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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εγχείρημα για την διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας των αγορών χρεογράφων. Η έννοια της αποτελεσματικότητας 

των αγορών κατέχει κεντρική θέση στην χρηματοοικονομική, καθώς αποτελεί προϊόν 

της σύνθεσης ορισμένων βασικών υποθέσεων που γίνονται από την τελευταία σε 

σχέση τόσο με τους φορείς της αγοράς, όσο και με τις συνθήκες που επικρατούν σε 

αυτήν. Το ζητούμενο στην διερεύνηση της συμπεριφοράς των αγορών σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους είναι η εξακρίβωση του βαθμού στον οποίο η αγορά ως 

σύνολο, κατά μέσο όρο, κατορθώνει να εξαλείψει την ασυμμετρία (τις διαφορές) 

στην πληροφόρηση μεταξύ των επιμέρους επενδυτών. Ουσιαστικά, πρόκειται για το 

αποτέλεσμα της αλληλεξουδετέρωσης αντιθετικών δυνάμεων, με διαφορετική 

πληροφόρηση.

Οι υπέρμαχοι της αποτελεσματικότητας των αγορών διατείνονται ότι οι 

συναλλαγές μεταξύ των διαφόρων επενδυτών οδηγούν τις τιμές των χρεογράφων 

στην αξία που θεωρητικά θα έπρεπε να έχουν με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη των 

ίδιων, αλλά και της οικονομίας (πρόκειται για την θεμελιώδη αξία του χρεογράφου). 

Αυτό συμβαίνει γιατί οι καλά πληροφορημένοι επενδυτές δεν επιτρέπουν την τιμή 

ενός χρεογράφου να απομακρυνθεί πολύ από την θεμελιώδη αξία του, καθώς 

γνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα θα επιστρέφει σε αυτήν, όταν οι υπόλοιποι επενδυτές 

συνειδητοποιήσουν πόσο πραγματικά αξίζει το συγκεκριμένο χρεόγραφο (όταν η 

πληροφόρηση για αυτό το χρεόγραφο γίνει κοινή). Όσοι αμφισβητούν την 

αποτελεσματικότητα των αγορών, ξεκινούν από το γεγονός της υπερβολικής 

μεταβλητότητας των σύγχρονων αγορών (μεγαλύτερη από την μεταβλητότητα της 

θεμελιώδους αξίας των τίτλων) και γενικότερα της ύπαρξης φαινομένων που 

αποκλίνουν από την αποτελεσματικότητα και θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια.

Η βάση πάνω στην οποία συγκρούονται οι δύο πλευρές είναι η συμπεριφορά των 

επενδυτών. Βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τον βαθμό στον οποίο ο ορθολογισμός 

μπορεί να επιβληθεί στην ανθρώπινη φύση, με τις αδυναμίες της και το απρόβλεπτο 

της συμπεριφοράς της. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του 

ζητήματος μέσα από την παρουσίαση σημαντικού μέρους της διεθνούς βιβλιογραφίας
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και την διεξαγωγή έρευνας σε χρηματιστηριακούς δείκτες ως προς την ύπαρξη 

αποτελεσματικότητας. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, η διάρθρωση της 

εργασίας έχει ως εξής:

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η έννοια της

αποτελεσματικότητας. Η αναφορά γίνεται στη Θεωρία των Αποτελεσματικών 

Αγορών (Efficient Market Hypothesis-EMH) του Fama και σε μεταγενέστερους 

εναλλακτικούς ορισμούς. Η κατανόηση όλου του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

αναπτύχθηκε αυτή η έννοια γίνεται με μια διεξοδική ανάλυση της 

χρηματοοικονομικής σκέψης που προηγήθηκε της θεωρίας των αποτελεσματικών 

αγορών. Στη συνέχεια επιχειρείται μια συνοπτική επισκόπηση ερευνών υπέρ και κατά 

της αποτελεσματικότητας των αγορών, που ακολούθησαν την διατύπωση της από τον 

Fama το 1970. Η ανάλυση γίνεται με κριτήριο τα τρία είδη ελέγχων της 

αποτελεσματικότητας που προτείνει ο Fama: ασθενούς μορφής έλεγχοι (weak-form 

tests), ημιασθενούς μορφής έλεγχοι (semistrong-form tests) και ισχυρής μορφής 

έλεγχοι (strong-form tests).

Έπειτα, πραγματοποιείται μια σύνοψη των κυριοτέρων αποκλίσεων που 

παρατηρούνται από την θεωρία των αποτελεσματικών αγορών, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές ανωμαλίες. Η εξακρίβωση των αιτιών 

αυτών των αποκλίσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αξιολόγηση της ίδιας της 

θεωρίας και την κατανόηση της αναγκαιότητας ή μη για κάποιο εναλλακτικό 

θεωρητικό υπόβαθρο. Στο τελευταίο μέρος του πρώτου κεφαλαίου γίνεται μια 

αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων εναλλακτικών προσεγγίσεων στο ζήτημα της 

αποτελεσματικότητας των αγορών, δίνοντας βάση στην ετερογένεια των επενδυτών 

και την δυναμική αλληλεπίδρασή που υπάρχει μεταξύ τους. Η ανάλυση ξεκινάει με 

υποδείγματα ασύμμετρης πληροφόρησης και συνεχίζει με την έννοια των 

συναλλαγών με θόρυβο (noise trading). Έπειτα αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο 

της Χρηματοοικονομικής της Συμπεριφοράς (Behavioral Finance) και αναλύονται 

χαοτικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των αγορών. Στο 

τέλος του κεφαλαίου γίνεται μια αναφορά στις επιδράσεις της βιολογίας και της 

πληροφορικής στην χρηματοοικονομική σκέψη.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση ως προς την 

αποτελεσματικότητα Datastream Global Indexes από την Γαλλία, την Ιαπωνία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α.. Πρόκειται για μια εκτενή αναφορά και εφαρμογή 

των σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση της 

συμπεριφοράς ανάλογων χρονολογικών σειρών. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγική 

ανάλυση στην έννοια της στασιμότητας και σε βασικούς ελέγχους για την διερεύνηση 

της ύπαρξής της (DF και ADF έλεγχοι). Στις εξεταζόμενες σειρές εφαρμόζεται ο 

ADF έλεγχος. Έπειτα, δίνεται η ερμηνευτική αξία και η ανάλυση των περιγραφικών 

στατιστικών (ασυμμετρία, κύρτωση, στατιστική Jarque-Bera) των αποδόσεων των 

σειρών, καθώς και των αυτοσυσχετίσεων σε αποδόσεις για διερεύνηση μνήμης και σε 

τετράγωνα αποδόσεων για εξέταση των μη γραμμικών δομών τους. Ειδικά για την 

διερεύνηση του είδους της μνήμης, χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως ο συντελεστής 

Hurst, η στατιστική του Lo statistic και η στατιστική των Moody και Wu.

Στη συνέχεια αναλύεται και εφαρμόζεται η μεθοδολογία της ανίχνευσης 

δεδομένης μορφής ετεροσκεδαστικότητας με τον ARCH LM έλεγχο του Engle (1982) 

και της εξέτασης των εξαρτήσεων και των μη-γραμμικών δομών της σειράς, μέσω 

του BDS ελέγχου. Επιπλέον, πραγματοποιείται ο Έλεγχος Λόγου Διακυμάνσεων 

(Variance Ratio Test) των Lo και MacKinlay (1988), που χρησιμοποιείται για την 

εξέταση της ύπαρξης αποτελεσματικότητας. Τέλος, επιχειρείται η μοντελοποίηση των 

σειρών με βασικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται υποδείγματα τύπου AR-ARCH, AR-GARCH και 

AR-T-GARCH, καθώς και οι εποχικές (seasonal) εκδοχές τους, ώστε να διερευνηθεί 

η δομή των αγορών. Η χρήση αυτών των ad hoc υποδειγμάτων για την ανάλυση 

πολύπλοκών συστημάτων, όπως τα χρηματιστηριακά, γίνεται με γνώση του 

πεπερασμένου των δυνατοτήτων τους στην ανίχνευση του ενδογενούς παράγοντα 

(interactions των επενδυτών) των αγορών και της μεταβλητότητας του. Μέσα στα 

πλαίσια αυτής της μοντελοποίησης γίνεται και η ανάλυση της όποιας εποχικότητας 

παρουσιάζουν οι αγορές. Η όλη ανάλυση γίνεται σε σύγκριση με τα ευρήματα άλλων 

ερευνών πάνω σε σύγχρονες χρηματιστηριακές αγορές.

Κατά την ανάπτυξη της εργασίας λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα δύο 

διαστάσεις της οικονομικής σκέψης: η θεωρητική, με την ανάλυση της επιστημονικής 

διάστασης και η οικονομετρική, με την πρακτική εφαρμογή και την διερεύνηση των
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θεωριών. Η πρώτη δίνει τα νοήματα, η δεύτερη παρέχει τις θεμελιώσεις σε αυτά, 

ώστε να υποστηριχθούν και να επικρατήσουν. Η έρευνα στο πεδίο της 

αποτελεσματικότητας παρουσιάζει ακόμη πολλές αντιφάσεις, ως αποτέλεσμα της 

ύπαρξης πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων. Μέσα από την εργασία αυτή 

επιχειρείται η συνδυαστική χρήση των δύο προαναφερόμενων διαστάσεων με σκοπό 

την ανάλυση των δομών (γραμμικών ή/και μη γραμμικών) των υπο εξέταση αγορών 

και την εξακρίβωση της συνάφειάς τους με το ζήτημα της αποτελεσματικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: Θεωρία των αποτελεσματικών αγορών και εναλλακτικές 

προσεγγίσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο χαρακτηρισμός μια αγοράς ως αποτελεσματικής συνδυάζεται με την ύπαρξη 

ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών σε αυτή. Σε μια προσπάθεια εισαγωγικής 

προσέγγισης του ζητήματος, παρατίθενται οι συνθήκες της αγοράς που είναι συνεπείς με 

την αποτελεσματικότητα, έτσι όπως διατυπώθηκαν από τον Fama το 1970. Οι ικανές 

συνθήκες για την ύπαρξη αποτελεσματικότητας σε μια αγορά χρεογράφων είναι οι εξής: 1) 

Δεν υπάρχουν συναλλακτικά κόστη κατά την μεταβίβαση τίτλων, 2) όλη η διαθέσιμη 

πληροφόρηση διατίθεται χωρίς κόστος σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, 3) όλοι 

συμφωνούν στις συνέπειες που έχει η τρέχουσα πληροφόρηση στην τρέχουσα τιμή και 

στις κατανομές των μελλοντικών τιμών κάθε τίτλου. Με αυτές τις συνθήκες: α) Η 

πληροφόρηση είναι τέλεια, β) η ενσωμάτωση της πληροφορίας στην τιμή ενός τίτλου είναι 

στιγμιαία. Σε μια τέτοια αγορά η τρέχουσα τιμή αντανακλά πλήρως σε κάθε χρονική 

στιγμή την διαθέσιμη πληροφόρηση ( Efficient Market Hypothesis - ΕΜΗ, Θεωρία των 

Αποτελεσματικών Αγορών).

Οι επενδυτές, μεταξύ των οποίων γίνονται οι συναλλαγές, έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: ϊ) Είναι ομοιογενείς, ως προς το γεγονός ότι ερμηνεύουν με τον ίδιο 

τρόπο την ίδια πληροφόρηση, ϋ) έχουν ορθολογικές προσδοκίες (rational expectations), 

μεγιστοποιώντας μια (κοινή) συνάρτηση χρησιμότητας, iii) υπάρχει μεγάλος αριθμός 

επενδυτών, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, γεγονός που συντελεί στην επίτευξη 

ισορροπίας και τον αποκλεισμό υπερκανονικών κερδών (abnormal returns), δηλαδή 

κερδών μεγαλύτερων από αυτά που μπορεί να πραγματοποιήσει η αγορά1.

Στα πλαίσια μιας ρεαλιστικότερης προσέγγισης, η ομοιογένεια και η ορθολογική συμπεριφορά των 
επενδυτών νοούνται ως εξής: Ο τέλειος ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτών εξασφαλίζει ότι ακόμη και αν 
υπάρχει κάποια irrational (μη-ορθολογική) συμπεριφορά, οι ορθολογικοί επενδυτές θα κινηθούν αντίθετα 
προς αυτήν, εξουδετερώνοντας την (αναφορά σε Friedman-1953 και Fama-1965, στο έργο των De Long et 
al., το 1990). Η ορθολογικότητα και η ομοιογένεια, εξεταζόμενες συνδυαστικά οδηγούν σε μια ορθολογική 
αγορά (rational market - ανθρωπομορφική προσέγγιση).
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Στην πραγματικότητα δεν παρατηρούνται αγορές που να ικανοποιούν πλήρως τις 

τρεις ικανές συνθήκες για αποτελεσματικότητα (ούτε και τις συμπληρωματικές και 

συνεπαγόμενες υποθέσεις σχετικά με την συμπεριφορά των επενδυτών). Ο ίδιος ο Fama 

δέχεται ότι μπορεί να υπάρχει απλά ένας επαρκής αριθμός επενδυτών που να έχει 

πρόσβαση ελεύθερα σε όλη την σχετική πληροφόρηση, ή ότι μπορεί να υπάρχει κόστος 

συναλλαγών και παρόλα αυτά η αγορά να είναι αποτελεσματική. Αυτός είναι ο λόγος που 

οι συνθήκες χαρακτηρίζονται ως ικανές και όχι ως αναγκαίες. Οι παρεκκλίσεις από αυτές 

δεν αποτελούν υποχρεωτικά πηγές για αναποτελεσματικότητα στην αγορά, αλλά μόνο 

πιθανές αιτίες (Fama, 1970). Επομένως, το ζήτημα της αποτελεσματικότητας είναι 

πολύπλοκο και απαιτεί την παρουσίαση όλων των θέσεων, υπέρ και κατά της θεωρία των 

αποτελεσματικών αγορών (εφεξής, ΕΜΗ).

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η δομή της ανάλυσης του κεφαλαίου που ακολουθεί έχει 

ως εξής: Στην αρχή πραγματοποιείται μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της 

χρηματοοικονομικής σκέψης την περίοδο που προηγήθηκε της θεωρίας των 

αποτελεσματικών αγορών και στις προσπάθειες για αξιολόγηση της. Έπειτα, 

παρουσιάζεται η ταξινόμηση των αγορών σε ασθενούς μορφής αποτελεσματικές, 

ημιασθενούς μορφής αποτελεσματικές και ισχυρής μορφής αποτελεσματικές (εφεξής, 

weak-form efficient, semistrong-form efficient και strong-form efficient, αντίστοιχα), έτσι 

όπως έγινε από τον Fama το 1970 και αναθεωρήθηκε από τον ίδιο το 1991. Παράλληλα 

αναφέρονται οι σημαντικότερες έρευνες σχετικά με αυτές τις μορφές 

αποτελεσματικότητας. Στην συνέχεια πραγματοποιείται μια σύντομη επισκόπηση των 

κυριότερων ανωμαλιών (αποκλίσεων από το ΕΜΗ) που έχουν καταγραφεί, ορισμένων 

εμπειρικών ερευνών που τις παρατήρησαν και των προσπαθειών ερμηνείας τους. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις αναφορικά με την θεώρηση της συμπεριφοράς των 

αγορών και των δομών τους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1.1.1 Η χρηματοοικονομική σκέψη πριν τη θεωρία των αποτελεσματικών 

αγορών

Η αφετηρία της βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αγορών

χρεογράφων μπορεί να τοποθετηθεί στην δεκαετία του 1930, με τις πρώτες έρευνες που

σχετίζονται άμεσα με την ανάλυση χρεογράφων. Όμως, δικαιωματικά η πρώτη αναφορά

πρέπει να γίνει στην PhD διατριβή του Louis Bachelier (1900), ενός Γάλλου μαθηματικού

που πραγματοποίησε μια εμπειρική μελέτη σχετικά με τα Γαλλικά κυβερνητικά ομόλογα

και βρήκε ότι η συμπεριφορά τους είναι συνεπής με ένα μοντέλο τυχαίου περιπάτου

(random walk model), το οποίο θα αναλυθεί στη συνέχεια. Ο Bachelier αναγνωρίζει ότι

“παρελθοντικά, παρόντα, αλλά ακόμη και προεξοφλημένα μελλοντικά γεγονότα

αντανακλώνται στην τιμή της αγοράς, αλλά συχνά δεν δείχνουν καμία προφανή σχέση

αναφορικά με τις μεταβολές της τιμής. Αν η αγορά δεν προβλέπει τις μεταβολές της τιμής,

τις εκτιμά ως λιγότερο ή περισσότερο πιθανές, και αυτή η πιθανότητα μπορεί να

υπολογιστεί μαθηματικά”. Η συμβολή του Bachelier αγνοήθηκε, μέχρι να επανέλθει στο

προσκήνιο με τον Samuelson στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η μελέτη του Bachelier

δημοσιεύθηκε στα Αγγλικά από τον Cootner το 1964, σε μια συλλογή από papers που
·\

αναφέρονταν στο υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου (LeRoy, 1989).

Το 1905 ο Pearson εισάγει την έννοια του τυχαίου περιπάτου. Χαρακτηριστικό είναι 

το παράδειγμα του μεθυσμένου. Το ζήτημα της άριστης ερευνητικής διαδικασίας για την 

εύρεση ενός μεθυσμένου που τον έχουν αφήσει στο μέσο ενός πεδίου έχει ως εξής: Αν ο 

μεθυσμένος προσδοκάται ότι θα περιπλανάται με ένα εντελώς απρόβλεπτο και τυχαίο 

τρόπο, είναι πιθανό να καταλήξει πιο κοντά στο σημείο όπου τον είχαν αφήσει, παρά σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο (Dimson and Mussavian, 1998).

Στις έρευνες της δεκαετίας του 1930, η κυρίαρχη σκέψη ήταν αυτή που εκφραζόταν 

από τα έργα των J.B. Williams “The Theory of Investment Value” (1938) και Benjamin 2

2 O Bachelier, πέρα από το γεγονός ότι προηγήθηκε κατά μισό περίπου αιώνα σε σχέση με τις εμπειρικές 
έρευνες αναφορικά με την συμπεριφορά των τιμών και των μεταβολών τους, ανέπτυξε πολλές από τις 
μαθηματικές ιδιότητες της Brownian motion ( το συνεχούς χρόνου ανάλογο του τυχαίου περιπάτου), που 
πιστευόταν ότι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά αργότερα στις φυσικές επιστήμες (LeRoy, 1989).
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Graham and David Dodd “Security Analysis” (1934) αναφορικά με την ανάλυση 

χρεογράφων. Αυτές οι μελέτες υποστήριζαν ότι η εσωτερική ή θεμελιώδης αξία (intrinsic 

or fundamental value) ενός χρεογράφου ισοδύναμε! με την προεξοφλημένη ταμειακή ροή 

(discounted cash flow) που συνδέεται με αυτό το χρεόγραφο και ότι οι πραγματικές τιμές 

κυμαίνονται γύρω από αυτήν την αξία (LeRoy, 1989). Η λογική της λεγάμενης 

θεμελιώδους ανάλυσης θέλει οι επενδυτές να αγοράζουν όταν τα χρεόγραφα έχουν 

πραγματική αξία κάτω από την θεμελιώδη αξία τους και να πωλούν όταν συμβαίνει το 

αντίστροφο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η σωστή εκτίμηση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών, μέσα από την ανάλυση όλης της πληροφόρησης σχετικά με 

την μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η παρουσίαση επικερδούς συναλλακτικής 

στρατηγικής ήταν ελκυστική, αλλά όχι αποτελεσματική, καθώς φαίνεται ότι η θεμελιώδης 

ανάλυση δεν λειτουργούσε στην πράξη. Ο Cowles το 1933 σε μια εμπειρική μελέτη που 

πραγματοποίησε με χρήση πολλών χιλιάδων στοιχείων για μετοχές που είχαν επιλεγεί από 

ειδικούς σε επενδύσεις (investment professionals), διαπίστωσε ότι πράγματι δεν υπάρχει 

κάποια ικανότητα για υπερνίκηση της αγοράς (και επομένως, πραγματοποίηση 

υπερκανονικών κερδών, δηλαδή κερδών πάνω από αυτά της αγοράς). Μόνο 6 από τους 16 

συμβούλους που εξετάστηκαν κατάφερναν να νικήσουν την αγορά, και μάλιστα χωρίς 

κάποιο στατιστικά σημαντικό περιθώριο. Το συμπέρασμα ήταν ότι η προσφυγή σε 

investment professionals δεν έχει αξιόλογα αποτελέσματα (LeRoy, 1989 και Dimson and 

Mussavian, 1998).

