(DLVIX)  

Year DLS&P500 

Granger 

Cause 

DLVIX 

(Linear) 

DLS&P500 

Granger Cause 

DLVIX 

(non Linear) 

Diks&Panchenco 

(2006) 

DLS&P500 

Granger 

Cause 

DLVIX 

(non Linear) 

Francis et al 

(2010) 

DLVIX 

Granger 

Cause 

DLS&P500 

(Linear) 

DLVIX Granger 

Cause 

DLS&P500 

(non Linear) 

Diks&Panchenco 

(2006) 

DLVIX 

Granger 

Cause 

DLS&P500 

(non Linear) 

Francis et al  

(2010) 

*α=10%  

1990 - 2017 YES(4) YES(1 - 2) YES(1 - 3) YES(4) YES(1 - 4, 6) YES(1 - 5) 

1990 - 2007 YES(4) YES(1 - 2) YES(1 - 3) YES(4) YES (1 - 7) YES(1 - 5) 

2007 - 2009 NO NO NO NO NO NO 

2009 - 2017 NO YES(1 - 4) YES(2 - 3) NO NO NO 

  03/01/1990 - 

15/12/1993 

YES(1) NO NO NO NO YES(1) 

  28/12/1990 - 

13/12/1994 

YES(1) NO NO NO NO NO 

  26/12/1991 - 

07/12/1995 

YES(1) YES(4, 5, 6) NO NO NO NO 

  21/12/1992 -

03/12/1996 

NO YES(4, 5, 6) YES(4, 5) NO NO NO 

  29/12/1993 - 

28/11/1997 

NO NO NO YES(2) YES(1, 4, 6) YES(1, 4, 5) 
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  13/12/1994 - 

25/11/1998 

NO YES(1, 2 - 3, 4) YES(1-5) YES(2) YES(1-8) YES(1 - 5) 

  08/12/1995 - 

23/11/1999 

YES(3) NO NO YES(3) YES(2 - 4,6,7) YES(1, 2 - 4, 

5) 

 04/12/1996 - 

17/11/2000 

YES(3) NO NO YES(3) YES(2 - 3, 4) YES(2, 3) 

  01/12/1997 - 

21/11/2001 

YES(2) YES(1) YES(1, 4) 

 

YES(2) YES(2 - 3) YES(2 - 3) 

  27/11/1998 -         

19/11/2002 

YES(2) YES(1- 2) YES(1 - 2) YES(2) YES(2, 3) YES(2, 3, 4) 

  24/11/1999 - 

17/11/2003 

NO YES(2) NO YES(2) YES(2 - 3, 4) YES(2 - 3, 5) 

 

 

  20/11/2000 -       

17/11/2004 

NO NO NO YES(2) YES(2) YES(2) 

  23/11/2001 -       

14/11/2005 

NO YES(2) YES(1, 2) YES(2) YES(1 - 5, 6, 

7 - 8) 

YES(1 - 5) 

  20/11/2002 -      

10/11/2006 

NO NO NO YES(2) YES(1 - 4) YES(1,2 - 

4,5) 

 18/11/2003 - 

09/11/2007 

NO NO NO NO YES(1-4) YES(2, 3*) 

 18/11/2004 - 

06/11/2008 

NO YES(1 - 6) YES(2) NO YES(1 - 5) YES(1) 

 15/11/2005 - 

04/11/2009 

NO YES(4 - 6) NO NO NO NO 

 13/11/2006 - 

02/11/2010 

NO NO NO NO YES(2) NO 

 12/11/2007 - 

28/10/2011 

NO NO NO NO NO NO 

  07/11/2008 -       

25/10/2012 

NO YES(4) NO NO NO NO 

  05/11/2009 -         

25/10/2013 

NO YES(2 - 5, 6, 7) YES(3) NO YES(1, 3) NO 

  03/11/2010 -          

23/10/2014 

NO YES(2 - 7, 8) YES(2 - 4) NO YES(1 - 3) YES(1, 2 - 3) 

  31/10/2011 -         

21/10/2015 

NO YES(2 - 4, 5) YES(2) YES(1) YES(1 - 4) YES(3) 

 26/10/2012 -       

18/10/2016 

NO YES(1 - 3, 4, 5) NO YES(1) YES(1 - 4, 5) YES(1 - 2,3) 

  28/10/2013 -     YES(1) YES(1 - 8) YES(1 - 2) YES(1) YES(1, YES(5) 
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29/10/2017 2 - 5, 6, 8) 

Στις παρενθέσεις δίνεται ο αριθμός των υστερήσεων στις οποίες βρέθηκε αιτιότητα. 