Ο Working το 1934 υποστήριξε ότι οι τυχαίοι περίπατοι δημιουργούν χαρακτηριστικά 

κάποια σχήματα (patterns) που προσομοιάζουν σε αυτά που συχνά αποδίδονται από του 

αναλυτές της αγοράς στις τιμές των μετοχών. Το 1937 οι Cowles and Jones έδειξαν ότι οι 

τιμές των μετοχών των Η.Π.Α. και άλλες οικονομικές σειρές έχουν τα χαρακτηριστικά του 

τυχαίου περιπάτου. Ο Cowles το 1944 κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα, 

υποστηρικτικά των προηγούμενων για ένα μεγάλο αριθμό προβλέψεων που αφορούσαν 

μια πολύ μεγαλύτερη περίοδο δείγματος σε σχέση με την έρευνα του 1933 (LeRoy, 1989 

και Dimson and Mussavian, 1998).

Στην δεκαετία του 1950 οι επιστήμονες ήταν για πρώτη φορά ικανοί να 

χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να μελετήσουν την συμπεριφορά 

χρονολογικών σειρών με μεγάλο αριθμό δεδομένων. Ο Kendall το 1953 αναφέρει ότι οι 

οικονομολόγοι υπέθεταν πως μια οικονομική σειρά μπορεί να αναλυθεί αφαιρώντας από
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αυτήν την τάση (την μακροχρόνια κίνηση) για ξεχωριστή μελέτη και διερευνώντας στη 

συνέχεια το υπολειπόμενο μέρος για βραχυχρόνιες ταλαντεύσεις και τυχαίες 

διακυμάνσεις3. Όμως, εξετάζοντας την συμπεριφορά 22 χρονολογικών σειρών τιμών 

μετοχών και εμπορευμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου διαπίστωσε ότι τα δεδομένα 

συμπεριφέρονταν σχεδόν σαν να αναπτύσσονται με τυχαίο τρόπο (wandering series). 

Μεταξύ των μεταβολών των τιμών υπήρχε σχεδόν μηδενική αυτοσυσχέτιση, κάτι που δεν 

συμβάδιζε με τις απόψεις των οικονομολόγων. Το αποτέλεσμα αυτών των εμπειρικών 

παρατηρήσεων του Kendall ήταν να δημιουργηθεί το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου 

(random walk model).

Ο Fama το 1970 αναφέρει ότι στα πρώτα βήματα του υποδείγματος αποτελεσματικών 

αγορών η πρόταση ότι η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής αντικατοπτρίζει πλήρως την 

διαθέσιμη πληροφόρηση είχε θεωρηθεί πως υπονοεί ότι διαδοχικές μεταβολές των τιμών 

(διαδοχικές αποδόσεις μιας περιόδου) είναι ανεξάρτητες. Επιπρόσθετα, συχνά θεωρούταν 

ότι διαδοχικές μεταβολές των τιμών (αποδόσεις) έχουν την ίδια κατανομή. Αυτές οι δύο 

υποθέσεις συνδυαστικά αποτελούν το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου. Στο υπόδειγμα 

ισχύει η εξής ιδιότητα:

f(rt+\ IΦ/) = f(rl+\) (1.1.1.1),

όπου f είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, Φ( είναι το σύνολο 

πληροφόρησης την περίοδο t (στην βιβλιογραφία του τυχαίου περιπάτου συχνά 

περιλαμβάνει μόνο τις αποδόσεις των περιόδων t, t-1, t-2...) και rt+i είναι η απόδοση ενός 

χρεογράφου την περίοδο t+Ι, δηλαδή rt+i = pt+i - pt , όπου ρ είναι η τιμή του χρεογράφου.

Η παραπάνω σχέση αντικατοπτρίζει την πρόταση ότι η υπό συνθήκη κατανομή 

πιθανοτήτων και η οριακή κατανομή πιθανοτήτων μιας ανεξάρτητης, τυχαίας μεταβλητής 

είναι ίσες. Επιπρόσθετα, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας f πρέπει να είναι η ίδια για 

όλα τα t.

Το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου (στην γενική του μορφή) μπορεί να αποδοθεί ως 

εξής:

pt = pt-1 + et (1.1.1.2),

3 Λεπτομέρειες στους Dimson and Mussavian, 1998.
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όπου et είναι μια τυχαία μεταβλητή (τυχαίος διαταρακτικός όρος), με ε(~Ν(0,σ2) 

και: E(e,) = 0, Var(et) = σ2, Cov(et ,et ) = 0 , για κάθε et φ et

ή

rt=et , όπου rt = pt - pt-i (1.1.1.3)

Αν στην εξίσωση (1.1.1.2) προσθέσουμε και ένα σταθερό όρο c, τότε έχουμε τυχαίο 

περίπατο με (χρονική) τάση (random walk with drift), καθώς μπορεί η προσδοκώμενη 

μεταβολή στην τιμή να είναι μη-μηδενική και παράλληλα να μην αναιρείται η υπόθεση 

των ανεξάρτητων, όμοια κατανεμόμενων μεταβολών των τιμών. Να σημειωθεί ότι σήμερα 

αμφισβητείται τόσο η κανονικότητα, όσο και σταθερή μεταβλητότητα (έτσι όπως αυτή 

περιγράφεται από την διακύμανση σ2 του τυχαίου διαταρακτικού όρου), πάντα αναφορικά 

με τα δεδομένα χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών (Lo and MacKinlay, 1988). Σε 

μια πιο χαλαρή του εκδοχή, το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου θέλει απλά οι μεταβολές 

των τιμών να είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστες, κάτι που επιτρέπει υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικότητα, σύμφωνα με τους Timmermann and Granger (2004).

Το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου σε μια πρώτη ανάγνωση δείχνει να έρχεται σε 

αντίθεση όχι μόνο με την λογική της θεμελιώδους ανάλυσης, αλλά ακόμη και με την ίδια 

την ιδέα της ορθολογικής τιμολόγησης των χρεογράφων (LeRoy, 1989). Όμως, οι 

οικονομολόγοι γρήγορα διαπίστωσαν ότι ένα τέτοιο συμπέρασμα ήταν πρόωρο. Ο Roberts 

(1959) υποστήριξε ότι σε μια ιδεατή από πλευράς οικονομολόγων αγορά με ορθολογικούς 

επενδυτές θα πρέπει να αναμένουμε την άμεση προσαρμογή των τιμών στην νέα 

πληροφόρηση που υπονοεί το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου. Ο Roberts έδειξε ότι 

χρονολογικές σειρές που σχηματίζονται από μια ακολουθία τυχαίων αριθμών δεν μπορούν 

να διακριθούν από μια εγγραφή τιμών μετοχών των Η.Π.Α.. Την ίδια χρονιά ο Osborne 

έδειξε ότι οι τιμές κοινών μετοχών των Η.Π.Α. έχουν ανάλογες ιδιότητες με την κίνηση 

των μορίων. Εφάρμοσε μεθόδους της στατιστικής μηχανικής στην αγορά μετοχών με 

λεπτομερή ανάλυση των μεταβολών των τιμών των μετοχών από την πλευρά ενός 

φυσικού. Τέλος, ο Working το 1960 παρατήρησε πως όταν οι σειρές των αποδόσεων 

βασίζονται σε τιμές τέλους περιόδου, οι αποδόσεις κυμαίνονται με τυχαίο τρόπο, σε
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αντίθεση με την περίπτωση όπου παρατηρούνται αυτοσυσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων, 

ως αποτέλεσμα της χρήσης μέσων (ως προς τον χρόνο) τιμών (Dimson and Mussavian, 

1998).

Το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου δημιούργησε ερωτήματα στην 

χρηματοοικονομική. Αν η θεμελιώδης ανάλυση ήταν αποτελεσματική και απέφερε κέρδη, 

γιατί δεν εισέρχονταν στην αγορά νέοι αναλυτές για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και 

να συμμετάσχουν στα κέρδη, οδηγώντας τελικά στην εξαφάνιση των κερδών, όπως σε 

κάθε άλλη ανταγωνιστική αγορά; Επίσης, κάθε χρόνο διακινούνται τεράστια ποσά για την 

απόκτηση πληροφόρησης και την χρήση συμβουλών από ειδικούς. Αν ισχύει το υπόδειγμα 

του τυχαίου περιπάτου για τις αγορές χρεογράφων, αυτή η δραστηριότητα είναι εντελώς 

αντιπαραγωγική. Παρόλα αυτά συνεχίζεται, κάτι που δείχνει ότι οι επενδυτές δεν 

σκέφτονται ορθολογικά. Αφενός το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου δεν μπορεί να 

εξηγήσει την συνεχιζόμενη παρουσία και κερδοφορία των συμβούλων επενδύσεων και 

αφετέρου η θεμελιώδης ανάλυση δεν μπορεί να εξηγήσει την αποτυχία της στην παραγωγή 

υπερκανονικών κερδών (LeRoy, 1989).

Στην πραγματικότητα το υπόδειγμα του τυχαίου όρου είναι αρκετά δεσμευτικό ως 

προς τους περιορισμούς του, καθώς απαιτεί οι μεταβολές των τιμών να είναι ανεξάρτητες 

πιθανολογικά. Τα επιχειρήματα του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου αναφορικά με 

την τυχαιότητα με την οποία πραγματοποιούνται οι μεταβολές των τιμών μπορούν να 

υποστηριχθούν από ένα λιγότερο περιοριστικό υπόδειγμα, το martingale4.

Μια στοχαστική διαδικασία xt είναι ένα martingale αναφορικά με ένα σύνολο 

πληροφόρησης Ot αν η χ(έχει την ιδιότητα:

Ε(χηι I ΦΟ = X, (1.1.1.4)

Η στοχαστική διαδικασία xt+i - xt είναι ένα fair game (δίκαιο στοίχημα), αν έχει την 

ιδιότητα:

4 Ο όρος martingale είναι Γαλλικός και αναφέρεται σε ένα σύστημα στοιχήματος κατασκευασμένο με σκοπό 
να εξασφαλίσει ένα φράγκο. Η ονομασία προέρχεται από την πόλη Martigues, η οποία ανήκει στην 
Προβηγκία. Οι κάτοικοι της πόλης αυτής φημίζονταν για μια στοιχηματική στρατηγική που συνίστατο στον 
διπλασιασμό του στοιχήματος έπειτα από κάθε ήττα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα 
με μια αυθαίρετα υψηλή πιθανότητα (LeRoy, 1989).
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Ε(Χι+1 - X, | Φ() = Ο (5) (1.1.1.5)

Αν στην θέση του χ( βάλουμε την τιμή pt και στην θέση της διαφοράς xt+i - xt 

βάλουμε την διαφορά rt = pt+i - pt, τότε οι σχέσεις (1.1.1.4) και (1.1.1.5) δηλώνουν ότι οι 

τιμές των χρεογράφων ακολουθούν ένα martingale και οι αντίστοιχες αποδόσεις τους ένα 

fair game (ο τύπος είναι απλοποιημένος: υποθέτεται ότι οι τιμές περιλαμβάνουν και τα 

μερίσματα, τα οποία επανεπενδύονται). Ο Samuelson το 1965 ήταν ο πρώτος που 

ανέπτυξε την σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας των αγορών χρεογράφων και του 

martingale. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και ο Mandelbrot το 1966. Η πρώτη 

εργασία του Samuelson αφορούσε τις τιμές των μελλοντικών συμβολαίων (futures). Το 

1973 επαναδιατύπωσε τα συμπεράσματά του σε όρους τιμών μετοχών. Ο Samuelson 

διαπίστωσε ότι το υπόδειγμα του fair game υπονοεί πως οι τιμές των μετοχών είναι ίσες με 

την προσδοκώμενη παρούσα αξία των μελλοντικών μερισμάτων τους. Η απόδειξη έγινε 

χρησιμοποιώντας τον κανόνα των επαναλαμβανόμενων προσδοκιών. Επομένως, αν ισχύει 

η άποψη των υποστηρικτών της θεμελιώδους ανάλυσης ότι οι τιμές είναι ίσες με την 

προεξοφλημένη αξία των προσδοκώμενων ταμειακών ροών των τίτλων, τότε οι 

μελλοντικές αποδόσεις είναι απρόβλεπτες. Ο LeRoy το 1989 αναφέρει ότι ενώ οι 

υποστηρικτές της θεμελιώδους ανάλυσης θεωρούν ότι η τιμή ενός χρεογράφου κυμαίνεται 

γύρω από την θεμελιώδη αξία του, ο Samuelson απέδειξε ότι η τιμή στην πραγματικότητα 

είναι ίση με την θεμελιώδη αξία του χρεογράφου σε κάθε χρονική στιγμή. Επομένως, το 

martingale παρουσιάζεται ως μια ακραία μορφή της θεμελιώδους ανάλυσης και όχι ως το 

αντίβαρό της, όπως αρχικά φαινόταν η αυστηρότερη μορφή του τυχαίου περιπάτου.

Ο Samuelson υποστήριξε ότι για να ισχύει το υπόδειγμα martingale στις τιμές των 

χρεογράφων θα πρέπει οι επενδυτές να έχουν κοινές και σταθερές ως προς τον χρόνο 

προτιμήσεις, κοινές πιθανότητες και να είναι ουδέτεροι ως προς τον κίνδυνο (risk neutral). 

Ουσιαστικά στο martingale απομακρύνεται κάθε εξάρτηση στην υπό συνθήκη προσδοκία 

του rt ενώ στο υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου απομακρύνεται και κάθε εξάρτηση που 

αφορά τις δεύτερες στιγμές (second moments) των rt , έτσι όπως εκφράζονται από την 

διακύμανση. Η ουδετερότητα ως προς τον κίνδυνο που ισχύει στο martingale συνεπάγεται 

αδιαφορία των επενδυτών για την μεταβλητότητα των αποδόσεων των τίτλων. 

Οποιαδήποτε εξάρτηση στις δεύτερες στιγμές (second moments) είναι συμβατή με ένα 

martingale και επομένως οι τιμές μπορεί να έχουν κάποιες εξαρτήσεις (λιγότερο
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περιοριστικό υπόδειγμα σε σχέση με αυτό του τυχαίου περιπάτου). Να σημειωθεί ότι το 

υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου αποτελεί απλώς μια μαθηματικοποιημένη έκφραση του 

ΕΜΗ, χωρίς να σημαίνει ότι ταυτίζονται. Η έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών 

είναι ευρύτερη από του υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου.

Στην επισκόπηση του Fama το 1970 γίνεται αναφορά στο submartingale υπόδειγμα. 

Η μαθηματική του διατύπωση έχει ως εξής:

E(pt+11 ΦΟ > pt (1.1.1.6)

ή

E(pt+1 - pt I Φι) > ο (1.1.1.7)

Η σημασία της εξίσωσης (1.1.1.6) είναι ότι η υπο συνθήκη προσδοκώμενη τιμή ενός 

χρεογράφου της επόμενης περιόδου είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή. 

Ομοίως, η εξίσωση (1.1.1.7) δηλώνει ότι η υπό συνθήκη προσδοκώμενη απόδοση της 

επόμενης περιόδου είναι ίση ή μεγαλύτερη από το μηδέν. Κατά τον Fama, αν η τιμή μιας 

μετοχής ακολουθεί ένα submartingale, κανένας επενδυτικός μηχανισμός (trading rule) 

βασιζόμενος στο σύνολο πληροφόρησης Φ( δεν μπορεί να υπερνικήσει της στρατηγική της 

αγοράς της μετοχής και της διατήρησής της στον μακροχρόνιο ορίζοντα (εφεξής, buy-and- 

hold στρατηγική). Ο LeRoy το 1989 υποστηρίζει ότι ο Fama δεν δίνει καμία υποστήριξη 

σε αυτόν του τον ισχυρισμό για το submartingale και ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

τιμών χρεογράφων που ακολουθούν ένα submartingale και παρόλα αυτά υπάρχουν για 

αυτά επενδυτικοί μηχανισμοί που υπερνικούν την στρατηγική του buy-and-hold. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset 

Pricing Model - CAPM'^), υπάρχει περίπτωση μια μετοχή να έχει αρνητικό b (ουσιαστικά 

η απόδοσή της να συνδιακυμαίνεται αρνητικά με την αγορά) και μάλιστα να 5

5 Στο CAPM ισχύει η εξής σχέση: R/ = Rf + b*(Rm - Rf), όπου Re είναι η αναμενόμενη απόδοση του 
χρεογράφου j, Rf είναι η απόδοση ενός χρεογράφου μηδενικού κινδύνου, Rm είναι η απόδοση του 
χαρτοφυλακίου της αγοράς και b είναι ο συντελεστής beta, με b = Cov (£■»Rj) (Ross et al., 1999).

Var (Rm)

18



ΚΕΦΑΛΑΙΟ I": Θεωρία των αποτελεσματικών αγορών και εναλλακτικές προσεγγίσεις

συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή που αποστρέφεται τον κίνδυνο (risk- 

averse) ώστε να διαφοροποιήσει καλύτερα τον συνολικό κίνδυνο.

Ουσιαστικά, η μελέτη του Samuelson δικαιολόγησε οικονομικά την συμπεριφορά των 

χρεογράφων. Μέχρι τότε υπήρχαν μόνο εμπειρικές μελέτες και όχι ένα σαφές θεωρητικό 

πλαίσιο για την ερμηνεία του σχηματισμού και των μεταβολών των τιμών των 

χρεογράφων. Ο Samuelson ήταν ο πρώτος που έδωσε επίσημα οικονομικό επιχείρημα 

υπέρ των αποτελεσματικών αγορών και του ΕΜΗ. Ο Fama το 1965 αναφέρει πως μια 

κατάσταση με διαδοχικές μεταβολές των τιμών που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους είναι 

συνεπής με την ύπαρξη μιας αποτελεσματικής αγοράς για χρεόγραφα, δηλαδή μιας αγοράς 

όπου δεδομένης της διαθέσιμης πληροφόρησης, οι πραγματικές τιμές αποτελούν σε κάθε 

χρονική στιγμή πολύ καλές εκτιμήσεις της εσωτερικής αξίας των χρεογράφων. Ο Jensen 

το 1978 χαρακτήρισε το ΕΜΗ ως το αποτέλεσμα της ανάπτυξης του υποδείγματος του 

τυχαίου περίπατου στην χρηματοοικονομική και της επικράτησης της θεωρίας των 

ορθολογικών προσδοκιών στην οικονομική επιστήμη.

1.1.2 Ορισμοί των αποτελεσματικών αγορών

Στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμοί των αποτελεσματικών αγορών, ξεκινώντας 

από τον Fama, που παρουσίασε το 1970 μια περιεκτική ανασκόπηση της μέχρι τότε 

πραγματοποιηθείσας εμπειρικής έρευνας και της θεωρίας αναφορικά με τις 

αποτελεσματικές αγορές, βασιζόμενος και στα θεωρητικά συμπεράσματα των Samuelson 

(1965) και Roberts (1967).

Κατά τον Fama (1970), μια αγορά χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική αν οι τιμές 

πάντοτε (σε κάθε χρονική στιγμή) “αντικατοπτρίζουν πλήρως” όλη την διαθέσιμη 

πληροφόρηση, που δηλώνεται από το σύνολο πληροφόρησης Ο ορισμός αυτός είναι 

λιγότερο δεσμευτικός σε σχέση με αυτόν του 1965, καθώς δεν απαιτεί ανεξάρτητες μεταξύ 

τους μεταβολές των τιμών. Κατά τον Fama, με σημείο αναφοράς την αποτελεσματικότητα, 

οι αγορές διακρίνονται σε: 1) “weak-form efficient”, αν το Φ( περιλαμβάνει μόνο ιστορικές 

τιμές, 2) “semistrong-form efficient”, αν το Φ( περιλαμβάνει όλη την πληροφόρηση που 

είναι δημόσια διαθέσιμη και 3) “strong-form efficient”, αν το Φ( περιλαμβάνει και ιδιωτική 

πληροφόρηση (private information). Την πατρότητα της διάκρισης μεταξύ weak-form και 

strong-form αποτελεσματικότητας την απέδωσε στον Roberts, ο οποίος το 1967 είχε κάνει
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την ταξινόμηση των αγορών. Το συμπέρασμα του Fama από την μέχρι τότε βιβλιογραφία 

ήταν ότι η αποτελεσματικότητα των αγορών υποστηρίζεται σημαντικά από τις σχετικές 

μελέτες και ότι έρευνες με αντίθετα συμπεράσματα είναι σπάνιες. Παραδέχεται την 

ύπαρξη βιβλιογραφίας εναντίον της υπόθεσης της strong-form αποτελεσματικότητας, 

θεωρώντας την φυσιολογική, καθώς αυτή η υπόθεση είναι και η πιο ακραία (εκτενής 

αναφορά στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τα tests που ελέγχουν τις τρεις μορφές 

αποτελεσματικότητας θα γίνει στην επόμενη ενότητα).

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι αυτό το σημείο η χρήση του όρου της 

αποτελεσματικότητας έγινε με την έννοια της πληροφοριακής ή εξωτερικής 

αποτελεσματικότητας (informational or external efficiency), καθώς χρησιμοποιείται για να 

περιγράφει μια αγορά στην οποία η σχετική πληροφόρηση ενσωματώνεται πλήρως στις 

τιμές των διαπραγματεύσιμων τίτλων. Όμως, υπάρχει και η έννοια της λειτουργικής ή 

εσωτερικής αποτελεσματικότητας (operational or internal efficiency) που σχετίζεται με 

τον τρόπο με τον οποίο τα κεφάλαια τοποθετούνται για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας 

της αγοράς. Μια αγορά χαρακτηρίζεται ως λειτουργικά αποτελεσματική όταν οι επενδυτές 

μπορούν να αποκτήσουν τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την συναλλαγή με κόστος που 

να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία αυτών των υπηρεσιών. Οι χρηματιστηριακοί 

διαμεσολαβητές ανταγωνίζονται θεμιτά έτσι ώστε το κόστος συναλλαγών να είναι χαμηλό 

και η ταχύτητα συναλλαγών μεγάλη. Αυτή η έννοια της αποτελεσματικότητας είναι πιο 

πρόσφατη. Η αναφορά εφεξής θα είναι στην πληροφοριακή αποτελεσματικότητα, εκτός αν 

δηλώνεται ρητώς το αντίθετο.

Ουσιαστικά, σε μια αποτελεσματική (κατά Fama) αγορά οι επενδυτές δεν μπορούν να 

έχουν άλλο στόχο από την διαφοροποίηση στον μέγιστο βαθμό έτσι ώστε να περιορίσουν 

τον μη-συστηματικό κίνδυνο6 κατά το μέγιστο δυνατό, καθώς δεν υπάρχει κερδοφόρα 

συναλλακτική στρατηγική (LeRoy, 1989). Η βάση για την επενδυτική στρατηγική είναι η 

πληροφόρηση, όχι μόνο αναφορικά με τον βαθμό ακρίβειάς της, αλλά κυρίως σε σχέση με 

τον βαθμό στον οποίο είναι γενικά γνωστή. Στην δεύτερη περίπτωση, αν η πληροφορία 

είναι γενικά γνωστή, η αγορά θα την έχει ήδη προεξοφλήσει και ο επενδυτής δεν θα έχει 

κάποια χρησιμότητα σε σχέση με την δυνατότητα για επίτευξη υπερκανονικών κερδών.

6 Μη-συστηματικός είναι ο κίνδυνός που αφορά μεμονωμένα τις επιχειρήσεις και όχι το σύνολο της αγοράς. 
Είναι ο κίνδυνος που μπορεί να διαφοροποιηθεί (Ross et al., 1999).
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Ο Fama τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα μπορεί να εξεταστεί μόνο συνδυαστικά με 

κάποιο συγκεκριμένο υπόδειγμα ισορροπίας της αγοράς. Ουσιαστικά, οι έλεγχοι για το 

ΕΜΗ είναι συνδυαστικοί έλεγχοι (joint tests) της υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών 

και των υποδειγμάτων αποτίμησης χρεογράφων (asset pricing models) που

χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς (benchmark). Επομένως, τίθεται το ερώτημα αν τα 

συνεπή με το ΕΜΗ (κατά Fama) αποτελέσματα των ερευνών αντικατοπτρίζουν στην 

πραγματικότητα αποτελεσματικότητα των αγορών ή απλά υπάρχει αναποτελεσματικότητα 

στα ίδια τα χρησιμοποιούμενα υποδείγματα αποτίμησης. Και η αποτυχία των

διενεργούμενων tests μπορεί να οφείλεται είτε στην υπόθεση για την αποτελεσματικότητα 

των αγορών, είτε στο χρησιμοποιούμενο μοντέλο αποτίμησης, είτε και στα δύο (Jensen, 

1978).

Το 1976 ο Fama διατύπωσε έναν άλλο ορισμό της αποτελεσματικότητας των αγορών. 

Μια αγορά χρεογράφων είναι αποτελεσματική αν: 1) δεν αγνοεί την πληροφόρηση που 

είναι σχετική με τον προσδιορισμό των τιμών των χρεογράφων και 2) έχει (ή 

συμπεριφέρεται σαν να έχει) ορθολογικές προσδοκίες. Λόγω των ορθολογικών τους 

προσδοκιών, οι επενδυτές εξάγουν συμπεράσματα ως προς τις μελλοντικές κατανομές των 

τιμών που δικαιολογούνται από την υπάρχουσα πληροφόρηση (δηλαδή, εξάγουν σωστά 

συμπεράσματα). Ουσιαστικά, ο Fama ορίζει μια αγορά ως αποτελεσματική αν αυτή 

χρησιμοποιεί όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση για τον προσδιορισμό των τιμών των 

χρεογράφων και η χρήση της είναι σωστή. Το πλεονέκτημα αυτού του ορισμού είναι ότι 

ορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την αποτελεσματικότητα των αγορών, ανεξάρτητα από 

κάποιο μοντέλο αγοράς (LeRoy, 1989).

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιοι μεταγενέστεροι ορισμοί της αποτελεσματικότητας 

των αγορών. Κατά τον Jensen (1978) μια αγορά είναι αποτελεσματική αναφορικά με ένα 

σύνολο πληροφόρησης 0t αν είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει κανείς οικονομικά κέρδη 

συναλλασσόμενος στην βάση του συνόλου πληροφόρησης θ( . Με τον όρο οικονομικά 

κέρδη ο Jensen εννοεί τις καθαρές, μετά από όλα τα κόστη, προσαρμοσμένες ως προς τον 

κίνδυνο αποδόσεις των χρεογράφων. Εφαρμογή της συνθήκης μηδενικού κέρδους σε 

κερδοσκοπικές αγορές κάτω από την υπόθεση μηδενικού κόστους συναλλαγών και
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αποθήκευσης7 δίνει το αποτέλεσμα ότι οι τιμές των χρεογράφων (αφού προσαρμοσθούν 

ώστε να αντικατοπτρίζουν και τις απαιτούμενες αποδόσεις) ακολουθούν ένα martingale σε 

σχέση με το σύνολο πληροφόρησης 0t.

Ο παραπάνω ορισμός δεν αποκλείει την ύπαρξη κάποιας στρατηγικής που να έχει 

οφέλη για τον επενδυτή, όμως δεν είναι δυνατό με αυτήν την στρατηγική να 

πραγματοποιηθούν οικονομικά κέρδη, δηλαδή τα οφέλη να ξεπεράσουν τα κόστη. 

Επομένως, η ύπαρξη κάποιας μορφής συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων και η ανάπτυξη 

κάποιου επενδυτικού μηχανισμού (trading rule) με προβλεπτική ικανότητα δεν μπορούν να 

αποκλειστούν. Όμως, η αγορά δεν μπορεί να υπερνικηθεί. Ουσιαστικά, ακόμη και αν 

υπάρχουν συναλλακτικά και άλλα κόστη και παρατηρούνται αυτοσυσχετίσεις που 

μπορούν να οδηγήσουν σε επικερδείς επενδυτικούς μηχανισμούς, η όποια κερδοφορία δεν 

είναι ικανή να υπερνικήσει τα κόστη και επομένως να φανεί αποδοτική. Πάντως, 

υψηλότερα συναλλακτικά κόστη σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες υπερκανονικές 

αποδόσεις είναι ικανά να οδηγήσουν σε προβλέψιμες συμπεριφορές των μετοχών 

(patterns), που όμως δεν θα είναι κερδοφόρες και, επομένως, δεν θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν (Timmermann and Granger, 2004).

Ο Fama το 1991 χρησιμοποίησε τον ακόλουθο ορισμό για το ΕΜΗ: Το ΕΜΗ είναι η 

απλή πρόταση ότι οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πλήρως όλη την διαθέσιμη 

πληροφόρηση. Μια προϋπόθεση για αυτήν την αυστηρή εκδοχή του ΕΜΗ είναι ότι τα 

κόστη συναλλαγών και πληροφόρησης είναι μηδενικά. Ο Fama αποδέχεται ότι μια 

λιγότερο αυστηρή και οικονομικά πιο λογική εκδοχή του ΕΜΗ είναι αυτή του Jensen 

(1978), που θέλει οι τιμές να αντανακλούν την πληροφόρηση μέχρι του σημείου που τα 

οριακά οφέλη από την συναλλαγή με βάση την πληροφόρηση δεν ξεπερνούν τα οριακά 

κόστη. Θεωρεί αυτόν τον ορισμό πιο ρεαλιστικό και οικονομετρικά πιο ορθολογικό.

Ο Malkiel το 1992 υποστήριξε ότι μια αγορά χρεογράφων είναι αποτελεσματική αν 

αντικατοπτρίζει πλήρως και σωστά όλη την πληροφόρηση κατά τον σχηματισμό των 

τιμών των χρεογράφων. Επίσημα, η αγορά χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική αναφορικά

7 Σε αγορές όπως αυτές των μετοχών, των ομολόγων και των μελλοντικών συμβολαίων (futures) 
εμπορευμάτων η υπόθεση περί μηδενικού κόστους αποθήκευσης είναι μια καλή προσέγγιση της 
πραγματικότητας. Σε τέτοιες αγορές αποθηκεύονται τα πιστοποιητικά ή, σε μερικές περιπτώσεις, μόνο οι 
εγγραφές κυριότητας (Jensen, 1978).
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με κάποιο σύνολο πληροφόρησης αν οι τιμές των χρεογράφων μένουν ανεπηρέαστες με 

την αποκάλυψη αυτής της πληροφόρησης σε όλους τους συμμετέχοντες (εφόσον η 

πληροφορία είναι ήδη προεξοφλημένη στην αγορά και ενσωματωμένη στην τιμή). 

Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα σε σχέση με ένα σύνολο πληροφόρησης υπονοεί ότι 

είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει κανείς οικονομικά κέρδη συναλλασσόμενος στη βάση 

αυτού του συνόλου πληροφόρησης.

Το 1998 ο Fama υποστηρίζει ότι η προσδοκώμενη αξία των υπερκανονικών 

αποδόσεων (αποδόσεων πάνω από αυτές της αγοράς) είναι μηδενική, αλλά η τύχη 

(ευκαιριακοί παράγοντες) παράγει αποκλίσεις από το μηδέν (ανωμαλίες) και προς τις δύο 

κατευθύνσεις.

Η έννοια της αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα και 

ελαστικότερα. Οι Farmer and Lo το 1999 ισχυρίζονται ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί 

η έννοια της σχετικής αποτελεσματικότητας και να συγκρίνουμε τις αγορές μεταξύ τους 

ως προς την αποτελεσματικότητά τους, χωρίς να θεωρούμε ιδιαίτερα πιθανόν να βρεθεί 

μια 100% αποτελεσματική αγορά. Ομοίως, μια αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

αποτελεσματική αν ο κάτοχος ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος (ιδιαίτερης ικανότητας ή 

πληροφόρησης) έχει και αντίστοιχα μεγαλύτερα κέρδη από έναν επενδυτή που δεν έχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα.

Οι Dacorogna et al. διατυπώνουν το 2001 έναν εναλλακτικό ορισμό της 

αποτελεσματικότητας, προσαρμοσμένο στις συνθήκες των αγορών και στις εξελίξεις της 

επιστήμης. Ο ορισμός τους έχει ως εξής: Αποτελεσματική αγορά θεωρείται εκείνη όπου 

όλη η πληροφορία της αγοράς πρέπει να είναι διαθέσιμη στους διαμορφωτές των 

αποφάσεων και όπου πρέπει να υπάρχουν συμμετέχοντες με διαφορετικούς χρονικούς 

ορίζοντες και ετερογενείς προσδοκίες συναλλασσόμενοι μεταξύ τους, έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο (minimum) τριβών στα συναλλακτικά τους κόστη.

Τέλος, οι Timmermann and Granger το 2004 ισχυρίζονται ότι μια αγορά είναι 

αποτελεσματική αναφορικά με ένα σύνολο πληροφόρησης Ω,, τεχνολογίες έρευνας St και 

μοντέλα πρόβλεψης Μ( αν είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει κανείς οικονομικά κέρδη 

συναλλασσόμενος με βάση τα σινιάλα που παράγονται από ένα μοντέλο πρόβλεψης από 

το Mt, που έχει οριστεί με μεταβλητές πρόβλεψης από το σύνολο πληροφόρησης Qt και
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έχει επιλεγεί χρησιμοποιώντας τεχνολογία έρευνας (για το καταλληλότερο μοντέλο) από 

το St. Κατά τους συγγραφείς μια αγορά μπορεί να είναι αποτελεσματική, ακόμη και αν 

υπάρχει προβλεψιμότητα των αποδόσεων των χρεογράφων (μετά από προσαρμογή τους 

ως προς τον κίνδυνο και τα συναλλακτικά κόστη). Αρκεί να είναι αυτή η προβλεψιμότητα 

τοπικά στον χρόνο (locally in time), δηλαδή όταν ανακαλύπτονται από ένα μεγάλο αριθμό 

επενδυτών επικερδείς συμπεριφορές των μετοχών (patterns) με κάποια προβλεπτική 

ικανότητα, να εξαφανίζονται γρήγορα από τις συναλλαγές των επενδυτών.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι ο ίδιος ο ορισμός του ΕΜΗ (με την κλασική του 

έννοια) παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Κατά τον LeRoy (1989) ο ανθρωπομορφικός 

χαρακτηρισμός της αγοράς είναι εξαρχής προβληματικός. Δεν είναι δυνατό να μιλήσει 

κάποιος για την πληροφόρηση της αγοράς (ως ενιαίου συνόλου), αν οι επενδυτές δεν 

έχουν όλοι την ίδια πληροφόρηση. Ζητήματα όπως η ασυμμετρία στην πληροφόρηση, η 

ανομοιογένεια των επενδυτών, η καθυστερημένη ενσωμάτωση της πληροφόρησης στην 

τιμή και η επιλογή του κατάλληλου σημείου αναφοράς (benchmark) θα προκόψουν στη 

συνέχεια από την ίδια την εξέλιξη της επιστήμης, οδηγώντας στην ανάγκη για 

αναθεώρηση των υποθέσεων και επανεξέταση του ΕΜΗ.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο στοιχεία από τις 

σημαντικότερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις τρεις μορφές 

αποτελεσματικότητας των αγορών που διατύπωσε το 1970 ο Fama (και επαναδιατύπωσε, 

όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, το 1991).

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Ο Fama το 1970 αναφέρει ότι όλη η εμπειρική έρευνα σχετικά με τις αποτελεσματικές 

αγορές έχει γίνει με κριτήριο τον βαθμό στον οποίο οι τιμές αντικατοπτρίζουν πλήρως 

συγκεκριμένα υποσύνολα διαθέσιμης πληροφόρησης. Επομένως, υπάρχουν τρία είδη 

ελέγχων ως προς το ΕΜΗ: 1) Ασθενούς μορφής έλεγχοι (εφεξής, weak-form tests), στα 

οποία το υποσύνολο πληροφόρησης είναι απλά το ιστορικό των παλαιότερων τιμών (ή 

αποδόσεων). Τα αποτελέσματα από τους συγκεκριμένους ελέγχους στην πλειοψηφία τους 

έρχονται από την βιβλιογραφία του τυχαίου περιπάτου. 2) Ημιασθενούς μορφής έλεγχοι 

(εφεξής, semistrong-form tests), στα οποία το ενδιαφέρον έγκειται στην ταχύτητα με την
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οποία η τιμή ενός χρεογράφου προσαρμόζεται σε μια νέα δημόσια πληροφορία. Και τέλος, 

3) ισχυρής μορφής έλεγχοι (εφεξής, strong-form tests), στα οποία εξετάζεται κατά πόσο 

ένας επενδυτής ή μια ομάδα επενδυτών έχει μονοπωλιακή πρόσβαση σε πρόσφατη 

πληροφορία σχετική με την διαμόρφωση των τιμών.