 

2.3.2 Διμεταβλητή ανάλυση S&P500 και Michigan Consumer Sentiment Index  

Ο δείκτης τιμών καταναλωτών του πανεπιστημίου του Michigan αποτελεί έναν από 

τους πιο δημοφιλείς τρόπους μέτρησης της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Ο δείκτης 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης (ICS) διαμορφώνεται από τις απαντήσεις σε πέντε 

ερωτήσεις που τίθενται από το Michigan Survey of Consumers, μέσω τηλεφωνικής 

έρευνας που διενεργείται σε μηνιαία βάση. Αυτά τα πέντε ερωτήματα αφορούν δύο 

εκτιμήσεις των τρεχουσών καταστάσεων, τα οικονομικά της οικογένειας και τις 

«συνθήκες της αγοράς» καθώς και τρεις εκτιμήσεις των μελλοντικών καταστάσεων, 

τα οικονομικά της οικογένειας και τις επιχειρηματικές συνθήκες για το επόμενο έτος 

και συνολικές οικονομικές συνθήκες κατά την επόμενη πενταετία. Το μέγεθος του 

δείγματος περιλαμβάνει περίπου 500 ενήλικες άνδρες και γυναίκες που ζουν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Το πανεπιστήμιο του Michigan υιοθέτησε έναν περιστρεφόμενο 

πίνακα για αυτή την έρευνα, όπου η πλειονότητα των ατόμων (περίπου 300) είναι 

ερωτηθέντες για πρώτη φορά, κάποιοι από τους οποίους θα τεθούν ξανά στη 

διαδικασία της τηλεφωνικής συνεύντευξης έξι μήνες μετά. Το ποσοστό απόκρισης 

επανεξέτασης είναι συνήθως περίπου 70%. Στοιχεία από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία αναφέρουν ότι αυξήσεις των χρηματιστηριακών τιμών προκαλούν 

θετική μεταβολή - αύξηση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Συνεπώς αναμένουμε 

για κάποια μορφής αλληλεπίδρασης. 

Το κλασσικό τεστ αιτιότητας κατά Granger για όλη τη περίοδο μελέτης 1990 - 2017 

έδειξε μια γραμμική σχέση από τον S&P500 προς το δείκτη καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης (Πίνακας 20, στήλες 2 και 5). Χωρίζοντας τη χρονοσειρά σε 

υποπεριόδους διαπιστώνεται ότι αυτή η σχέση φαίνεται μόνο στην περίοδο 1990 - 

2007, το διάστημα δηλαδή πριν την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. Προχωρώντας στη μεθοδολογία των επικαλυπτόμενων παραθύρων και πάλι 

ξεχωρίζει αυτή η σχέση γραμμικής αιτιότητας στην πλειόνοτητα των τετραετών 

διαστημάτων. Το μοναδικό διάστημα στο οποίο παρατηρείται γραμμική αμφίδρομη 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι η τετραετία 2006 - 2009, περίοδος που 

ενσωματώνει δεδομένα πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
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Από την πλευρά των μη-γραμμικών ελέγχων περισσότερα και πιο ασφαλή 

συμπεράσματα μπορούμε να πάρουμε από τον έλεγχο των Francis et al., (2010). Στα 

διαστήματα τετραετίας ο έλεγχος δείχνει αμφίδρομη μη-γραμμική αιτιότητα μεταξύ 

του χρηματιστηριακού δείκτη και του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Στην 

περίοδο της κρίσης, τόσο από τα αποτελέσματα της υποπερίοδου 2007 - 2009 όσο και 

από τη τετραετία 2007 - 2010 ξεχωρίζει η μη-γραμμική ανάδραση μεταξύ των 

μεταβλητών. Οι μεταβλητότητές τους για αυτό το διάστημα γίνονται πιο έντονες σε 

σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η έντονη μεταβλητότητα του δείκτη του 

πανεπιστημίου του Michigan επηρεάζει έμμεσα τη τιμή του S&P500, ο οποίος 

σημειώνει αισθήτη πτώση. Παράλληλα η συνεχής αυτή πτώση του χρηματιστηρίου 

μπορεί και επηρεάζει τη τιμή του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την άποψη των Fisher & Statman (2003) ότι το μέρος του δείκτη του 

Michigan που σχετίζεται με τις προσδοκίες έχει ισχυρή σχέση με τις αποδόσεις του 

S&P500. 

Στην τελευταία υποπερίοδο του δείγματος 2009 - 2017 φαίνεται να επηρεάζει μη-

γραμμικά ο δείκτης τιμών καταναλωτών το χρηματιστηριακό δείκτη. Παρατηρείται 

δηλαδή να επιβεβαιώνεται το γεγονός, ότι μετά την κρίση η συζήτηση για το κατά 

πόσο συμπεριφορικοί - ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των αποδόσεων των χρηματιστηρίων, άρχισε να γίνεται εντονότερη, με 

την πλειονότητα των απόψεων να θεωρεί τελικά την ανθρώπινη ψυχολογία ως 

καίριας σημασίας παράγοντα επιρροής των χρηματιστηριακών δεικτών. Αυτό 

φαίνεται να μπορεί να ερμηνευτεί και από τη μη-γραμμική σχέση αιτιότητας για 

σχετικά μεγάλο αριθμό υστερήσεων από τον VIX προς τον S&P500 στα χρόνια μετά 

τη κρίση. 
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Πίνακας 20: Ποιοτικά αποτελέσματα ελέγχου γραμμικής και μη-γραμμικής αιτιότητας 

κατά Granger μεταξύ αποδόσεων του δείκτη S&P500 (DLSP500) και του δείκτη τιμών 

καταναλωτών του πανεπιστημίου του Michigan (DLMICHIGAN).  

Year DLS&P500 

Granger Cause 

DLMICHIGAN 

(Linear) 

DLS&P500 

Granger Cause 

DLMICHIGAN  

(non Linear) 

Diks&Panchenco 

(2006) 

DLS&P500 

Granger Cause 

DLMICHIGAN  

(non Linear) 

Francis et al 

(2010) 

DLMICHIGAN 

Granger Cause 

DLS&P500 

(Linear) 

DLMICHIGAN 

Granger Cause 

DLS&P500  

(non Linear) 

Diks&Panchenco 

(2006) 

DLMICHIGAN 

Granger Cause 

DLS&P500  

(non Linear) 

Francis et al  

(2010) 

*α=10%  

1990 - 2017 YES(1) NO NO NO NO NO 

1990 - 2007 YES(1) NO NO NO NO NO 

2007 - 2009 NO YES(1 -2 ) YES(3 - 5) NO NO YES(3 - 5) 

2009 - 2017 NO NO NO NO NO YES(1, 5) 

  02/1990 - 

12/1993 

NO 

 

NO NO NO NO NO 

  01/1991 -

12/1994 

NO NO NO NO YES(5, 6) YES(2) 

  01/1992 -

12/1995 

NO NO YES(3, 5) NO NO YES(5) 

  01/1993 -

12/1996 

NO NO YES(5) NO NO YES(5) 

  01/1994 -

12/1997 

NO NO YES(5) NO NO YES(5) 

   01/1995 -

12/1998 

NO NO NO NO NO NO 

  01/1996 - 

12/1999 

YES(2) YES( 5, 6) YES(5) NO NO NO 

  01/1997 -

12/2000 

YES(1) 

 

NO NO NO NO NO 

  01/1998 -   

12/2001 

YES(1) NO NO NO NO YES(4) 

  01/1999 - 

12/2002 

YES(1) NO NO NO NO NO 

  01/2000 -  

12/2003 

YES(1) NO NO NO NO NO 

  01/2001 -  

12/2004 

YES(1) NO NO NO NO YES(4) 

   01/2002 -  

12/2005 

YES(1) NO NO NO NO NO 

  01/2003 - 

12/2006 

NO NO YES(5) NO NO YES(5) 

  01/2004 -  NO NO YES(5) NO NO YES(5) 
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12/2007 

  01/2005 -  

12/2008 

NO YES(1) NO NO NO NO 

  01/2006 -  

12/2009 

YES(1) YES(2, 3, 5) NO YES(1) YES(3) NO 

  01/2007 -  

12/2010 

YES(1) YES(1) YES(5) NO YES(3) YES(5) 

  01/2008 - 

12/2011 

YES(1) NO NO NO NO NO 

  01/2009 -  

12/2012 

YES(1) NO NO NO NO NO 

  01/2010 -  

12/2013 

NO NO NO NO NO YES(5) 

  01/2011 -  

12/2014 

NO NO YES(2) NO NO YES(2, 5) 

  01/2012 -  

12/2015 

NO YES(4) YES(5) NO YES ( 4 - 6 ) YES(5) 

  01/2013 -  

12/2016 

NO NO YES(5) NO YES(3, 4, 5, 6, 7) YES(5) 

  01/2014 - 

12/2017 

NO NO NO NO NO YES(2, 3) 

Στις παρενθέσεις δίνεται ο αριθμός των υστερήσεων στις οποίες βρέθηκε αιτιότητα. 

2.3.3 Διμεταβλητή ανάλυση S&P500 και Consumer Confidence Index (Conference 

Board) 

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που δημοσιεύεται από το Conference Board  

αποτελεί μαζί με το δείκτη τιμών καταναλωτών του πανεπιστημίου του Michigan ένα 

είδος μέτρησης της γνώμης - προσδοκίας του κοινού για την τρέχουσα καθώς και για 

τη μελλοντική κατάσταση της οικονομίας. Ο CCI πραγματοποιείται με τη συμμετοχή 

περίπου 3.500 νοικοκυριών τα οποία καλούνται να απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις 

σχετικά με την υπάρχουσα και τη μελλοντική κατάσταση της επιχειρηματικότητας 

και της απασχόλησης της περιοχής όπου διαμένουν. Οι διαφορές του με το δείκτη του 