Στην επισκόπηση του 1991 πραγματοποίησε κάποιες αλλαγές στα τρία είδη tests που 

είχε υιοθετήσει στη προηγούμενη έρευνά του. Έτσι, στην θέση των weak-form tests, που 

αναφέρονταν στην προβλεπτική ικανότητα των παλαιότερων αποδόσεων, τοποθέτησε τους 

ελέγχους για προβλεψιμότητα των αποδόσεων (tests for return predictability), που 

περιλαμβάνουν επιπλέον την πρόβλεψη των αποδόσεων με μεταβλητές όπως οι 

μερισματικές αποδόσεις ή τα επιτόκια. Καθώς τα ζητήματα της αποτελεσματικότητας των 

αγορών και της χρήσης του κατάλληλου υποδείγματος ισορροπίας είναι αλληλένδετα, 

λαμβάνονται υπόψη και έλεγχοι των μοντέλων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, 

όπως και οι ανωμαλίες (αποκλίσεις από το ΕΜΗ) που ανιχνεύονται στους ελέγχους. 

Επιπλέον, τα ζητήματα της εποχικότητας και της υψηλής μεταβλητότητας των τιμών 

περιλαμβάνονται, κατά το δυνατό, στον χώρο αυτό. Ακόμη, στην θέση των semistrong- 

form tests αναφορικά με τις προσαρμογές των τιμών σε δημόσιες ανακοινώσεις, 

χρησιμοποιεί τον όρο μελέτες γεγονότων (εφεξής, event studies), στους οποίους 

ουσιαστικά αναφέρονται οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Τέλος, αντί για strong-form tests 

αναφέρεται σε ελέγχους για ιδιωτική πληροφόρηση (tests for private information).

1.2.1 Έλεγχοι ασθενούς μορφής αποτελεσματικότητας (Weak-form efficiency tests)

Η διεθνής βιβλιογραφία πριν το 1970 είχε εστιάσει στη δυνατότητα πρόβλεψης των 

αποδόσεων από τις παλαιότερες αποδόσεις (πρόκειται για τους ελέγχους για τυχαίο 

περίπατο που εξετάσαμε στην επισκόπηση της πρώτης ενότητας). Οι πιο πρόσφατες 

έρευνες εξετάζουν την προβλεπτική ικανότητα άλλων μεταβλητών, όπως είναι η 

μερισματική απόδοση (μέρισμα/τιμή, D/P), ο λόγος κέρδη/τιμή (Ε/Ρ) ή βασικές 

οικονομικές μεταβλητές όπως ο πληθωρισμός, τα επιτόκια κ.α.. Επιπλέον, η παλαιότερη 

έρευνα είχε δώσει βαρύτητα στην προβλεψιμότητα ημερήσιων, εβδομαδιαίων και 

μηνιαίων αποδόσεων, ενώ οι πιο πρόσφατοι έλεγχοι εξετάζουν επιπλέον την 

προβλεψιμότητα των αποδόσεων σε μακρύτερους χρονικούς ορίζοντες. Στα weak-form 

tests η υπόθεση της αποτελεσματικότητας συνεπάγεται ότι οι αποδόσεις δεν μπορούν να
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προβλεφθούν από παλαιότερες αποδόσεις ή άλλες μεταβλητές και η καλύτερη πρόβλεψη 

για μια απόδοση είναι ο ιστορικός της μέσος (Fama, 1991).

Τα πρώτα tests ήταν υποστηρικτικά (σε πρώτη ανάγνωση) ως προς την υπόθεση ότι οι 

ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες αποδόσεις είναι προβλέψιμες από τις παλαιότερες 

αποδόσεις. Ο Fama το 1965 βρήκε ότι οι πρώτης τάξης αυτοσυσχετίσεις των ημερήσιων 

αποδόσεων είναι θετικές για 23 από τους 30 τίτλους του Down Jones Industrials (μετοχών 

μεγάλης κεφαλαιοποίησης) και περισσότερο από 2 τυπικές αποκλίσεις από το μηδέν για 11 

από τους 30 (ακραίες τιμές στην καμπάνα της τυπικής κανονικής κατανομής). Από την 

άλλη πλευρά 21 από τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης για τις διαφορές τεσσάρων ημερών 

και 24 για τις διαφορές των εννέα ημερών βρήκε ότι είναι αρνητικοί. Όμως, το 

χρησιμοποιούμενο μέγεθος δείγματος ήταν αρκετά μικρό (1200-1700 παρατηρήσεις ανά 

μετοχή σε ημερήσια βάση) και υπάρχει θέμα αξιοπιστίας των δεδομένων. Ουσιαστικά, 

μπορεί να θεωρηθεί στατιστικά σημαντικός ένα συντελεστής αυτοσυσχέτισης που να είναι 

αρκετά μικρός και να εξηγεί στην πραγματικότητα πολύ μικρό μέρος της μεταβλητότητας 

των τιμών. Ο Fama κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι απίθανο τα πολύ μικρά (σε 

απόλυτη τιμή) επίπεδα αυτοσυσχετίσεων που παρατηρούνται να χρησιμοποιηθούν ως 

βάση για ουσιαστικά κερδοφόρους επενδυτικούς μηχανισμούς.

Είναι γνωστό ότι οι αποδόσεις μπορεί να έχουν μηδενικές αυτοσυσχετίσεις και 

παράλληλα να υπάρχουν μη-γραμμικές εξαρτήσεις που να οδηγούν σε κερδοφόρους 

επενδυτικούς μηχανισμούς (trading rules). Αυτό το γεγονός οδήγησε σε μελέτες για την 

εξεύρεση κερδοφόρων επενδυτικών μηχανισμών (και όχι αυτοσυσχετίσεων). Ο Alexander 

το 1961 εξέτασε κατά πόσο μια σειρά από επενδυτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποίησε 

μπορούν να υπερνικήσουν την στρατηγική buy-and-hold (αναφορά σε Fama, 1970). Ο 

σημαντικότερος επενδυτικός μηχανισμός που χρησιμοποίησε έχει ως εξής: Αν η τιμή του 

χρεογράφου κινηθεί ανοδικά τουλάχιστον κατά y% , αγόρασε και κράτησε το χρεόγραφο 

μέχρι η τιμή του να πέσει τουλάχιστον κατά y% από ένα μεταγενέστερο υψηλό σημείο, 

οπότε θα πωλήσεις. Η βραχεία θέση (short position) θα διατηρηθεί μέχρι η τιμή να ανέβει 

τουλάχιστον κατά y% πάνω από ένα μεταγενέστερο χαμηλό σημείο, οπότε θα αγοράσεις. 

Κινήσεις μικρότερες από y% και προς τις δύο κατευθύνσεις αγνοούνται. Αυτό το σύστημα 

χαρακτηρίζεται ως y% φίλτρο. Ο Alexander χρησιμοποίησε δείκτες τιμών από το 1897 

μέχρι το 1959 και φίλτρα από 1% μέχρι 50% . Το τελικό του συμπέρασμα ήταν ότι ένας 

απλός επενδυτής που πρέπει να πληρώσει και συναλλακτικά κόστη είναι προτιμότερο να
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ψάξει για άλλες πηγές για να νικήσει την buy-and-hold στρατηγική. Αν και υπάρχουν 

κάποιοι επενδυτικοί μηχανισμοί για πολύ μικρά φίλτρα που μπορούν στην πολύ 

βραχυχρόνια περίοδο (σε ημερήσια ή και ενδο-ημερήσια βάση) να νικήσουν την buy-and- 

hold στρατηγική, αν ληφθεί υπόψη το παραμικρό συναλλακτικό κόστος το πλεονέκτημα 

έναντι της τελευταίας εξαφανίζεται. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Fama 

and Blume to 1968.

Οι Niederhoffer and Osborne (1966) παρουσίασαν δύο αποκλίσεις από την πλήρη 

τυχαιότητα στις μεταβολές των τιμών των κοινών μετοχών: 1) Ζευγάρια διαδοχικών 

μεταβολών στις τιμές, διαφορετικού πρόσημου (εφεξής, reversals) είναι από 2 έως 3 φορές 

πιο πιθανό να συμβούν σε σχέση με ζευγάρια διαδοχικών μεταβολών στις τιμές, του ίδιου 

πρόσημου (εφεξής, continuations). 2) Ένα continuation είναι λίγο πιο συχνό να συμβεί
ο

μετά από ένα continuation, παρά μετά από ένα reversal . Επειδή αυτά τα φαινόμενα 

φαίνεται να σχετίζονται πιο πολύ με την δομή της αγοράς (πρόκειται για τον NYSE) και 

με τον τρόπο που καταχωρούνται ανεκτέλεστες limit orders (δηλαδή εντολές για πώληση 

όχι κάτω από ένα όριο ή για αγορά όχι πάνω από ένα όριο) στο σχετικό βιβλίο, δίνουν 

ιδιαίτερη πληροφόρηση στους ειδικούς (specialists) που χειρίζονται τα συγκεκριμένα 

βιβλία. Επομένως, αν θεωρηθεί ένδειξη μη-αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να αφορά την 

strong-form αποτελεσματικότητα, καθώς έχει σχέση με ιδιαίτερη πρόσβαση σε 

πληροφόρηση που μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη (Fama, 1970).

Στις πρώτες έρευνες τα στοιχεία υπέρ της προβλεψιμότητας των αποδόσεων 

παρουσίαζαν έλλειψη στατιστικής δύναμης (statistical power) και το μέρος της 

διακύμανσης των αποδόσεων που εξηγούνταν από μεταβλητότητα στις προσδοκώμενες 

αποδόσεις ήταν πολύ μικρό, κάτι που συνηγορούσε υπέρ της συνδυασμένης υπόθεσης 

(joint hypothesis) της αποτελεσματικότητας των αγορών και των σταθερών 

προσδοκώμενων αποδόσεων. Ουσιαστικά, υπήρχαν ενδείξεις κατά 1) της προβλεπτικής 

ικανότητας των παλαιότερων δεδομένων και 2) της ύπαρξης κερδοφόρων επενδυτικών 

μηχανισμών. 8

8 Παραστατικά αυτό μπορεί να περιγράφει ως εξής: Αν (+|++) δείχνει την εμφάνιση μιας θετικής μεταβολής 
στην τιμή, δεδομένων δύο διαδοχικών προηγούμενων θετικών μεταβολών και (-|—) την εμφάνιση μιας 
αρνητικής μεταβολής στην τιμή, δεδομένων δύο διαδοχικών προηγούμενων αρνητικών μεταβολών, τότε τα 
γεγονότα (+|++) και (-|~) είναι λίγο πιο πιθανό να συμβούν από ότι τα γεγονότα (+|+-) ή (-|-+).
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Στην επισκόπηση του Fama το 1991 υπάρχουν αναλυτικά συμπεράσματα ερευνών 

σχετικά με το ζήτημα των αυτοσυσχετίσεων των αποδόσεων. Συγκεκριμένα, γίνεται 

αναφορά στον Fisher (1966), που υποστήριξε με βάση τα αποτελέσματα έρευνάς του ότι οι 

αυτοσυσχετίσεις μηνιαίων αποδόσεων σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια είναι θετικές 

και μεγαλύτερες από αυτές των μεμονωμένων χρεογράφων. Ο Fisher τονίζει ότι η ψευδής 

θετική αυτοσυσχέτιση στις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων οφείλεται σε non-synchronous 

συναλλαγές κλεισίματος των χρεογράφων στο χαρτοφυλάκιο, και πιθανόν αυτή η τάση να 

είναι μεγαλύτερη για χαρτοφυλάκια με μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Αναφορικά με 

το ίδιο ζήτημα οι Lo and MacKinlay το 1988 βρήκαν ότι οι εβδομαδιαίες αποδόσεις 

χαρτοφυλακίων με μετοχές του NYSE ομαδοποιημένες σύμφωνα με το μέγεθος τους 

παρουσίαζαν αξιοσημείωτη θετική αυτοσυσχέτιση. Οι αυτοσυσχετίσεις ήταν εντονότερες 

για χαρτοφυλάκια με μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Οι Conrad and Kaul (1988) 

εξέτασαν για αυτοσυσχέτιση σε εβδομαδιαίες αποδόσεις (από Τετάρτη σε Τετάρτη) σε 

χαρτοφυλάκια διαμορφωμένα ανάλογα με το μέγεθος των μετοχών. Να σημειωθεί ότι στα 

χαρτοφυλάκια περιλαμβάνονταν μόνο οι μετοχές που γίνονταν αντικείμενο συναλλαγής 

και στις δύο ημέρες για τις οποίες υπολογίζονταν οι αποδόσεις, για να περιοριστεί εν μέρει 

το πρόβλημα της μη-σύγχρονης συναλλαγής (nonsynchronous trading problem, που 

αναφέρεται στην δημιουργία αυτοσυσχετίσεων μεταξύ τίτλων που εμπορεύονται σε 

διαφορετικούς χρόνους και ο ένας επηρεάζει τον άλλο). Τα συμπεράσματα ήταν παρόμοια 

με αυτά των Lo and MacKinlay.

Οι French and Roll (1986) διαπίστωσαν στην έρευνά τους ότι οι τιμές των μετοχών 

είναι πιο ευμετάβλητες εντός των ωρών συναλλαγής, όταν η αγορά είναι ανοιχτή, σε 

σχέση με τις μεταβολές από ημέρα σε ημέρα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η εξής υπόθεση: Η 

υψηλότερη διακύμανση των μεταβολών των τιμών στις ώρες συναλλαγών είναι εν μέρει 

μεταβατική, οφειλόμενη στην ύπαρξη συναλλαγών με θόρυβο (εφεξής, noise trading) από 

μη-πληροφορημένους ή ανεπαρκώς πληροφορημένους επενδυτές. Κάτω από αυτήν την 

υπόθεση, τα λάθη στην τιμολόγηση (δείγμα αναποτελεσματικότητας) οφείλονται στο noise 

trading και είναι μεταβατικά. Στο τέλος υπάρχει αντιστροφή στην τάση και γι’ αυτό οι 

ημερήσιες αποδόσεις παρουσιάζουν αρνητικές αυτοσυσχετίσεις. Οι French and Roll 

βρήκαν ότι οι αυτοσυσχετίσεις πρώτης τάξης των ημερήσιων αποδόσεων των μεγαλύτερης 

κεφαλαιοποίησης τίτλων του NYSE ήταν θετικές. Αλλά οι μεγαλύτερης τάξης 

αυτοσυσχετίσεις ήταν αρνητικές. Αν και ήταν στατιστικά σημαντικές, ήταν πολύ κοντά 

στο μηδέν (κατά μέσο όρο), έχοντας μικρή οικονομική σημασία. Ουσιαστικά τα
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συμπεράσματα των French and Roll επιβεβαιώνουν την προηγούμενη έρευνα του Fama 

(1966), αναφορικά με τις πρώτης και μεγαλύτερης τάξης αυτοσυσχετίσεις των μεγάλης 

κεφαλαιοποίησης τίτλων (Fama, 1991).

Το συμπέρασμα του Fama το 1991 αναφορικά με την προβλεψιμότητα των 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων αποδόσεων είναι το εξής: Υπάρχει προβλεψιμότητα, με 

αυτοσυσχετίσεις στατιστικά σημαντικές, αλλά μικρής οικονομικής σημασίας, καθώς κατά 

μέσο όρο είναι κοντά στο μηδέν. Και σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια παρατηρούνται 

θετικές αυτοσυσχετίσεις, ειδικά για τα χαρτοφυλάκια με μικρής κεφαλαιοποίησης μετοχές, 

αλλά αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο πρόβλημα της μη-σύγχρονης συναλλαγής 

(nonsynchronous trading problem). Η συνδυασμένη υπόθεση των αποτελεσματικών 

αγορών και των σταθερών προσδοκώμενων αποδόσεων δεν μπορεί να απορριφθεί.

Οι Shiller (1984) και Summers (1986) αμφισβήτησαν την άποψη ότι οι σχεδόν 

μηδενικές αυτοσυσχετίσεις των βραχυχρόνιων αποδόσεων είναι οικονομικά μη σημαντικές 

(Fama, 1991). Και οι δύο παρουσίασαν υποδείγματα στα οποία οι τιμές των μετοχών 

πραγματοποιούσαν μεγάλες και με αργό ρυθμό φθίνουσες αποκλίσεις από τις θεμελιώδεις 

αξίες τους (μη ορθολογικές “φούσκες” - εφεξής, irrational bubbles), ενώ οι βραχυχρόνιες 

αποδόσεις είχαν μικρή αυτοσυσχέτιση. Εφόσον οι αποκλίσεις από την θεμελιώδη αξία 

φθίνουν με αργό ρυθμό, οι μακροχρόνιες αποδόσεις θα έχουν αρνητικές αυτοσυσχετίσεις, 

δείχνοντας μη-αποτελεσματικότητα.

Οι Fama and French (1988) χρησιμοποιώντας αποδόσεις διαφοροποιημένων 

χαρτοφυλακίων μετοχών του NYSE της περιόδου 1926-1985 βρήκαν αυτοσυσχετίσεις 

κοντά στο μηδέν για τον βραχυχρόνιο ορίζονται και από -0.25 έως -0.4 για αποδόσεις 3 

έως 5 ετών. Όμως, ακόμη και με την χρησιμοποίηση όλου του δείγματος, οι έλεγχοι για 

μακροχρόνιες αποδόσεις γίνονταν με δείγμα που το μέγεθος του ήταν μικρό και υπήρχε 

χαμηλή δύναμη ελέγχου. Όταν αφαιρέθηκε η περίοδος της μεγάλης οικονομικής ύφεσης, 

τότε η ισχυρή αρνητική αυτοσυσχέτιση που είχε εμφανιστεί για αποδόσεις 3-5 ετών, 

εξαφανίστηκε, κάτι που υποδηλώνει ότι αυτή οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην ύφεση. Οι 

Poterba and Summers (1988) χρησιμοποίησαν λόγους διακυμάνσεων για αποδόσεις από 2 

έως 8 έτη σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και βρήκαν αρνητική αυτοσυσχέτιση στις 

αποδόσεις, που προέρχεται από προσωρινές μεταβολές των τιμών. Όμως, ακόμη και με 

δεδομένα 115 ετών (1871-1985) η στατιστική σημαντικότητα των ελέγχων σε
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μακροχρόνιο ορίζοντα είναι μικρή. Κατά τον Fama (1991), στους ελέγχους για 

προβλεψιμότητα των μακροχρόνιων αποδόσεων οι τιμές των αυτοσυσχετίσεων που 

εμφανίζονται είναι οικονομικά σημαντικές, όχι όμως και στατιστικά (στις παλαιότερες από 

αυτές τις έρευνες). Ο Lo το 1991 αναφέρει ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια μνήμη (long 

memory)9 στις σύγχρονες χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές. Όμως, η ύπαρξη 

κάποιας μορφής εξάρτησης (μη-γραμμικής) στην μεταβλητότητα των αποδόσεων φαίνεται 

ότι υπάρχει και θα εξεταστεί σε επόμενη ενότητα.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι Fama and French θεωρούν πως στις 

χρονολογικές σειρές τα irrational bubbles δεν διακρίνονται από τις ορθολογικές, 

μεταβαλλόμενες με τον χρόνο προσδοκώμενες αποδόσεις, αμφισβητώντας την λογική των 

Shiller και Summers. Δηλαδή, αν θεωρηθεί ότι οι προσδοκώμενες αποδόσεις δεν είναι 

σταθερές διαχρονικά, αλλά μεταβάλλονται, τότε οι προσωρινές μεταβολές στις τιμές των 

μετοχών δικαιολογούνται από αυτήν την μεταβλητότητα των προσδοκώμενων αποδόσεων 

και δεν συνδέονται με irrational bubbles.