Michigan είναι στις ερωτήσεις που αφορούν σε προσδοκίες. Πιο συγκεκριμένα ο CCI 

βάζει ως χρονικό ορίζοντα το διάστημα των 6 μηνών σε αντίθεση με αυτόν του 

Michigan που θέτει 1 χρόνο στην ερώτηση για το μελλοντικό ύψος του οικογενειακού 

εισοδήματος και έως 5 χρόνια για την οικονομική πορεία της χώρας ως σύνολο. Από 

μελέτες της σύγχρονης βιβλιογραφίας έχει βρεθεί ότι η επενδυτική εμπιστοσύνη όπως 

εκτιμάται από τους 2 δείκτες που έχουμε αναφέρει, συνδέεται στατιστικά σημαντικά 

και θετικά με τις αποδόσεις του δείκτη S&P500. Πιο συγκεκριμένα η εμπιστοσύνη 

αυξάνεται όταν ο χρηματιστηριακός δείκτης σημειωνεί θετική πορεία. Συνεπώς η 
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υπάρχουσα αρθρογραφία μας προϊδεάζει για μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

μεταβλητών S&P500 και δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. 

Διερευνώντας αρχικά τη γραμμική αιτιότητα μεταξύ των δύο μεταβλητών (Πίνακας 

21, στήλες 2 και 5) διαπιστώνεται ότι υπάρχει γραμμική σχέση από το χρηματιστήριο 

προς το δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για όλη τη διάρκεια μελέτης 1990 - 

2017 καθώς και για τις 3 υποπερίοδους της. Η γραμμική αυτή σχέση επιβεβαιώνεται 

και από τα αποτελέσματα στα επικαλυπτόμενα τετραετή διαστήματα. Πιο 

συγκεκριμένα στο διάστημα 2006 - 2009 όπου κυριαρχεί ως γεγονός η κρίση του 

2008, φαίνεται να ισχύει η αμφίδρομη γραμμική αιτιότητα έστω και για μία 

υστέρηση, κάτι το οποίο στην υποπερίοδο 2007 - 2009 δεν είχε προκύψει. Μετά την 

κρίση η ανάδραση παύει να ισχύει και η αιτιότητα έχει κατεύθυνση και πάλι από τον 

S&P500 προς το δείκτη του Conference Board. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της μη-γραμμικής αιτιότητας φαίνεται ότι 

αποκαλύπτουν περισσότερα στοιχεία για τη σχέση των δύο μεταβλητών. Για όλη την 

περίοδο και για το διάστημα 2007 - 2009 ο μη-παραμετρικός έλεγχος των Diks & 

Panchenco (2006) φανερώνει ότι ο χρηματιστηριακός δείκτης αιτιάζει μη-γραμμικά 

κατά Granger το δείκτη εμπιστοσύνης. Η πορεία της μη-γραμμικής αιτιότητας 

φαίνεται να αντιστρέφεται στο διάστημα μετά την κρίση του 2008 σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα από τον έλεγχο των Francis et al., (2010). Από την πλευρά της μη-

γραμμικότητας μπορούμε να εστιάσουμε καλύτερα στις εκτιμήσεις των ελέγχων στα 

τετραετή επικαλυπτόμενα διαστήματα. Για την πλειονότητα των διαστημάτων, ο 

έλεγχος των Francis et al., (2010) επιβεβαιώνει τη μονόδρομη αιτιότητα από τον 

S&P500 στον CCI. Στο διάστημα 2006 - 2009 βρέθηκε και από τους 2 μη-

παραμετρικούς ελέγχους η μη-γραμμική αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ των 

μεταβλητών, η οποία παύει να ισχύει στις περιόδους που ακολουθούν την κρίση του 

2008. 
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Πίνακας 21: Ποιοτικά αποτελέσματα ελέγχου γραμμικής και μη-γραμμικής αιτιότητας 

κατά Granger μεταξύ αποδόσεων του δείκτη S&P500 (DLSP500) και του δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board (DLCCI).  

Year DLS&P500 

Granger Cause 

DLCCI 

BOARD  

(Linear) 

DLS&P500 

Granger Cause 

DLCCI BOARD  

(non Linear) 

Diks&Panchenco 

(2006) 

DLS&P500 

Granger Cause 

DLCCI 

BOARD  

(non Linear) 

Francis et al 

(2010) 

DLCCI 

BOARD 

Granger Cause 

DLS&P500 

(Linear) 

DLCCI BOARD 

Granger Cause 

DLS&P500 

(non Linear) 

Diks&Panchenco 

(2006) 

DLCCI BOARD 

Granger Cause 

DLS&P500 

(non Linear) 

Francis et al  

(2010) 

*α=10%  

1990 - 2017 YES(1) YES(1, 2, 3, 4, 5, 

8) 

YES(1 - 4) NO NO NO 

1990 - 2007 YES(1) NO NO NO NO NO 

2007 - 2009 YES(1) YES(2 ,3) YES(1, 2 ,5) NO NO NO 

2009 - 2017 YES(1) NO YES(8) NO YES(2 - 3, 6) YES(1,  2 - 3, 5) 

  02/1990 - 

12/1993 

NO NO YES(3) NO NO NO 

  01/1991 -

12/1994 

NO NO NO NO NO NO 

  01/1992 -

12/1995 

NO NO NO NO NO YES(5) 

  01/1993 -

12/1996 

NO NO NO NO NO NO 

  01/1994 -

12/1997 

NO NO NO NO NO YES(5) 

   01/1995 -

12/1998 

NO NO YES(4) NO NO YES(5) 

  01/1996 - 

 12/1999 

NO NO YES(4) NO NO NO 

  01/1997 -

12/2000 

YES(1) YES(2) YES(2) NO NO NO 

  01/1998 -   

12/2001 

YES(2) NO NO NO NO NO 

  01/1999 - 

12/2002 

YES(1) NO YES( 2, 5 ) NO NO NO 

  01/2000 -  

12/2003 

YES(1) NO NO NO NO NO 

  01/2001 -  

12/2004 

YES(1) YES( 5, 6 ) YES(5) NO NO NO 

   01/2002 -  

12/2005 

YES(1) NO NO NO YES( 2 - 4 ) YES( 3 - 4 ) 

  01/2003 - 

12/2006 

YES(1) NO YES( 3, 5 ) NO NO YES ( 1, 5 ) 
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  01/2004 -  

12/2007 

NO NO YES(3) NO NO NO 

  01/2005 -  

12/2008 

NO YES ( 2 - 4 , 5) YES( 1 - 2 ) NO NO NO 

  01/2006 -  

12/2009 

YES(1) YES(1 - 2 ,3, 4 - 

5, 6, 7, 8) 

YES(1) YES(1) YES(1 - 3, 6, 7) YES(1) 

  01/2007 -  

12/2010 

YES(1) YES(1 - 2, 4) YES(1) NO YES(2, 3) NO 

  01/2008 - 

12/2011 

YES(1) YES( 1 - 2 ) YES(1) NO NO NO 

  01/2009 -  

12/2012 

YES(1) NO NO NO NO NO 

  01/2010 -  

12/2013 

YES(1) NO YES(4) NO NO NO 

  01/2011 -  

12/2014 

YES(1) NO YES(2) NO YES(1) NO 

  01/2012 -  

12/2015 

NO NO NO NO NO NO 

  01/2013 -  

12/2016 

NO NO NO NO NO NO 

  01/2014 - 

12/2017 

NO NO YES(1) NO YES(2) NO 

Στις παρενθέσεις δίνεται ο αριθμός των υστερήσεων στις οποίες βρέθηκε αιτιότητα. 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των συγκεντρωτικών πινάκων το ενδιαφέρον 

στρέφεται στη μελέτη της συμπεριφοράς της κύρτωσης του χρηματιστηριακού δείκτη 

S&P500. Από το γράφημα (Γράφημα 19) της μεταβαλλόμενης κύρτωσης ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίνεται στα σημεία με τα υψηλότερα “peaks”. Τα συμπεράσματα περί μη-

γραμμικής αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών σε περιόδους υψηλής κύρτωσης 

φαίνονται συνοπτικά στο Γράφημα 19 όπου σκιαγραφημένα είναι τα διαστήματα 

1991, 1997, 2000 - 2001, 2007, 2016, 2017. 

 



117 
 

 

Γράφημα 19: Μεταβαλλόμενη κύρτωση του δείκτη S&P 500 και διαστήματα                                                   

υψηλής κύρτωσης στα οποία εμφανίζεται μη-γραμμική αιτιότητα μεταξύ των 

μεταβλητών 

Πιο συγκεκριμένα αυτά παρατηρούνται στις χρονιές 1991, 1997, 2000 - 2001, 2007, 

2016, 2017. Γυρνώντας χρονικά σε εκείνα τα διαστήματα μπορεί κανείς εύκολα να 

ξεχωρίσει τα ιστορικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί. Ξεκινώντας από την αρχή της 

περιόδου που έχουμε προς εξέταση, συναντάμε το καλοκαίρι του 1990 την εισβολή 

του Ιράκ στο Κουβέϊτ και τα αποτέλεσματα της στην τιμή του πετρελαίου. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες το διάστημα των 8 μηνών μέχρι το Μάρτιο του 1991, όσο 

δηλαδή διήρκησε η πετρελαϊκή κρίση, ήταν αντιμέτωπες με τη συσσώρευση χρέους 

από τη δεκαετία του 1980 και την αυξανόμενη απαισιοδοξία των καταναλωτών. 