Παρατηρώντας οι ερευνητές ότι η προσπάθεια για πρόβλεψη των αποδόσεων των 

μετοχών με βάση μόνο τις παλαιότερες αποδόσεις δεν είχε κάποια επιτυχία (γεγονός που 

συνηγορούσε στην μη-απόρριψη της υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών), 

επιχείρησαν να αυξήσουν την ερμηνευτική ικανότητα των ελέγχων τους, χρησιμοποιώντας 

άλλες μεταβλητές ως προσεγγίσεις για τις προσδοκώμενες αποδόσεις. Ο Fama το 1991 

αναφέρει ότι οι πρώτες έρευνες σχετικά με αποδόσεις βραχυχρόνιου ορίζοντα και την 

προβλεπτική ικανότητα του προσδοκώμενου πληθωρισμού (Bodie-1976, Nelson-1976, 

Jaffe and Mandelker-1976, Fama-1981) και των βραχυχρόνιων επιτοκίων (Fama and 

Schwert-1977) έδειξαν ότι η μεταβλητότητα των προσδοκώμενων αποδόσεων ήταν μικρό 

μέρος της μεταβλητότητας των αποδόσεων.

Σε άλλη έρευνά τους οι Fama and French το 1988 χρησιμοποιούν την μερισματική 

απόδοση (D/P) για να προβλέψουν αποδόσεις σταθμισμένων με βάση την αξία (εφεξής, 

value-weighted) και ισοσταθμισμένων (εφεξής, equally-weighted) χαρτοφυλακίων με 

μετοχές του NYSE (αναφορά σε Fama, 1991). To D/P εξηγούσε μικρό μέρος της

9 Ο όρος μνήμη αναφέρεται στη εξάρτηση (εδώ γραμμική) μεταξύ των αποδόσεων. Η μακροχρόνια μνήμη 
(long memory) στις αποδόσεις των τιμών έχει σχέση με την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων 
και την παρακράτηση πληροφορίας από τους επενδυτές σε μακροχρόνια επίπεδο, με σκοπό την 
κερδοσκοπία.
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μεταβλητότητας των μηνιαίων και τριμηνιαίων αποδόσεων. Όμως, όταν πήραν αποδόσεις 

2-4 ετών η ερμηνευτική ικανότητα της συγκεκριμένης μεταβλητής έφτασε στο 25% της 

διακύμανσης των αποδόσεων. Παρόμοια, οι Cambell and Shiller (1988) βρήκαν ότι τα Ε/Ρ 

ratios (ιδιαίτερα όταν τα κέρδη λαμβάνονταν ως μέσος όρος 10-30 ετών), έχουν αξιόλογη 

ερμηνευτική δύναμη που αυξάνεται με τον χρονικό ορίζοντα στο οποίο υπολογίζονται οι 

αποδόσεις. Οι Fama and French δείχνουν την σύνδεση της D/P μεταβλητής με την 

μεταβλητότητα των προσδοκώμενων αποδόσεων. Η αυξανόμενη ερμηνευτική δύναμη της 

D/P μεταβλητής όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας των αποδόσεων οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην αργή επιστροφή στον μέσο των προσδοκώμενων αποδόσεων. Εφόσον η 

μεταβλητότητα των προσδοκώμενων αποδόσεων αποδειχθεί ορθολογική, η υπόθεση των 

αποτελεσματικών αγορών έχει εφαρμογή, με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα. Ας δούμε 

τι προτείνει η βιβλιογραφία.

Οι Fama and French (1989) ισχυρίζονται ότι αν η μεταβλητότητα στις 

προσδοκώμενες αποδόσεις είναι κοινή για διαφορετικά χρεόγραφα, τότε είναι πιθανό να 

οφείλεται σε μεταβλητότητα στις προτιμήσεις για τωρινή έναντι μελλοντικής 

κατανάλωσης ή στις επενδυτικές ευκαιρίες των επιχειρήσεων (ορθολογική μεταβλητότητα, 

που συνηγορεί υπέρ της αποτελεσματικότητας των αγορών). Αναφορικά με την μεταβλητή 

D/P στα value-weighted χαρτοφυλάκια χρεογράφων του NYSE έδειξαν ότι προβλέπει τις 

αποδόσεις τόσο των επιχειρησιακών ομολόγων, όσο και των κοινών μετοχών. Επιπλέον, 

χρησιμοποίησαν δύο δομικές μεταβλητές: 1) τη διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις των 

χαμηλής αξιολόγησης και υψηλής αξιολόγησης μακροχρόνιων επιχειρησιακών ομολόγων 

(εφεξής, default spread) και 2) τη διαφορά ανάμεσα στην απόδοση του υψηλής 

αξιολόγησης μακροχρόνιου ομολόγου και στην απόδοση του ενός μήνα εντόκου 

γραμματίου του αμερικανικού δημοσίου (εφεξής, term spread). Οι μεταβλητές αυτές 

προβλέπουν τόσο τις αποδόσεις των value-weighted και των equally-weighted 

χαρτοφυλακίων μετοχών του NYSE, όσο και των αποδόσεων σε χαρτοφυλάκια ομολόγων 

που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες από πλευράς αξιολόγησής τους.

Οι Keim and Stambaugh (1986) και ο Campbell (1987) βρήκαν ότι οι αποδόσεις τόσο 

των μετοχών, όσο και των ομολόγων είναι προβλέψιμες από ένα κοινό σύνολο 

μεταβλητών της αγοράς μετοχών και δομικών μεταβλητών. Ο Harvey (1991) βρήκε ότι η 

μερισματική απόδοση στο S&P 500 χαρτοφυλάκιο (δείκτη) και αμερικάνικες δομικές 

μεταβλητές προβλέπουν τις αποδόσεις τόσο χαρτοφυλακίων ξένων κοινών μετοχών, όσο
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και του S&P (ουσιαστικά, η μεταβλητότητα στις προσδοκώμενες αποδόσεις, όπως 

προκύπτει από τις εξεταζόμενες μεταβλητές, είναι διεθνής). Οι Ferson and Harvey (1991) 

βρήκαν ότι η κοινή μεταβλητότητα στις προσδοκώμενες αποδόσεις είναι περίπου στο 80% 

της προβλεπόμενης μεταβλητότητας των αποδόσεων χρονολογικών σειρών με 

κυβερνητικά ομόλογα, επιχειρησιακά ομόλογα και χαρτοφυλάκια κοινών μετοχών 

διαμορφωμένα σύμφωνα με τον κλάδο και το μέγεθος. Η κοινή μεταβλητότητα στις 

προσδοκώμενες αποδόσεις είναι υπέρ της υπόθεσης της αποτελεσματικότητας των 

αγορών.

Οι Fama and French (1989) υποστηρίζουν πως το D/P και το default spread είναι 

υψηλά (οι προσδοκώμενες αποδόσεις των μετοχών και των ομολόγων είναι υψηλές) όταν 

υπάρχει οικονομική ύφεση, ενώ το term spread είναι υψηλό (οι προσδοκώμενες αποδόσεις 

είναι υψηλές), όταν υπάρχει οικονομική ύφεση, αλλά υπάρχει προσδοκία για βελτίωση στο 

μέλλον. Συνεχιζόμενη ύφεση μπορεί να αποτελεί ένδειξη για χαμηλό πλούτο και 

υψηλότερο κίνδυνο, γεγονότα που μπορούν να αυξήσουν τις προσδοκώμενες αποδόσεις 

(ως ανταμοιβή για το ρίσκο). Επιπλέον, αν η ύφεση προσδοκάται ότι θα είναι παροδική, οι 

προσδοκώμενες αποδόσεις μπορεί να είναι υψηλές γιατί οι καταναλωτές προσπαθούν να 

εξομαλύνουν την κατανάλωση από το μέλλον στο παρόν. Η κοινή μεταβλητότητα στις 

προσδοκώμενες αποδόσεις οδηγεί τους υποστηρικτές του ΕΜΗ στο συμπέρασμα ότι η 

προβλεψιμότητα των αποδόσεων είναι ορθολογική, αποτέλεσμα αλλαγών σε προτιμήσεις 

ή σε τεχνολογικές διαταράξεις (technological shocks) και, επομένως, είναι συνεπής με την 

υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών. Οι προσδοκώμενες αποδόσεις 

παρουσιάζουν μεγάλες και με φθίνοντα ρυθμό μειούμενες αποκλίσεις από τον άνευ 

συνθήκης μέσο τους (αυτή η συμπεριφορά υπαγορεύεται από τις αλλαγές σε προτιμήσεις ή 

στην τεχνολογία). Βέβαια, οι θιασώτες των irrational bubbles αντιπροτείνουν ότι αυτή η 

κοινή μεταβλητότητα μπορεί απλά να σημαίνει ότι τα irrational bubbles είναι 

συσχετισμένα μεταξύ των χρεογράφων και των αγορών, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε 

διεθνές (Fama, 1991).

Τέλος, ο LeRoy (1989) αναφέρει ότι υπάρχει μια κατηγορία ελέγχων που ονομάζονται 

έλεγχοι ορίων διακύμανσης (εφεξής, variance-bounds tests) που αναπτύχθηκαν από τους 

LeRoy and Porter (1981) και Shiller (1979,1981). Στα μέσα του 1970 οι αναλυτές 

διαπίστωσαν ότι τα ίδια υποδείγματα που προϋποθέτουν μη-προβλέψιμες τιμές των 

χρεογράφων (υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου, martingale), ουσιαστικά απαιτούν τιμές που
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να έχουν μεταβλητότητα χαμηλή σε σχέση με την μεταβλητότητα των μερισμάτων. 

Εφόσον η θεμελιώδης αξία ενός χρεογράφου είναι συνάρτηση των μερισμάτων, ο LeRoy 

προτείνει την εξής έκφραση για την σύγκριση:

Var(pt) < Var(p',) , (1.2.1.1)

όπου pt είναι η πραγματική τιμή του χρεογράφου και p*t είναι η θεωρητική τιμή, έτσι
co

όπως σχηματίζεται από την σχέση: ρ t - Σ<· + ρ) ' dM , με ρ να συμβολίζει τον
ι=1

συντελεστή προεξόφλησης, dt το μέρισμα του συγκεκριμένου τίτλου την χρονική στιγμή t 

και i = 1,2,...,οο τα έτη μετά την χρονική στιγμή t και μέχρι το άπειρο.

Η απόρριψη της ανισότητας (1.2.1.1) ισοδυναμεί με απόρριψη του υποδείγματος 

martingale, ανεξάρτητα από το σύνολο πληροφόρησης των επενδυτών. Αντίθετα, σε 

παραδοσιακούς ελέγχους απόρριψη της ικανής συνθήκης για αποτελεσματικότητα 

μπορούσε να σημαίνει είτε μη-αποτελεσματική αγορά, είτε ότι η προβλεψιμότητα των 

αποδόσεων από την εξεταζόμενη μεταβλητή οφειλόταν στην μη περίληψή της στο σύνολο 

πληροφόρησης των επενδυτών (ουσιαστικά στην χρήση ελλιπούς μοντέλου αποτίμησης 

των χρεογράφων). Στις έρευνες των LeRoy and Porter (1981) και Shiller (1979,1981) 

προέκυψε ότι οι τιμές των χρεογράφων είναι πιο ευμετάβλητες σε σχέση με τις θεωρητικές 

τιμές, κάτι που συνηγορεί σε επιχειρηματολογία κατά της υπόθεσης των αποτελεσματικών 

αγορών (και σίγουρα κατά του martingale). Ο Shiller ερμήνευσε αυτή την απόκλιση ως 

ένδειξη για μη-αποτελεσματικές αγορές και μη-ορθολογικότητα των επενδυτών, ενώ οι 

LeRoy and Porter την ερμήνευσαν ως ένα δεδομένο που χρειάζεται εξήγηση. Ο ίδιος ο 

LeRoy το 1989 παραδέχεται πως αν και στην αρχή φάνηκε πως η μεγάλη μεταβλητότητα 

οφειλόταν σε οικονομετρικά προβλήματα (μεροληπτικοί εκτιμητές των παραμέτρων λόγω 

μικρού δείγματος, μη-στασιμότητα των μερισμάτων), σύμφωνα με νεότερες έρευνες των 

Shiller (1988), Gilles and LeRoy (1988) και West (1988) ο περιορισμός των 

οικονομετρικών προβλημάτων δεν μπορεί να απαλείψει και την μεγάλη μεταβλητότητα.

Ο Fama το 1991 διαφωνεί με τους προηγούμενους ερευνητές, επικαλούμενος τις 

έρευνες των Merton (1987), Kleidon (1988) και Cohrane (1991). Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι οι προσδοκώμενες αποδόσεις των χρεογράφων
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μεταβάλλονται με τον προσδοκώμενο πληθωρισμό, τα επιτόκια και άλλες δομικές 

μεταβλητές και οι παραπάνω έλεγχοι απλά συλλαμβάνουν αυτήν την μεταβλητότητα των 

προσδοκώμενων αποδόσεων (χωρίς να αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των 

αγορών).

1.2.2 Έλεγχοι ημιασθενούς μορφής αποτελεσματικότητας (Semistrong-form efficiency 

tests)

Οι έρευνες σχετικά με την semistrong-form αποτελεσματικότητα των αγορών 

χρεογράφων μπορούν να χαρακτηριστούν ως έλεγχοι για την ταχύτητα προσαρμογής των 

τιμών σε νέα πληροφόρηση. Το βασικό εργαλείο σε αυτό το πεδίο είναι το event study. To 

event study προσδιορίζει την σωρευτική απόδοση των μετοχών στην διάρκεια του χρόνου, 

από ένα προσδιορισμένο αριθμό περιόδων πριν από ένα γεγονός, μέχρι ένα 

προσδιορισμένο αριθμό περιόδων μετά από το γεγονός. Η απόδοση για κάθε μετοχή 

μετράται μετά την προσαρμογή της τιμής της για κινήσεις της αγοράς. Η υπερκανονική 

απόδοση (abnormal return - AR) για κάθε μετοχή, μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας από 

την πραγματική απόδοση R την απόδοση της αγοράς Rm (όπως αυτή εκφράζεται από την 

απόδοση ενός δείκτη που να εκπροσωπεί ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, π.χ. 

του S&P composite index)10. Αν οι σωρευτικές AR’s των περιόδων πριν και μετά την 

δημοσίευση του γεγονότος (λαμβανομένης υπόψη και της προεξόφλησης που κάνει η 

αγορά σε αναμενόμενα γεγονότα) δεν επηρεάζονται από την πληροφόρηση της περιόδου 

ανακοίνωσης του γεγονότος, τότε η αγορά είναι αποτελεσματική. Τα event studies 

παρέχουν στοιχεία για την αντίδραση των τιμών των μετοχών κυρίως σε ανακοινώσεις 

splits μετοχών και κερδών (καθώς και άλλων στοιχείων).

Η πρώτη δημοσίευση event study έγινε από τους Ball and Brown το 1968. 

Χρησιμοποίησαν δεδομένα από 261 μεγάλες επιχειρήσεις των Η.Π.Α. για την περίοδο 

1944-1966. Σκοπός τους ήταν η εξέταση των επιδράσεων στην τιμή των ανακοινώσεων 

για τα ετήσια κέρδη των επιχειρήσεων. Από την μελέτη που πραγματοποίησαν 

διαπίστωσαν ότι στην πραγματικότητα μόνο το 10%-15% της πληροφορίας αναφορικά με

10 Για τον υπολογισμό του AR μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της αγοράς (Re = a + b * R„,, με Re να 
συμβολίζει την προσδοκώμενη απόδοση ενός τίτλου) ως σημείο αναφοράς (benchmark) για τις αποδόσεις. 
Τότε, AR = R - (a + b * Rm), βλ. Ross et al., 1999.
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την ανακοίνωση για τα ετήσια κέρδη δεν είχε προεξοφληθεί από την αγορά μέχρι τον μήνα 

της ανακοίνωσης11.

Πάντως, το πρώτο event study πραγματοποιήθηκε από τους Fama et al., (αν και 

δημοσιεύθηκε μεταγενέστερα, σε σχέση με αυτό των Ball and Brown, το 1969). Η έρευνά 

τους αφορούσε τα splits μετοχών του NYSE. Η αρχική σκέψη των ερευνητών ήταν ότι τα 

splits πρέπει να συνδέονται συχνά με την εμφάνιση πληροφορίας που να επηρεάζει την 

θεμελιώδη αξία των τίτλων. Τα splits μεμονωμένα δεν θα έπρεπε να αποτελούν νέα 

πληροφορία. Συμπερασματικά, κατέληξαν στο ότι οι μεγάλες αυξήσεις των τιμών που 

συμβαίνουν στους μήνες που προηγούνται ενός split μπορεί να οφείλονται σε αλλαγές στις 

προσδοκίες των επενδυτών αναφορικά με τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης, παρά σε 

κάποια εσωτερικά αποτελέσματα του ίδιου του split. Αν στους μήνες μετά το split δεν 

πραγματοποιηθεί αύξηση κερδών (έτσι όπως αυτή εκφράζεται από αύξηση στα μερίσματα, 

κατά τους ερευνητές), τότε υπάρχει δραματική μείωση των τιμών σε επίπεδα πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας προεξόφλησης των πληροφοριών που υπονοεί το split. Επομένως, 

η αγορά κρίνεται ως αποτελεσματική.

Ο Scholes το 1972 πραγματοποίησε έρευνα αναφορικά με την επίδραση στις τιμές 

των δευτερευουσών προσφορών μετοχών (secondary offerings), που είναι μεγάλη 

προσφορά ήδη υπαρχουσών μετοχών από άτομα και θεσμικούς επενδυτές. Ως προς τις 

δευτερεύουσες προσφορές (secondary offerings) βρήκε ότι υπάρχει μια πτώση των τιμών 

των μετοχών της επιχείρησης που σχετίζονται με αυτήν, αλλά που δεν έχει σχέση τόσο με 

την πίεση που ασκείται (selling pressure) λόγω του μεγέθους της προσφοράς, όσο με την 

αρνητική πληροφορία (αρνητικά νέα σχετικά με την επιχείρηση, καθώς κάποιος θέλει να 

πωλήσει πολλές μετοχές της τελευταίας). Ο Scholes διαπίστωσε ότι η αγορά αντιδρά 

αποτελεσματικά με την semistrong-form έκφρασή της, περισσότερο όταν ο πωλητής έχει 

εσωτερική πληροφόρηση ως άτομο εντός της επιχείρησης (corporate insider) και κατά 

δεύτερο λόγο όταν είναι κάποια εταιρεία επενδύσεων. Βέβαια, το γεγονός της εσωτερικής 

πληροφόρησης και της αντίδρασης του επενδυτικού κοινού στις κινήσεις των εχόντων 

εσωτερική πληροφόρηση (εφεξής, insiders) είναι κατά της strong-form efficiency, καθώς 

υπάρχει παραδοχή ότι σε πρώτο επίπεδο μπορούν οι insiders να κερδίσουν, 

χρησιμοποιώντας εσωτερική πληροφόρηση.

11 Να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις που χρησιμοποίησαν ήταν μηνιαίες.
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια αξιοσημείωτα αποτελέσματα event studies που 

πραγματοποιήθηκαν από μεταγενέστερες έρευνες, έτσι όπως αναφέρθηκαν στον Fama το 

1991. Οι Charest (1978), Ahrony and Swary (1980), Asquith and Mullins (1983) βρήκαν 

ότι οι απροσδόκητες μεταβολές στα μερίσματα συνδέονται κατά μέσο όρο με ίδιου 

προσήμου μεταβολές στις τιμές, παρόλο που παλαιότερα η μερισματική πολιτική 

θεωρούνταν άσχετη ή αρνητικά νέα (bad news), καθώς τα μερίσματα συνδέονταν με 

φορολογία μεγαλύτερη από αυτή των κεφαλαιουχικών κερδών στις Η.Π.Α.. Οι Asquith 

and Mullins (1986), Masulis and Korwar (1986) βρήκαν ότι νέες εκδόσεις μετοχών είναι 

αρνητικά νέα (bad news). Αν και από μια άποψη υποδηλώνουν επενδυτικές ευκαιρίες για 

την εκδότρια επιχείρηση, το γεγονός της έκδοσης ενδεχομένως συνεπάγεται γνώση των 

διοικούντων ότι: 1) η μετοχή είναι υπερτιμημένη (και, επομένως, συμφέρει η έκδοση νέων 

μετοχών) ή/και 2) ότι οι ταμειακές ροές είναι χαμηλές (και καταφεύγει η επιχείρηση στην 

κεφαλαιαγορά για άντληση κεφαλαίων) ή/και 3) ότι θα υπάρχει χαμηλό κόστος 

αντιπροσώπευσης (agency cost) που συνδέεται με την έκδοση νέων μετοχών και 

συνεπάγεται την δυνατότητα από πλευράς διοίκησης για κακοδιαχείριση, καθώς αν 

προτιμώταν ο δανεισμός θα είχαν πιο δεσμευτικές συνθήκες εργασίας (λεπτομέρειες στους 

Ross et al. 1999). Τέλος, οι συγχωνεύσεις και τα tender offers (μια πρόταση εξαγοράς με 

την μορφή της δημόσιας πρόσκλησης στους μετόχους μιας επιχείρησης να πωλήσουν τους 

τίτλους τους σε τιμή μεγαλύτερη από αυτήν της αγοράς) κατά μέσο όρο δίνουν μεγάλα 

κέρδη για τους μετόχους των επιχειρήσεων - στόχων (Mandelker - 1974, Dodd and 

Ruback - 1977, Bradley - 1980, Dodd - 1980, Asquith - 1983). Στο έργο των Ross et al. 

του 1999 αναφέρεται ότι οι Szewczyk et al. (1997) μελέτησαν την αντίδραση της αγοράς 

σε ανακοινώσεις παράληψης διανομής μερίσματος (αρνητικά νέα). Σύμφωνα με την 

έρευνα, όλη η πληροφορία ενσωματώνεται στην τιμή της μετοχής μια μέρα πριν και μετά 

την ανακοίνωση του γεγονότος (πτώση τιμής).

Φυσικά, υπάρχουν και έρευνες που αμφισβητούν την semistrong-form 

αποτελεσματικότητα. Ο Asquith το 1983 έδειξε ότι αναφορικά με την επιχείρηση που 

επιδιώκει την συγχώνευση αρχικά δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή στην τιμή της 

μετοχής της (κατά την ανακοίνωση της συγχώνευσης), αλλά στη συνέχεια υπάρχει αργή 

μείωση στην τιμή της, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί σε μη αποτελεσματικότητα (αργή 

ενσωμάτωση της πληροφορίας στην αγορά). Οι Ball and Brown (1968) είχαν οδηγηθεί σε 

ανάλογα συμπεράσματα αναφορικά με την μετά την ανακοίνωση (post-announcement)
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των ετήσιων κερδών συμπεριφορά των AR’s. Όπως αναφέρεται στον Fama το 1991 το 

φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται και σε μεροληπτικούς εκτιμητές για τα AR’s (Franks 

et al., 1991) ή σε προβλήματα στην διαμόρφωση των συγκεκριμένων δειγμάτων (οι 

Mitchel and Lehn το 1990 δεν είχαν ανάλογα προβλήματα, λόγω καλύτερων δειγμάτων). 

Οι Bernard and Thomas (1990) υποστήριξαν ότι η αγορά δεν αντιλαμβάνεται την 

αυτοσυσχέτιση που παρουσιάζεται μεταξύ των τριμηνιαίων κερδών των επιχειρήσεων. 

Έτσι, μέρος της μεταβλητότητας των τιμών στις μέρες πριν και μετά την ανακοίνωση των 

τριμηνιαίων κερδών είναι προβλέψιμη από τα κέρδη ενός έως τεσσάρων προηγούμενων 

τριμήνων. Γενικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα event studies επιβεβαιώνουν σε κάποιο 

βαθμό την υπόθεση περί semistrong-form αποτελεσματικότητας των αγορών. Οι 

αποκλίσεις από το ΕΜΗ που παρουσιάζονται μπορεί να οφείλονται είτε σε οικονομετρικά 

προβλήματα, είτε σε ζητήματα λανθασμένου υπολογισμού των AR’s (Fama, 1991). Αν δεν 

συμβαίνει αυτό, τότε έχουμε ενδείξεις για μη-αποτελεσματικές αγορές.

1.2.3 Έλεγχοι ισχυρής μορφής αποτελεσματικότητας (Strong-form efficiency tests)

Η χρήση νέας πληροφόρησης από άτομα (ή φορείς, γενικότερα) που έχουν 

προνομιακή πρόσβαση σε αυτήν μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της strong-form 

αποτελεσματικότητας των αγορών, αν αυτή είναι ικανή να τους δώσει υπερκανονικά 

κέρδη. Έχουμε ήδη αναφέρει τις μελέτες των Niederhoffer and Osborne (1966) και 

Scholes (1972), που συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ευκαιριών εκ μέρους επενδυτών που 

έχουν ξεχωριστή πληροφόρηση για κερδοφορία μεγαλύτερη από αυτήν της αγοράς. Να 

σημειωθεί ότι οι έλεγχοι για strong-form αποτελεσματικότητα γίνονται συγκρίνοντας την 

απόδοση των εξεταζομένων ατόμων (ή φορέων) με ένα σημείο αναφοράς (benchmark), 

χρησιμοποιώντας κυρίως το CAPM. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε ενδεικτικά τα 

αποτελέσματα ορισμένων από αυτά.

Ο Cowles το 1933 και το 1944 επισήμανε ότι οι σύμβουλοι επενδύσεων (investment 

professionals) δεν μπορούν να νικήσουν την αγορά. Το 1965 ο Treynor και το 1966 ο 

Sharpe κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα για τους ειδικούς των αμοιβαίων 

κεφαλαίων (αναφορά σε Fama, 1991). Ο Jensen το 1968 εξέτασε 115 αμοιβαία κεφάλαια 

για την περίοδο 1955-1964. Βρήκε ότι οι αποδόσεις των επενδυτών σε αμοιβαία κεφάλαια 

πριν τα έξοδα αγοράς του αμοιβαίου από τον επενδυτή (load fees) και μετά από όλα τα 

άλλα έξοδα είναι κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 1% κάτω από την Γραμμή Αγοράς
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Χρεογράφων (γραμμή που παριστάνει τίτλους με άριστους συνδυασμούς κινδύνου και 

απόδοσης για τον επενδυτή, λεπτομέρειες στους Ross et al., 1999). Μόνο αν προστεθούν 

όλα τα έξοδα και υπολογιστεί η μικτή απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων οι μέσες 

αποδόσεις κάθε χρόνου κυμαίνονται τυχαία γύρω από την Γραμμή Αγοράς Χρεογράφων. 

Ουσιαστικά, οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχουν κερδοφόρα ιδιωτική 

πληροφόρηση.

Ο Ippolito (1989) αναλύει την απόδοση 143 αμοιβαίων κεφαλαίων για την περίοδο 

1965-1984. Βρήκε ότι οι αποδόσεις των αμοιβαίων πριν από τα έξοδα αγοράς του 

αμοιβαίου από τον επενδυτή (load fees) και μετά από όλα τα άλλα έξοδα είναι κατά μέσο 

όρο 0.83% πάνω από την Γραμμή Αγοράς Χρεογράφων του CAPM. Ο Ippolito 

συμπεραίνει ότι οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων αποζημιώνονται για την 

επιπλέον πληροφόρηση που έχουν. Ο Fama αναφέρει ότι στα συνταξιοδοτικά κεφάλαια 

(pension funds) η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι Brinson et al. (1986) εξετάζουν τις 

αποδόσεις 91 μεγάλων συνταξιοδοτικών κεφαλαίων της περιόδου 1974-1983. Το 

συμπέρασμα ήταν ότι η απόδοσή τους ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερη κατά 1.1% σε 

σχέση με ένα παθητικό προς σύγκριση χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων (το 

αντίστοιχο benchmark). Καταρχάς, αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε σύγκρουση με αυτό 

του Ippolito για τα αμοιβαία κεφάλαια. Φαίνεται ότι η χρήση του CAPM επηρεάζει των 

υπολογισμό των υπερκανονικών κερδών. Όταν οι Elton et al. χρησιμοποίησαν το 1991 ένα 

μοντέλο τριών παραγόντων για να εκτιμήσουν την απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων για 

την ίδια περίοδο με αυτή που χρησιμοποίησε ο Ippolito, βρήκαν αποδόσεις χαμηλότερες 

κατά 1.1 % σε σχέση με τα σημεία αναφοράς (benchmarks) που είχαν.

Οι Ridge and Irwin το 1994 συνέκριναν την απόδοση αμοιβαίων κεφαλαίων με τον 

δείκτη Wilshire 5000, για την περίοδο 1971-1992. Έδειξαν ότι η πλειοψηφία των 

αμοιβαίων κεφαλαίων ξεπερνούσε σε απόδοση τον δείκτη μόνο για 7 από τα 22 χρόνια της 

έρευνας. Στα υπόλοιπα 15 χρόνια ο δείκτης είχε μεγαλύτερες αποδόσεις από την 

πλειοψηφία των αμοιβαίων κεφαλαίων. (Ross et al., 1999).

Τέλος, παρατίθενται κάποια στοιχεία αναφορικά με τους αναλυτές χρεογράφων και 

τους insiders. Ο Fama το 1991 βασιζόμενος σε έρευνες των Shekel (1985), Lloyd-Davies 

and Canes (1978) και Liu et al. (1990) υποστηρίζει ότι οι αναλυτές χρεογράφων (όπως και 

η Value Line Investment Survey, που πραγματοποιεί ποιοτικές κατατάξεις των
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επιχειρήσεων ανάλογα με τις προσδοκώμενες αποδόσεις τους) έχουν σε κάποιο βαθμό 

ιδιωτική πληροφόρηση με αποτελέσματα που είναι μικρά, αλλά στατιστικά σημαντικά. Η 

απόκτηση ξεχωριστής πληροφόρησης έχει κάποιο κόστος και οι κάτοχοί της 

αποζημιώνονται για αυτό με υψηλότερες αποδόσεις. Κατά τον Fama, αν και η ύπαρξη 

κερδοφόρας (έστω και οριακά) πληροφορίας είναι ένδειξη για μη-αποτελεσματική αγορά, 

με την strong-form έννοιά της, παρόλα αυτά είναι συνεπής με ορθολογική συμπεριφορά εκ 

μέρους όλων των επενδυτών (ο καθένας λειτουργεί ανάλογα με την πληροφόρησή του). 

Τέλος, κλείνοντας της αναφορά στην επισκόπηση του Fama, θεωρείται ότι οι insiders των 

επιχειρήσεων μπορούν να έχουν υπερκανονικά κέρδη (Jaffe, 1974), αλλά οι εκτός της 

επιχείρησης δεν μπορούν να επωφεληθούν από δημόσια πληροφορία σχετικά με το 

γεγονός της ύπαρξης συναλλαγών με βάση την εσωτερική πληροφόρηση (Seyhun, 1986).

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι για την strong-form αποτελεσματικότητα δεν είναι 

δυνατό να προκόψουν ασφαλή συμπεράσματα, εφόσον υπάρχει πάντα το πρόβλημα της 

επιλογής του κατάλληλου χαρτοφυλακίου σύγκρισης (benchmark) και της εφαρμογής του, 

όπως είδαμε στην περίπτωση των αμοιβαίων και των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Ακόμη 

και εκεί, αν δεν θεωρήσουμε ότι η αγορά είναι strong-form αποτελεσματική, τουλάχιστον 

έχει αποδειχθεί ότι οι ιδιαίτερη πληροφόρηση που υποθέτονταν παλαιότερα ότι είχαν, στην 

πραγματικότητα είναι λιγότερη και όχι ιδιαίτερα αποδοτική. Το σίγουρο είναι ότι η strong- 

form αποτελεσματικότητα δεν μπορεί να είναι εφικτή όπου υπάρχουν πραγματικοί insiders 

με προνομιούχο πληροφόρηση που μπορούν να την χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για 

κερδοφόρα στρατηγική.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ - ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Η πρόοδος στην έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αγορών 

χρεογράφων δεν συνδεόταν πάντα με υποστηρικτικά του ΕΜΗ συμπεράσματα. Σε μεγάλο 

βαθμό, ο έλεγχος για αποτελεσματικότητα είναι στην ουσία ένας συνδυαστικός έλεγχος 

(joint test), καθώς μια απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης (που συνδέεται με συμπεριφορά 

συνεπή με το ΕΜΗ, όπως μη-αυτοσυσχετισμένες αποδόσεις, χαμηλή μεταβλητότητα 

στους ελέγχους μεταβλητότητας) σημαίνει είτε μη-αποτελεσματική αγορά, είτε 

λανθασμένο θεωρητικό πρότυπο με το οποίο γίνεται η σύγκριση των πραγματικών
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δεδομένων (ή και λανθασμένη χρήση του προτύπου, κυρίως όταν υπάρχουν προβλήματα 

που συνδέονται με οικονομετρικά ζητήματα, όπως το μικρό μέγεθος του δείγματος ή η 

συμπεριφορά των αποδόσεων, που συνήθως υποθέτεται κανονική).

1.3.1 Η έννοια της χρηματοοικονομικής ανωμαλίας

Οι υποστηρικτές του ΕΜΗ έχουν την τάση να αποδίδουν τις όποιες αποκλίσεις από 

αυτήν σε οικονομετρικά ζητήματα ή στην πραγματοποιούμενη χρήση του προτύπου 

αναφοράς (benchmark). Μάλιστα, ακόμη και όταν παραδέχονται ότι η αγορά δεν είναι 

αποτελεσματική με την στενή της έννοια, χρησιμοποιούν τον ισχυρισμό της ορθολογικής 

συμπεριφοράς των επενδυτών προς δικαίωσή τους. Αντίθετα, οι δύσπιστοι ως προς το 

ΕΜΗ έχουν την τάση να αποδίδουν τις αποκλίσεις στην μη-αποτελεσματικότητα των 

αγορών. Ήδη παρουσιάσαμε περιπτώσεις όπου υπήρξε κάποια διάσταση μεταξύ των 

ερευνητών αναφορικά με την συμπεριφορά της αγοράς σε δεδομένες συνθήκες. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την αργή ή αδικαιολόγητη μεταβολή των τιμών μετά από 

κάποιες ανακοινώσεις, την εξαιρετικά μεγάλη μεταβλητότητα των αποδόσεων (και την 

δημιουργία irrational bubbles) ή την ύπαρξη κάποιων εξαρτήσεων (κατά ορισμένους 

ερευνητές) σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Πάντως, η ύπαρξη φαινομένων που δεν εξηγούνται 

από το υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο είναι παραδεκτή από όλους, αλλά οι προσπάθειες 

ερμηνείας τους κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 

κατά τους Timmermann and Granger (2004) υπάρχει η λεγάμενη “αυτοκαταστροφή” (self- 

destruction) στις χρηματοοικονομικές ανωμαλίες. Όταν η ύπαρξη μιας ανωμαλίας γίνεται 

δημόσια γνωστή αναμένεται να εξαφανισθεί, είτε γιατί εκμεταλλεύονται την ευκαιρία οι 

επενδυτές (αν είναι αληθινή), είτε γιατί δεν υπάρχει λόγος να ξανασυμβεί στο μέλλον και 

να φανεί σε νεότερες έρευνες (αν ήταν αποτέλεσμα εσκεμμένης επιλογής δεδομένων - data 

mining).

Οι Frankfurter and McGoun (2001) δίνουν τον παρακάτω ορισμό στη 

χρηματοοικονομική ανωμαλία, χρησιμοποιώντας τη ορολογία της φυσικής επιστήμης: 

Ανωμαλία είναι η απόκλιση από την φυσική τάξη. Γενικά, ως ανωμαλία θεωρείται κάθε 

μη-κανονικότητα, απόκλιση από την κοινή τάξη, ιδιάζουσα συνθήκη ή κατάσταση. Οι 

Frankfurter and McGoun παρουσιάζουν και έναν άλλο ορισμό, αυτόν του Thomas Kuhn, 

ενός αμερικανού φιλοσόφου και ιστορικού που έμεινε γνωστός για το έργο του “The

40



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Θεωρία των αποτελεσματικών αγορών και εναλλακτικές προσεγγίσεις

Structure of Scientific Revolution” (1962), στο οποίο αμφισβήτησε την άποψη ότι η 

επιστήμη προοδεύει μέσα από την συσσώρευση γνώσεων και, αντίθετα, υποστήριξε ότι η 

εξέλιξη έρχεται μόνο μέσα από μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις, στις οποίες ένα πρότυπο 

σκέψης και έρευνας αντικαθίσταται (μερικώς ή ολικώς) από ένα άλλο. Ο Kuhn 

χαρακτηρίζει ως ανωμαλία κάθε απόκλιση από ένα πρότυπο. Και στην προκειμένη 

περίπτωση το πρότυπο είναι αυτό του ΕΜΗ (έτσι όπως συνδυάζεται με το CAPM). 

Βέβαια, μια απόκλιση μπορεί να προκαλεί κάποιο προβληματισμό χωρίς να είναι 

αναγκαστικά ανωμαλία. Σε αυτήν την περίπτωση, θεωρείται πρόβλημα (puzzle). Αν κατά 

την διάρκεια επίλυσής του προκόψει ασυμβίβαστο μεταξύ υπάρχουσας θεωρίας και 

πραγματικότητας, τότε έχουμε ανωμαλία. Αλλιώς, αν πιστεύεται ότι μπορεί να λυθεί (ή αν 

έχει ήδη λυθεί) μέσα στα πλαίσια της υπάρχουσας θεωρίας, παραμένει απλά ένα πρόβλημα 

(puzzle).