Προχωρώντας στην περίοδο 1997 έρχεται η Ασιατική κρίση που επηρέασε το 

μεγαλύτερο κομμάτι της Ανατολικής Ασίας και εξέφρασε φόβους για παγκόσμια 

οικονομική κατάρρευση εξαιτίας της οικονομικής μετάδοσης. Η 27Η Οκτωβρίου 1997 

χαρακτηρίζεται από το σφοδρό χτύπημα των χρηματιστηριακών αγορών ανά τον 

κόσμο εξαιτίας της Ασιατικής κρίσης, η οποία στην Αμερική επηρέασε σημαντικά τη 

καταναλωτική και επενδυτική εμπιστοσύνη. Ο Frederic Mishkin επισημαίνει το ρόλο 

της ασύμμετρης πληροφόρησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές που οδήγησε σε 



118 
 

«νοοτροπία των αγελών» μεταξύ των επενδυτών με αποτέλεσμα την αύξηση του 

κινδύνου στην πραγματική οικονομία. 

Στην περίοδο 2000 - 2002 ξεχωρίζουν η τεχνολογική φούσκα (dot.com bubble) και η 

τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. 

Η περίοδος 1997 - 2001 χαρακτηρίστηκε ως περίοδος υπερβολικής κερδοσκοπίας και 

θεαματικής αύξησης στη χρήση και στη προσαρμογή του Διαδικτύου από την πλευρά 

των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις ιδρύθηκαν, αλλά με το 

“σπάσιμο” της φούσκας πολλές απέτυχαν και τερμάτισαν τη λειτουργία τους και 

άλλες είδαν την αξία των μετοχών τους να σημειώνει απώλειες της τάξεως του 86%, 

χάνοντας έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Από το Σεπτέμβριου του 2000 μέχρι 

τον ίδιο μήνα του 2002 ο δείκτης S&P500 σημείωσε απώλειες της τάξεως του 44,7%. 

Τη χρονική στιγμή που συνέβη το τρομακρατικό χτύπημα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 

η αμερικανική οικονομία βρισκόταν σε φάση “ανάρρωσης” και επαναπροσδιορισμού 

από το πέρασμα της τεχνολογική κρίσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 

επενδυτική εμπιστοσύνη βρισκόταν σε καθοδική πορεία και πριν την επίθεση, κάτι 

που φαίνεται από τις τιμές των δεικτών εμπιστοσύνης του πανεπιστημίου του 

Michigan και του Conference Board και δικαιολογείται από τις αδύναμες οικονομικές 

συνθήκες που επικρατούσαν τους μήνες πριν το τρομοκρατικό χτύπημα. 

Φτάνοντας στο 2007 και συγκεκριμένα στο Δεκέμβριου του 2007, συναντάμε την 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που προέκυψε από το ξέσπασμα προβλημάτων 

στην αγορά στεγαστικών δανειών χαμηλής εξασφάλισης και προκάλεσε την 

κατάρρευση πολλών μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Η κρίση της αγοράς ακινήτων μετατράπηκε σε κρίση των παράγωγων 

τίτλων, η κρίση των τελευταίων σε κρίση ρευστότητας και συστημικής κρίσης του 

τραπεζικού συστήματος. Ο δείκτης S&P500 είχε απώλειες σε ποσοστό 51%. Οι 

δείκτες του Michigan και του Conference Board ακολουθούν καθοδική τροχιά 

φανερώντας την απαισιοδοξία και τις αρνητικές προσδοκίες των καταναλωτών, εν 

δυνάμει επενδυτών, ενώ ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας VIX φτάνει στο  

υψηλότερό του σημείου, αποτυπώνοντας και αυτός από την πλευρά του το φόβο και 

την αγωνία που κυριαρχούσαν στις αγορές. 

Τέλος στα έτη 2016, 2017 παρατηρούνται και εκεί υψηλά “peaks”. Τον Ιανουάριο 

του 2016 ο χαμηλός κατασκευαστικός δείκτης (manufacturing Purchasing Manager 

Index) της Κίνας αυξάνει την ανυσυχία για επιβράδυνση της οικονομικής 
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δραστηριότητας. Στις 23 Ιουνίου 2016 πραγματοποιείται το δημοψήφισμα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο για την έξοδο του από την οικογένεια της Ευρωπαικής Ένωσης, 

γεγονός που αύξησε τη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές. Το 

Νοέμβριο του ίδιου έτους πραγματοποιούνται οι προεδρικές εκλογές στην Αμερική, 

γεγονός που ενθάρρυνε τις προσδοκίες για υψηλότερα δημοσιονομικά κίνητρα. Στη 

χρονιά που μας πέρασε, την άνοιξη του 2017 διενεργήθηκαν οι γαλλικές προεδρικές 

εκλογές, στις οποίες η επικράτηση του Εμανουέλ Μακρόν έναντι της αντιπάλου του 

Μαρί Λε Πεν προκάλεσε θετικές κινήσεις στις αγορές. 