Αν και αναγνωρίζεται και από τους υπέρμαχους του EMH/CAPM η ύπαρξη 

αποκλίσεων από αυτό, παρατηρείται μια απροθυμία από αυτούς για επανεξέταση του 

προτύπου, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Η προσπάθεια αντικατάστασης 

ή, έστω, βελτίωσης ενός προτύπου που δεν είναι σε μεγάλο βαθμό ικανό να περιγράφει 

την πραγματικότητα είναι συστατικό στοιχείο της εξέλιξης της επιστήμης. Ας δούμε στη 

συνέχεια ποια είδη χρηματοοικονομικών ανωμαλιών παρατηρούνται σε διάφορες έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί. Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα χρήσης των 

παρατηρούμενων συμπεριφορών (patterns) της αγοράς είναι το πιο προβληματικό σημείο 

για τους υποστηρικτές του ΕΜΗ, καθώς και στην πιο χαλαρή του μορφή, δεν δέχεται την 

δυνατότητα πραγματοποίησης υπερκανονικών κερδών, συνυπολογιζόμενού και του 

κόστους. Από την άλλη μεριά, οι αντίπαλοι του EMH/CAPM δεν έχουν δημοσιεύσει μέχρι 

τώρα έναν επενδυτικό μηχανισμό που με συνέπεια να παράγει υπερκανονικά κέρδη.

1.3.2 Εμπειρικές έρευνες για την ύπαρξη χρηματοοικονομικών ανωμαλιών

Ο Basu (1977) υποστήριξε ότι ήταν δυνατή η χρήση του λόγου τιμή/κέρδη (Ρ/Ε) για 

την πρόβλεψη των αποδόσεων των μετοχών. Συγκεκριμένα, μελετώντας 1400 επιχειρήσεις 

για την περίοδο 1956-1971 παρατήρησε ότι μετοχές με χαμηλό Ρ/Ε είχαν μεγαλύτερη 

απόδοση κατά 7% κάθε χρόνο σε σχέση με τις μετοχές με υψηλό Ρ/Ε. Η απόδοση δεν 

αντικατόπτριζε το αναλαμβανόμενο από τους επενδυτές κίνδυνο, αλλά ήταν μεγαλύτερη 

από την αναμενόμενη με βάση τον κίνδυνο απόδοση. Ο ίδιος ερμήνευσε αυτή την
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συμπεριφορά ως ενδεικτική μη-αποτελεσματικότητας, παρόλο που θα μπορούσε να είναι 

εν μέρει αποτέλεσμα λανθασμένου προτύπου αναφοράς (CAPM).

Οι Ball and Brown (1968) είχαν οδηγηθεί σε ανάλογα συμπεράσματα αναφορικά με 

την μετά την ανακοίνωση των ετήσιων κερδών συμπεριφορά των AR’s. Υπήρχε μια 

πτώση των τιμών μετά την ανακοίνωση που δεν μπορούσε να εξηγηθεί ορθολογικά. Στην 

επισκόπησή του το 1978 ο Ball αναφέρει 20 έρευνες σχετικά με κέρδη και μερίσματα και 

συμπεραίνει ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία υπέρ της ύπαρξης ανωμαλιών (βλ. Dimson and 

Mussavian, 1998).

Οι Dimson and Mussavian (1998) κάνουν τις εξής αναφορές για τις ανωμαλίες στις 

αποδόσεις: Ο Banz το 1981 εξέτασε το γνωστό ως αποτέλεσμα μεγέθους (size effect). 

Συγκεκριμένα, παρατήρησε την μακροχρόνια απόδοση από την επένδυση σε μικρές 

επιχειρήσεις. Χρησιμοποιεί μηνιαίες αποδόσεις για την περίοδο 1931-1975 μετοχών του 

NYSE. Παρατήρησε ότι οι 50 μικρότερες μετοχές ξεπερνούσαν κατά 1% κατά μέσο όρο 

κάθε μήνα (προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο) τις 50 μεγαλύτερες. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν και πολλές άλλες έρευνες (Schwert-1983, Dimson and 

Marsh-1989 κ.α.).

O Ritter το 1991 εξετάζει την μακροχρόνια συμπεριφορά των αποδόσεων των νέων 

εκδόσεων μετοχών. Χρησιμοποιεί δείγμα 1526 αρχικών δημόσιων προσφορών τίτλων 

(Iinitial Public Offerings - IPO’s) αναφορικά με την περίοδο 1975-1984. Ο Ritter 

διαπιστώνει ότι μια αρχική επένδυση σε αυτές τις μετοχές στο τέλος της πρώτης ημέρας 

διαπραγμάτευσής τους στο χρηματιστήριο συνδέεται με σημαντικά χαμηλή απόδοση σε 

σύγκριση με σειρά προτύπων σύγκρισης (benchmarks) που χρησιμοποίησε.

Οι Fama and French το 1992 διαπιστώνουν ότι δύο μεταβλητές, η κεφαλαιοποίηση 

της μετοχής στην αγορά (όγκος συναλλασσομένων μετοχών x αγοραία αξία των μετοχών) 

και ο λόγος λογιστική αξία/τιμή (Β/Ρ) εξηγούν σε σημαντικό βαθμό την μεταβλητότητα 

των μετοχών του NYSE για την περίοδο 1963-1990. Οι ερευνητές ισχυρίζονται τα εξής: 1) 

Ότι το b δεν είναι ικανό να εξηγήσει την διάρθρωση των μέσων αποδόσεων των μετοχών 

(απόκλιση από το κλασικό EMH/CAPM, αλλά σύμφωνο με μια ανάλυση των θεμελιωδών 

μεγεθών των επιχειρήσεων). 2) Ότι η κεφαλαιοποίηση και το Β/Ρ φαίνεται να απορροφούν 

σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο της μόχλευσης και του Ε/Ρ στις μέσες αποδόσεις των μετοχών,
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τουλάχιστον για την εξεταζόμενη περίοδο. Αν τα χρεόγραφα αποτιμώνται ορθολογικά, 

τότε φαίνεται ότι ο κίνδυνος των μετοχών είναι πολυδιάστατος. Όμως, η μεγάλη 

ερμηνευτική δύναμη της Β/Ρ μεταβλητής μπορεί να είναι αποτέλεσμα της υπερβάλλουσας 

αντίδρασης της αγοράς και όχι ορθολογικής ανάλυσης των θεμελιωδών μεγεθών (όσο 

καλά μπορούν να εκφραστούν από τις εξεταζόμενες μεταβλητές).

Οι DeBondt and Thaler (1985,1987) παρουσίασαν σημαντικά εμπειρικά 

αποτελέσματα που αμφισβητούσαν έντονα την θεωρία αποτελεσματικών αγορών. 

Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι οι μετοχές του NYSE που είχαν χαρακτηριστεί ως οι πιο 

ακραίοι χαμένοι (losers) σε μια περίοδο 3-5 ετών τείνουν να έχουν σημαντικές αποδόσεις 

σε σχέση με την αγορά κατά τα χρόνια που ακολουθούν, και ιδιαίτερα τον Ιανουάριο των 

επόμενων ετών. Αντίστροφα, οι μετοχές που είχαν χαρακτηριστεί ως οι πιο ακραίοι 

νικητές (winners) τείνουν να έχουν χαμηλές αποδόσεις σε σχέση με την αγορά κατά τα 

χρόνια που ακολουθούν. Οι δύο ερευνητές αποδίδουν την συμπεριφορά αυτή των μετοχών 

σε υπερβάλλουσα αντίδραση (overreaction) της αγοράς σε εξαιρετικά αρνητικά ή θετικά 

νέα σχετικά με τις επιχειρήσεις. Στον Fama (1991) αναφέρονται ερευνητές που 

αμφισβήτησαν αυτά τα αποτελέσματα. Οι Chan (1988) και Ball and Kothari (1989) 

ισχυρίστηκαν ότι τα αποτελέσματα αυτά οφείλονταν στο γεγονός ότι οι αποδόσεις δεν 

ήταν προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο. Ο Zarowin (1989) αποδίδει αυτή την 

συμπεριφορά των μετοχών στο αποτέλεσμα μεγέθους (size effect) του Banz (1981). 

Ουσιαστικά, επειδή οι μικρής κεφαλαιοποίησης μετοχές είναι συχνά χαμένοι (losers) 

έχουν υψηλότερες προσδοκώμενες αποδόσεις από τις μεγάλης κεφαλαιοποίησης μετοχές. 

Οι Chan and Chen (1991) ισχυρίζονται ότι υπάρχει ένας παράγοντας κινδύνου που 

συνδέεται με κάποια αποζημίωση (μεγαλύτερη απόδοση) σε ένα ορθολογικό μοντέλο 

αποτίμησης. Φαινόμενα μεταστροφής της τάσης των μετοχών (price reversal) σε 

εβδομαδιαίες και μηνιαίες αποδόσεις βρήκαν και οι Jagedeesh (1990), Lehmann (1990) 

και Lo and MacKinlay (1990). O Fama (1991) ισχυρίζεται ότι αυτά μπορεί να οφείλονται 

σε λάθη στα δεδομένα (data errors) που οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

1.3.3 Ημερολογιακές χρηματοοικονομικές ανωμαλίες

Τέλος, θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στις ημερολογιακές ανωμαλίες (calendar 

anomalies). Οι σημαντικότερες ημερολογιακές ανωμαλίες είναι οι εξής (Pearce, 1996):
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α) Το αποτέλεσμα του Ιανουάριου ή της αλλαγής του χρόνου (εφεξής, January effect 

ή Tum-of-the-Year effect), που αναφέρεται στις υψηλότερες αποδόσεις των μετοχών που 

παρατηρούνται κατά τον Ιανουάριο. Το φαινόμενο αυτό ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά από 

τους Rozeff and Kinney το 1976 σε αποδόσεις του NYSE με δεδομένα για την περίοδο 

1904-1974. Ο Keim το 1983 βρήκε ότι υψηλότερες αποδόσεις σε μικρές μετοχές ήταν 

συγκεντρωμένες στις πρώτες ημέρες του Ιανουάριου, για αυτό και το φαινόμενο 

ονομάστηκε και Tum-of-the-Year effect. Η κυριότερη αιτία για το January effect 

θεωρείται ότι είναι η υπόθεση της πώλησης μετοχών λόγω φορολογικής ελάφρυνσης. 

Συνήθως, όσοι έχουν κεφαλαιακές απώλειες στην διάρκεια της χρονιάς πωλούν τους 

τίτλους τους τον Δεκέμβριο (ρίχνοντας την τιμή τους) και αγοράζουν πάλι τον Ιανουάριο 

(ανεβάζοντας πάλι την τιμή τους), για να επωφεληθούν από την φορολογική ελάφρυνση 

λόγω απώλειας εισοδήματος. Η ορθολογικότητα αυτής της εξήγησης έχει αμφισβητηθεί 

από τον Roll (1983), που υποστηρίζει ότι η συναλλαγή μεταξύ ορθολογικών επενδυτών 

(arbitrage) θα είχε εξαλείψει κάθε επίδραση στην τιμή. Άλλες εξηγήσεις που δίνονται για 

το January effect είναι οι εξής: 1) Ο Ogden το 1990 υποστήριξε ότι οφείλεται στην 

ρευστότητα των επενδυτών (εποχικότητα των ταμειακών τους ροών). 2) Οι Jacobs and 

Levy το 1988 ισχυρίστηκαν ότι είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι επενδυτές 

περιμένουν μέχρι το νέο έτος για να πάρουν επενδυτικές αποφάσεις. 3) Μια άλλη εξήγηση 

είναι ότι κάποιοι οργανισμοί πωλούν τους χαμένων (losers) τους τον Δεκέμβριο για να 

εξωραΐσουν τις αναφορές τους.

β) Το αποτέλεσμα του Σαββατοκύριακου (εφεξής, Weekend effect), το οποίο 

αναφέρεται στο γεγονός ότι την Δευτέρα οι αποδόσεις είναι κατά μέσο όρο αρνητικές και 

χαμηλότερες από αυτές της υπόλοιπης εβδομάδας (French-1980, Gibbons and Hess-1981). 

Οι Lakonishok and Levi (1982) απέδωσαν μερικώς το φαινόμενο αυτό σε πρακτικές 

τακτοποίησης και εκκαθάρισης που κάνουν την αγορά μετοχών πιο ελκυστική την 

Παρασκευή (κάτι που αυξάνει τις αποδόσεις την Παρασκευή, οδηγώντας σε διόρθωση την 

Δευτέρα). Άλλη εξήγηση είναι ότι οι επιχειρήσεις διανέμουν προμέρισμα συνήθως την 

Δευτέρα, οδηγώντας σε πτώση την τιμή (καθώς ο αγοραστής της μετοχής δεν απολαμβάνει 

κάποιο μέρος από το προμέρισμα, η μετοχή καθίσταται ex-dividend). Ο Miller το 1988 

δίνει ψυχολογική ερμηνεία στο Weekend effect. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι οι 

επενδυτές είναι πιο πιθανόν να πωλήσουν την Δευτέρα, καθώς το Σαββατοκύριακο είναι 

ανεπηρέαστοι από τις συμβουλές των χρηματιστών τους που λογικά δεν θα τους 

συμβούλευαν να πωλήσουν (και, συνεπώς, να αποσυρθούν). Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι
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επιχειρήσεις περιμένουν μέχρι την Δευτέρα για να ανακοινώσουν τα αρνητικά νέα. 

Βέβαια, σε μια αποτελεσματική αγορά το γεγονός αυτό θα είχε προεξοφληθεί νωρίτερα. 

Όλες αυτές οι εξηγήσεις έχουν αμφισβητηθεί. Κυρίως, έχουν αμφισβητηθεί οι υποθέσεις 

αναφορικά με την συμπεριφορά των αποδόσεων, πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι 

έρευνες. Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις θεωρούνταν ότι κατανέμονται κανονικά και έχουν 

σταθερή διακύμανση. Οι Connolly (1989), Chang et al. (1993), Agrawal and Tandon 

(1994) χρησιμοποιώντας εκτιμητές των παραμέτρων των ερμηνευτικών μεταβλητών που 

συμπεριφέρονται καλά (είναι συνεπείς και αμερόληπτοι) σε μοντελοποίηση που δεν κάνει 

αυτές τις υποθέσεις, βρήκαν ότι το φαινόμενο αυτό είναι σχεδόν ανύπαρκτο, ειδικά στις 

Η.Π.Α. Σε άλλες χώρες δεν συνέβαινε το ίδιο, τουλάχιστον μέχρι το 1980.

γ) Το αποτέλεσμα της αλλαγής του μήνα (εφεξής, Tum-of-the-Month effect), που 

αναφέρεται στην εμφάνιση θετικών αποδόσεων των μετοχών την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του μήνα και τις πρώτες 5 εργάσιμες ημέρες του επόμενου. Ανιχνεύθηκε για πρώτη 

φορά από τον Ariel το 1987. Υποστήριξε ότι η πιο λογική εξήγηση ήταν η συστηματική 

αγορά από τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια (pension funds) στις αλλαγές του μήνα. Ο Ogden 

το 1990 το αποδίδει στον εποχικό χαρακτήρα των ταμειακών ροών των επενδυτών. Τέλος, 

οι Jacobs and Lavy (1988) ισχυρίζονται ότι δημιουργείται από την επιθυμία των 

επενδυτών να αναβάλουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις μέχρι την αρχή μιας περιόδου 

(στην συγκεκριμένη περίπτωση, του μήνα).

δ) Το αποτέλεσμα πριν τις αργίες (εφεξής, Pre-holiday effect), το οποίο έχει σχέση με 

το γεγονός ότι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από μια αργία (π.χ. Χριστούγεννα, 

Πρωτομαγιά κ.α.) οι αποδόσεις των μετοχών είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές των 

υπόλοιπων ημερών. Το φαινόμενο συνδέθηκε με τον Ariel, που το ανέφερε το 1990. Το 

1988 οι Lakonishok and Smidt είχαν παρουσιάσει ανάλογα αποτελέσματα για μεγαλύτερο 

χρονικό ορίζοντα. Οι Kim and Park (1994) βρήκαν Pre-holiday effect σε μετοχές του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α.. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια 

επίσημη εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Πιθανόν να συνδέεται με ψυχολογικούς 

παράγοντες (κλίμα ευφορίας).

ε) Τα σχήματα σειριακών συσχετίσεων (εφεξής, Serial Correlation Patterns) των 

ημερήσιων αποδόσεων των μετοχών. Οι Keim and Stambaugh (1984) παρατήρησαν ότι 

μεταξύ Παρασκευής και Δευτέρας υπήρχε στις αποδόσεις (ημερήσιες) των μετοχών
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μεγαλύτερη αυτοσυσχέτιση από ότι μεταξύ των αποδόσεων άλλων ημερών. Οι 

Bessembinder and Hertzel (1993) βρήκαν ότι οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης μεταξύ των 

ημερήσιων αποδόσεων είναι μεγαλύτεροι όταν μεταξύ των εργάσιμων ημερών υπάρχει μια 

διακοπή. Δεν υπάρχει κάποια αιτία στην οποία να έχει αποδοθεί αυτό το φαινόμενο με 

κάποια αξιοπιστία.

Οι ημερολογιακές ανωμαλίες φαίνεται ότι συνδέονται περισσότερο με τις αποδόσεις 

των μετοχών των μικρών επιχειρήσεων, όπως είδαμε και σε προηγούμενη παράγραφο. 

Αυτό διαπιστώθηκε και από τον Pearce το 1996, που εξέτασε την συμπεριφορά των 

αποδόσεων μετοχών των NYSE και NASDAQ σε equally-weighted (με ίδιο συντελεστή 

στάθμισης για όλες τις μετοχές) και value-weighted (με συντελεστή στάθμισης ανάλογα με 

την κεφαλαιοποίηση της μετοχής) χαρτοφυλάκια για την περίοδο 1972-1994. Ενώ οι 

ημερολογιακές ανωμαλίες άρχισαν να εξαφανίζονται από τις μεγάλες μετοχές μετά το 

1978, στις μικρές παρέμειναν στατιστικά σημαντικές, για κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδο και 

σχεδόν για κάθε χρησιμοποιούμενη υποπερίοδο. Ειδικά το Weekend-effect και το Pre

holiday effect ήταν πάντοτε στατιστικά σημαντικά. Επίσης, οι αυτοσυσχετίσεις μεταξύ 

των ημερήσιων αποδόσεων ήταν θετικές (για όλες τις μετοχές, μικρές ή μεγάλες), με 

μεγαλύτερες μεταξύ Παρασκευής και Δευτέρας. Οι συντελεστές φαίνεται να φθίνουν με 

την πάροδο του χρόνου (πιθανόν ως συνέπεια του γεγονότος ότι οι αγορές είναι πιο 

οργανωμένες και, επομένως, πιο κοντά στην αποτελεσματικότητα). Πολύ μεγάλες ήταν οι 

αποδόσεις των μικρών μετοχών την τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου.

1.3.4 Λόγοι ύπαρξης χρηματοοικονομικών ανωμαλιών

Το ζήτημα των χρηματοοικονομικών ανωμαλιών που εμφανίζονται σε διάφορες 

έρευνες οδήγησε στην ανάγκη για διερεύνηση των αιτίων της. Οι αποκλίσεις από το 

EMH/CAPM δείχνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ερμηνευτική του αξία είναι 

περιορισμένη και χρειάζεται η βελτίωση του προτύπου ώστε να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις.