Πίνακας 22: Μη-γραμμική αιτιότητα με κατεύθυνση από το χρηματιστηριακό δείκτη 

S&P500 προς το δείκτη VIX στα διαστήματα με τα υψηλότερα “peaks” της 

μεταβαλλόμενης κύρτωσης του S&P500 

S&P500 → VIX 

Years Non - linear Causality by 

Diks&Panchenco (2006) 

Non - linear Causality by Francis 

et al. (2010) 

1994 - 1998 YES YES 

1998 - 2002 YES YES 

2004 - 2008 YES  YESa  

2013 - 2017 YES  YESa  

a: για διάστημα εμπιστοσύνης α=10% 

Πίνακας 23: Μη-γραμμική αιτιότητα με κατεύθυνση από το δείκτη VIX προς το 

χρηματιστηριακό δείκτη S&P500 στα διαστήματα με τα υψηλότερα “peaks” της 

μεταβαλλόμενης κύρτωσης του S&P500. 

VIX → S&P500 

Years Non - linear Causality by 

Diks&Panchenco (2006) 

Non - linear Causality by Francis 

et al. (2010) 

1994 - 1998 YES YES 

1998 - 2002  YESa YES 

2004 - 2008 YES  YESa 

2013 - 2017 YES  YESa 

a: για διάστημα εμπιστοσύνης α=10% 
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Πίνακας 24: Μη-γραμμική αιτιότητα με κατεύθυνση από το χρηματιστηριακό δείκτη 

S&P 500 προς το δείκτη τιμών καταναλωτών του Michigan στα διαστήματα με τα 

υψηλότερα “peaks” της μεταβαλλόμενης κύρτωσης του S&P500 

S&P500 → MICHIGAN 

Years Non - linear Causality by 

Diks&Panchenco (2006) 

Non - linear Causality by Francis 

et al. (2010) 

2007 - 2009 YES YES 

 

Πίνακας 25: Μη-γραμμική αιτιότητα με κατεύθυνση από το δείκτη τιμών καταναλωτών 

του Michigan προς το χρηματιστηριακό δείκτη S&P500 στα διαστήματα με τα 

υψηλότερα “peaks” της μεταβαλλόμενης κύρτωσης του S&P500 

MICHIGAN → S&P500  

Years Non - linear Causality by 

Diks&Panchenco (2006) 

Non - linear Causality by Francis 

et al. (2010) 

1991 - 1994 YES YES 

2007 - 2009 YES YES 

2014 - 2017  NO YES 

 

Πίνακας 26: Μη-γραμμική αιτιότητα με κατεύθυνση από το χρηματιστηριακό δείκτη 

S&P 500 προς το δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board στα 

διαστήματα με τα υψηλότερα “peaks” της μεταβαλλόμενης κύρτωσης του S& 500 

S&P500 → CONSUMER CONFIDENCE  

Years Non - linear Causality by 

Diks&Panchenco (2006) 

Non - linear Causality by Francis 

et al. (2010) 

1997 - 2000 YES YES 

2001 - 2004  YESa YES 

2006 - 2009 YES YES 

2014 - 2017 NO YES 

a: για διάστημα εμπιστοσύνης α=10% 



121 
 

Πίνακας 27: Μη-γραμμική αιτιότητα με κατεύθυνση από το δείκτη καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης του Conference Board προς το χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500 προς 

στα διαστήματα με τα υψηλότερα “peaks” της μεταβαλλόμενης κύρτωσης του S&P 500 

CONSUMERCONFIDENCE → S&P500   

Years Non - linear Causality by 

Diks&Panchenco (2006) 

Non - linear Causality by Francis 

et al. (2010) 

1995 - 1998  NO YES 

2006 - 2009 YES  YES 

 

Από τους Πίνακες 22 - 27 διαπιστώνουμε ότι στα διαστήματα υψηλής κύρτωσης του 

χρηματιστηριακού δείκτη παρατηρείται μη-γραμμική αιτιότητα μεταξύ του S&P500 

και των δεικτών επενδυτικής εμπιστοσύνης. Πιο συγκεκριμένα για το ζεύγος S&P500 

- VIX παρατηρείται μη-γραμμική αμφίδρομη αιτιότητα σε όλα τα διαστήματα. Για το 

ζεύγος S&P500 - δείκτης τιμών καταναλωτών Michigan η μη-γραμμική αιτιότητα 

φαίνεται να ισχύει στα περισσότερα διαστήματα υψηλής κύρτωσης με κατεύθυνση 

από το δείκτη του Michigan προς το χρηματιστηριακό δείκτη. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός της μη-γραμμικής ανάδρασης μεταξύ των 2 μεταβλητών στο διάστημα 2006 - 

2009. Τέλος ο S&P500 αιτιάζει μη-γραμμικά κατά Granger το δείκτη καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης του Conference Board στην πλειονότητα των διαστημάτων υψηλής 

κύρτωσης, ενώ και πάλι στο διάστημα που περιλαμβάνει την κρίση του 2008 υπάρχει 

μη-γραμμική ανάδραση και για αυτό το ζεύγος μεταβλητών. Συνεπώς όταν 

προκύπτουν γεγονότα που επηρεάζουν τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών, 

αυτό με τη σειρά του μέσω μηχανισμών αλληλεπίδρασης επηρεάζει και την εξέλιξη 

των δεικτών εμπιστοσύνης και συγκεκριμένα μη-γραμμικά σε περιοδούς υψηλής 

κύρτωσης. Ειδικότερα στο διάστημα της κρίσης του 2008, φάνηκε ότι τα 

συναισθήματα φόβου και αγωνίας για το τι μέλλει γενέσθαι στο παγκόσμιο 

οικονομικό γίγνεσθαι όπως αποτυπώθηκαν στους δείκτες εμπιστοσύνης, επικράτησαν 

και προκάλεσαν και αυτά με τη σειρά τους μη-γραμμική επίδραση στη 

χρηματιστηριακή αγορά. Μπορούμε λοιπόν να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι οι 

μη-γραμμικές αλληλεπιδράσεις οδηγούν σε αυξανόμενο κίνδυνο.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι χρονοσειρές των αποδόσεων του χρηματιστηριακού δείκτη S&P500 και των 

δεικτών επενδυτικής εμπιστοσύνης μελετήθηκαν στα πλαίσια διμεταβλητής ανάλυσης 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις γραμμικής και μη-γραμμικής 

αιτιότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990 - 2017. 

Παγκόσμιας εμβέλειας γεγονότα όπως η εισβολή του Ιράκ στο Κουβέϊτ ( 1990 - 

1991), η Ασιατική κρίση (1997), η τεχνολογική φούσκα (2000 - 2002) και η 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (2008 - 2009) φαίνεται πως δημιουργούν 

αναταραχή στη χρηματιστηριακή αγορά, της οποίας οι αποδόσεις παρουσιάζουν 

ενδείξεις μη-γραμμικής αιτιότητας προς τους δείκτες εμπιστοσύνης. Πιο 

συγκεκριμένα, όσον αφορά στη σχέση S&P500 - VIX στα παραπάνω διαστήματα 

παρατηρήθηκε αμφίδρομη μη-γραμμική σχέση αιτιότητας. Εστιάζοντας στο διάστημα 

2006 - 2009, που περιλαμβάνει και δεδομένα πριν την κρίση, ξεχωρίζει η σχέση μη-

γραμμικής ανάδρασης τόσο μεταξύ του S&P500 και του δείκτη εμπιστοσύνης του 

πανεπιστημίου του Michigan, όσο και μεταξύ του S&P500 και του δείκτη 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board. Συνεπώς ο πολύπλοκος 

μηχανισμός λειτουργίας και αντίδρασης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος 

και η αβεβαιότητα των επενδυτών μαζί με το φόβο που εγείρει, οδήγησαν σε μη-

γραμμικές σχέσεις ανάδρασης. 

Αξισημείωτο είναι το γεγονός ότι και στο διάστημα μετά την κρίση 2009 - 2017, και 

ειδικότερα κοιτώντας τα αποτελέσματα στα επικαλυπτόμενα τετραετή παράθυρα, 

φαίνεται η σχέση μη-γραμμικής ανάδρασης εξακολουθεί να ισχύει για τους δείκτες 

VIX και του πανεπιστημίου του Michigan. Αυτό λειτουργεί σαν ένδειξη 

επιβεβαίωσης της γενικής εντύπωσης ότι μετά την πρόσφατη κρίση, οι συζητήσεις 

για την επιρροή των ψυχολογικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών των 

επενδυτών στην οικονομία έγιναν εντονότερες. Ταυτόχρονα επαληθεύεται η άποψη 

ότι ο σωστός χρηματοοικονομικός σχεδιασμός οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη 

ψυχολογική ιδιοσυγκρασία των επενδυτών καθώς και τη γενικότερη αίσθηση και τις 

προσδοκίες του καταναλωτικού, εν δυνάμει, επενδυτικού κοινού. 

Εν κατακλείδι, αν και ο σκοπός της εργασίας ήταν να διασαφηνίσει τις σχέσεις και το 

είδος της αιτιότητας μεταξύ του χρηματιστηριακού δείκτη και των δεικτών 
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επενδυτικής εμπιστοσύνης για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, παρατηρείται ότι στα 

προαναφερθέντα διαστήματα όπου έλαβαν χώρα σημαντικής εμβέλειας γεγονότα, η 

μεταβαλλόμενη κύρτωση του δείκτη S&P500 σημείωσε υψηλά “peaks”. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με τις σχέσεις μη-γραμμικής αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών 

που παρατηρήθηκαν στις συγκεκριμένες περιόδους, μας αφήνει το περιθώριο να 

συμπεράνουμε ότι ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, 

αποτελούν σημαντικές συνιστώσες του μηχανισμού μετάδοσης των οικονομικών 

κλυδωνισμών. 
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