Οι Frankfurter and McGoun (2001) υποστηρίζουν ότι τα αξιώματα πάνω στα οποία 

βασίζεται το EMH/CAPM δεν είναι σε μεγάλο βαθμό ρεαλιστικά. Συγκεκριμένα, 

διαχωρίζουν τα αξιώματα σε δηλωμένα και άδηλα, ισχυριζόμενοι ότι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα αφορά τα άδηλα. Τα δηλωμένα αξιώματα αναφορικά με τις προτιμήσεις των
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ατόμων, που μεγιστοποιούν μια Von Neumann-Morgenstem προσδοκώμενη συνάρτηση 

χρησιμότητας του πλούτου, είναι τα εξής: 1) πληρότητα (συγκρισιμότητα) προτιμήσεων,

2) μεταβατικότητα, 3) συνέχεια, 4) ανεξαρτησία, 5) εναλλαξιμότητα και 6) αποστροφή 

προς τον κίνδυνο. Αν και αξιώματα αυτά ήταν χρηστικά σημαντικά, δεν έχουν τον 

απαιτούμενο βαθμό ρεαλιστικότητας, καθώς η ερμηνεία της συμπεριφοράς των ατόμων 

είναι σύνθετη και όχι απλά υπολογιστική και απαιτεί διερεύνηση και της ψυχολογικής της 

διάστασης. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι το έργο της ορθολογικής ανάλυσης γίνεται σε 

κάποιο βαθμό από ειδικούς στους οποίους απευθύνονται τα άτομα, δεν μπορεί να 

αποκλειστεί ούτε η ύπαρξη μεμονωμένων επενδυτών, ούτε η ευκαιριακή μη-ορθολογική 

συμπεριφορά των ειδικών. Στην πραγματικότητα, αυτά τα αξιώματα χρησιμοποιούνται για 

να δικαιολογηθούν οι υποθέσεις για την συμπεριφορά των ατόμων στο συγκεκριμένο 

θεωρητικό πλαίσιο του EMH/CAPM.

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός επικεντρώνεται στα άδηλα αξιώματα, που είναι τα 

εξής: 1) Η χρήση του όρου financial economics δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι 

οικονομικά και χρηματοοικονομική ταυτίζονται. Φυσικά, η συμπεριφορά των ανθρώπων 

δεν είναι δυνατό να εκφραστεί αποκλειστικά από μια μαθηματικοποιημένη οικονομική 

σκέψη, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη ελαστικότητα, ειδικά ως προς την εξεύρεση των 

κινήτρων της συμπεριφοράς. 2) Η υπόθεση ότι ένα πολύπλοκο πρόβλημα μπορεί να 

αναλυθεί στα συνιστώντα μέρη του, κάθε μέρος να λυθεί χωριστά και στη συνέχεια να 

επανασυσταθεί, για να δοθεί η λύση στο σύνθετο πρόβλημα από το άθροισμα των μερών.

3) Η υπόθεση ότι πολιτιστικές διαδικασίες, όπως ήθη, έθιμα και συνήθειες μπορούν να 

μοντελοποιηθούν μαθηματικά. 4) Το αξίωμα ότι αποδεικνύοντας κάτι, ταυτόχρονα 

αποδεικνύεις ότι δεν ισχύει το αντίθετό του. 5) Το αξίωμα ότι μη-ρεαλιστικές υποθέσεις 

που οδηγούν σε ορθολογικά (οικονομικά) συμπεράσματα είναι αποδεκτές για την 

δημιουργία θεωρητικών προτύπων, όπως η υπόθεση της ορθολογικότητας των επενδυτών.

Να σημειωθεί ότι συχνά κάποιοι ερευνητές δεν πραγματοποιούν τον απαιτούμενο 

έλεγχο για τις στατιστικές υποθέσεις (όπως αυτή της κανονικότητας των καταλοίπων) ή 

θεωρούν κάποιες υποθέσεις παλαιοτέρων ερευνητών ως δεδομένες και εργάζονται χωρίς 

καν να τις αναφέρουν. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι είναι δυνατόν αυτές απλά να 

είναι λανθασμένες, μπορούμε να αντιληφθούμε τον προβληματισμό αναφορικά με το 

ζήτημα της αποτελεσματικότητας των αγορών. Αυτός ο προβληματισμός οδήγησε στην
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ανάγκη γνα βελτίωση της υπάρχουσας θεωρίας και για εναλλακτικά πρότυπα ερμηνείας 

της συμπεριφοράς των αγορών, στα οποία θα αναφερθούμε στην επόμενη ενότητα.

Τέλος, θα γίνει μια αναφορά στα κριτήρια του Kleidon (1987) για την ανάπτυξη μιας 

νέας θεωρίας, έτσι όπως παρουσιάζονται στους Frankfurter and McGoun (2001). Η 

καινούρια θεωρία πρέπει:

1) Να εξηγεί την αρχική ανωμαλία.

2) Να μην καταστρέφει μεγάλο μέρος από την προηγούμενη θεωρία.

3) Να παρέχει δυνατότητα για μελλοντική έρευνα.

4) Να έχει σημαντικότερη ερμηνευτική αξία από την προηγούμενη (ουσιαστικά να 

μην έχει παρόμοιας σημασίας ή και μεγαλύτερες ανωμαλίες από την παλαιότερη).

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η εξέλιξη στο ζήτημα της αποτελεσματικότητας των αγορών ήρθε ως φυσική 

συνέπεια της παρουσίας αντιφατικών αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων ερευνών και 

της επακόλουθης προσπάθειας για διερεύνηση των αιτίων αυτής της αντιφατικότητας. Η 

επανεξέταση των υποθέσεων πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το ΕΜΗ ήρθε στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος. Σε πρώτη φάση έγιναν προσπάθειες για αξιολόγηση της συμπεριφοράς 

των επενδυτών. Οι υποθέσεις της ορθολογικότητας, της τέλειας (και δωρεάν) 

πληροφόρησης και της ομοιογένειας των επενδυτών τέθηκαν υπο αμφισβήτηση. Νεότερες 

έρευνες χρησιμοποίησαν ρεαλιστικότερες υποθέσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι 

έννοιες της ασυμμετρίας στην πληροφόρηση, του noise trading και της ανομοιογένειας 

των επενδυτών χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα. Η Χρηματοοικονομική της Συμπεριφοράς 

(Behavioral Finance - BF) έγινε το ιδεολογικό αντίβαρο του EMH/CAPM (Frankfurter and 

McGoun, 2001).

Επιπλέον, η πρόοδος στον χώρο της πληροφορικής και της οικονομετρίας επέτρεψε 

την καλύτερη χρήση και ανάλυση των ολοένα και αυξανόμενων δεδομένων αναφορικά με 

τις χρονολογικές σειρές των αγορών χρεογράφων. Η υπόθεση περί κανονικών αποδόσεων, 

με σταθερή διακύμανση και μηδενικές αυτοσυσχετίσεις (στην ακραία μορφή του ΕΜΗ, 

όπως εκφράζεται από το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου) θεωρήθηκε ως μη-ρεαλιστική.
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καθώς αρκετά εμπειρικά δεδομένα έδειχναν μη-κανονικότητα αποδόσεων και 

ετεροσκεδαστικότητα. Προσπάθειες για μοντελοποίηση των εξωγενών επιδράσεων στις 

τιμές με βάση τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στα ARCH (Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity) και GARCH (Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity) μοντέλα που είναι ετεροσκεδαστικού υπο συνθήκη τυχαίου όρου 

υποδείγματα, όπως και στην ανάπτυξη υποδειγμάτων με μη-κανονικά κατάλοιπα12. Το 

ARCH υπόδειγμα διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Engle το 1982 και στα επόμενα 

χρόνια επικράτησε στην διεθνή βιβλιογραφία για την ερμηνεία της συμπεριφοράς της 

εξωγενούς πληροφόρησης (ουσιαστικά, των αποδόσεων, καθώς σε αυτά τα υποδείγματα οι 

δύο έννοιες βρίσκονται κοντά)13. Η προσπάθεια για έκφραση των όποιων 

αυτοσυσχετίσεων (σε αποτελεσματική τύπου Jensen αγορά θα μπορούσε να συμβεί αυτό) 

έγινε με υποδείγματα τύπου ARMA (Autoregressive Moving Average). Συνδυαστικά 

υποδείγματα και άλλες παραλλαγές τους χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη 

μοντελοποίηση των αποδόσεων.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της θεωρίας του χάους, σε συνδυασμό με στοιχεία από τις 

επιστήμες τις συμπεριφοράς οδήγησαν σε καινούρια θεώρηση των αγορών χρεογράφων ως 

πολύπλοκων δυναμικών ανοικτών συστημάτων, όπου αλληλεπιδρούν ετερογενείς 

επενδυτές με σκοπό το κέρδος. Μέσα στα νέα πλαίσια αναπτύχθηκε η Θεωρία των 

Ετερογενών Αγορών (Heterogeneous Market Hypothesis - ΗΜΗ), η Θεωρία των Fractal 

Αγορών (Fractal Market Hypothesis - FMH) και η Θεωρία των Συνεκτικών Αγορών 

(Coherent Market Hypothesis - CMH). Επίσης, η χρηματοοικονομική σκέψη έχει αρχίσει 

να επηρεάζεται και από την εξελικτική θεωρία στον χώρο της βιολογίας. Τέλος, γίνεται 

εφαρμογή των νευρωνικών δικτύων για την βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας των 

ειδικών αναφορικά με τις αποδόσεις των μετοχών, που έγινε με βάση τις εξελίξεις στον 

χώρο της πληροφορικής και της χρηματοοικονομικής.

Στον Pearce (1996) αναφέρεται για παράδειγμα ότι ο Bollerslev χρησιμοποιεί τυχαίο όρο που είναι υπο 
συνθήκη κατανεμημένος με t-student κατανομή. Ουσιαστικά, χρησιμοποίησε ARCH /GARCH υποδείγματα, 
αλλά με τυχαίο όρο που έχει κατανομή με υψηλότερες συχνότητες στις ακραίες τιμές (fat-tails) σε σχέση με 
την κανονική κατανομή (κάτι που ταιριάζει με την πραγματική συμπεριφορά των αποδόσεων).

13 Η μαθηματική διατύπωση θα γίνει στο επόμενο κεφάλαιο.
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1.4.1 Υποδείγματα ασύμμετρης πληροφόρησης

Οι Grossman and Stiglitz το 1980 ανέπτυξαν ένα μοντέλο ισορροπίας στην αγορά 

χρεογράφων, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ομοιογενείς επενδυτές. Συγκεκριμένα, 

θεώρησαν ότι υπάρχουν δύο είδη επενδυτών: οι πληροφορημένοι (informed) και οι μη- 

πληροφορημένοι (uninformed). Οι πληροφορημένοι έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν 

πληροφορία η οποία έχει κάποιο κόστος. Ταυτόχρονα, απαιτούν κάποια αποζημίωση 

(αυξημένες αποδόσεις σε σχέση με τους μη-πληροφορημένους). Οι μη-πληροφορημένοι 

απλά παρατηρούν την μεταβολή της πληροφορίας λόγω των επενδυτικών κινήσεων των 

πληροφορημένων. Ουσιαστικά, αυτό που τους διαφοροποιεί είναι η καταβολή ή μη του 

κόστους για την απόκτηση της πληροφορίας. Η κάθε ομάδα έχει μια προσδοκώμενη 

χρησιμότητα. Ισορροπία στην αγορά υπάρχει αν οι προσδοκώμενες χρησιμότητες των δύο 

ομάδων είναι ίσες. Αλλιώς, υπάρχει μετακίνηση από την μια ομάδα στην άλλη.

Οι Grossman and Stiglitz κάνουν τις εξής παραδοχές αναφορικά με το μοντέλο τους: 

1) Όσο περισσότεροι είναι οι πληροφορημένοι επενδυτές, τόσο πιο πληροφοριακό είναι το 

σύστημα καθορισμού των τιμών. 2) Όσο περισσότεροι είναι οι πληροφορημένοι 

επενδυτές, τόσο χαμηλότερος είναι ο λόγος της προσδοκώμενης χρησιμότητας των 

πληροφορημένων σε σχέση αυτή των μη-πληροφορημένων. 3) Όσο πιο υψηλό είναι το 

κόστος της πληροφόρησης, τόσο πιο μικρό θα είναι το ποσοστό των επενδυτών που θα 

είναι πληροφορημένοι στην κατάσταση ισορροπίας. 4) Αν η ποιότητα της πληροφορίας 

των πληροφορημένων επενδυτών αυξηθεί, οι τιμές θα κυμαίνονται περισσότερο όταν 

μεταβάλλεται η παρατηρούμενη πληροφορία. 5) Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του 

θορύβου (noise) που συνδιαμορφωνει μαζί με την καθαρή πληροφορία την τιμή, τόσο 

λιγότερο πληροφοριακό θα είναι το σύστημα προσδιορισμού των τιμών και τόσο 

μικρότερη η προσδοκώμενη χρησιμότητα των μη-πληροφορημένων (επομένως, και ο 

αριθμός τους). 6) Όταν δεν υπάρχει καθόλου θόρυβος, οι τιμές περιγράφουν όλη την 

πληροφόρηση και δεν υπάρχει κίνητρο για αγορά πληροφορίας. Οπότε, η μόνη δυνατή 

ισορροπία είναι αυτή χωρίς πληροφόρηση. Όμως, τότε θα ήταν ελκυστικό να πληρώσει 

κάποιος για να αποκτήσει πληροφορία (και να ξεχωρίσει). Επομένως, δεν μπορεί να 

υπάρξει ισορροπία. 7) Οι αγορές έχουν μικρότερη συναλλακτική δραστηριότητα (είναι 

thinner) όταν το ποσοστό των πληροφορημένων είναι είτε κοντά στο μηδέν (π.χ. όταν 

υπάρχει σχεδόν μηδενικός θόρυβος), είτε κοντά στην μονάδα (π.χ. όταν το κόστος της 

πληροφόρησης είναι πολύ μικρό).
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Οι ερευνητές κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: Αν το ΕΜΗ ισχύει και ταυτόχρονα η 

πληροφόρηση έχει κόστος14, μια ανταγωνιστική αγορά θα καταρρεύσει, γιατί θα 

αντικατοπτρίζει όλη την πληροφόρηση. Ένας πληροφορημένος επενδυτής θα σταματήσει 

να πληρώνει για πληροφορίες, καθώς θα μπορεί χωρίς κόστος να παρατηρεί την τιμή της 

αγοράς (που θα αντικατοπτρίζει όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση, λόγω ΕΜΗ). Αυτό θα 

συμβεί με όλους τους πληροφορημένους επενδυτές. Επομένως, θα μηδενιστεί το ποσοστό 

των πληροφορημένων επενδυτών, κάτι που θα οδηγήσει σε ανισορροπία, καθώς κάθε 

επενδύτης θα βρει ελκυστική την ευκαιρία με κάποιο κόστος να γίνει πληροφορημένος και 

να κερδίζει μεγαλύτερες αποδόσεις από τους υπόλοιπους. Οι Grossman and Stiglitz 

ισχυρίζονται ότι η δωρεάν πληροφόρηση είναι αναγκαία συνθήκη (και όχι ικανή, όπως 

ισχυρίζεται ο Fama) για το ΕΜΗ. Πάντως, οι ερευνητές δείχνουν ότι με πολύ φθηνή 

πληροφόρηση ή με πολύ αξιόπιστη πληροφόρηση των πληροφορημένων επενδυτών, 

υπάρχει ισορροπία. Η τιμή της αγοράς θα αντανακλά το μεγαλύτερο μέρος της 

πληροφόρησης των πληροφορημένων επενδυτών.

Αναφορικά με το ζήτημα της ασύμμετρης πληροφόρησης οι Foster and Viswanathan 

(1994) προχωρούν σε μια διαφοροποίηση: θεωρούν, σε αντίθεση με προηγούμενες 

έρευνες, ότι οι informed επενδυτές δεν έχουν κοινή πληροφόρηση. Αντίθετα, αναπτύσσουν 

ένα υπόδειγμα όπου υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πληροφορημένοι επενδυτές, που 

αλληλεπιδρούν σε βάθος χρόνου (dynamic trading with asymmetrically informed traders). 

Οι πρώτοι γνωρίζουν ό,τι και οι δεύτεροι, παράλληλα, όμως, έχουν και μια επιπλέον 

πληροφόρηση που δεν είναι κοινή και στις δύο ομάδες.

Έστω ότι υπάρχει ένας καλά πληροφορημένος και ένας μερικώς πληροφορημένος 

επενδυτής. Ο λιγότερο πληροφορημένος επενδυτής μπορεί να εξακριβώσει την 

επιπρόσθετη πληροφόρηση του καλά πληροφορημένου, παρατηρώντας τις ροές εντολών 

στην αγορά, ξέροντας φυσικά τις δικές του ροές εντολών (οπότε, εξακριβώνει με έμμεσο 

τρόπο τις ροές εντολών του καλά πληροφορημένου). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 

καλύτερη στρατηγική για τον καλά πληροφορημένο επενδυτή είναι η εξής: Σε πρώτη φάση 

συναλλάσσεται με βάση την κοινή πληροφόρηση και παραπλανά τον λιγότερο 

πληροφορημένο επενδυτή (δίνοντας σήμα ότι και η επιπρόσθετη πληροφόρηση είναι προς

14 Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον Fama.
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την ίδια κατεύθυνση με την κοινή) και σε δεύτερη φάση συναλλάσσεται με βάση την 

επιπρόσθετη πληροφόρηση, αφού πρώτα έχει προεξοφληθεί η κοινή πληροφόρηση από 

την αγορά. Η βιβλιογραφία αναφορικά με το ζήτημα της ασύμμετρης πληροφόρησης είναι 

σημαντική. Μια πλήρης ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ξεφεύγει από τους 

σκοπούς αυτής της μελέτης.

1.4.2 Συναλλαγές με θόρυβο (noise trading) και Χρηματοοικονομική της 

Συμπεριφοράς (Behavioral Finance)

Η αναγνώριση της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα στην διερεύνηση της 

συμπεριφοράς της αγοράς και η παραδοχή των ελλείψεων του κλασικού ΕΜΗ οδήγησε 

στην ανάπτυξη ενός εναλλακτικού θεωρητικού πλαισίου, που ονομάζεται 

Χρηματοοικονομική της Συμπεριφοράς (Behavioral Finance - BF). Η Χρηματοοικονομική 

της Συμπεριφοράς εμφανίστηκε ως το ιδεολογικό αντίβαρο του ΕΜΗ. Πρόκειται για μια 

θεωρία που υποστηρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές συμπεριφορικές και ψυχολογικές 

μεταβλητές που επιδρούν στις επενδυτικές αποφάσεις των ατόμων και μπορούν σε 

ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργήσουν ευκαιρίες για υπερκανονικά κέρδη. Οι Shefrin 

and Statman (1994) ισχυρίζονται ότι στο ΕΜΗ υπάρχει η ιδιότητα του ενός οδηγού (single 

driver property) στον καθορισμό των τιμών, η οποία αναφέρεται στην ελάχιστη ποσότητα 

νέας πληροφόρησης που είναι απαραίτητη για να προκαλέσει αλλαγές στην κατανομή των 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Η ανάπτυξη της έννοιας του noise trading από 

τους Black (1986) και De Long et al. (1990) δημιούργησε ένα δεύτερο οδηγό (second 

driver) στην διαμόρφωση των τιμών, που συντελεί στην δημιουργία irrational bubbles και 

αστάθειας στις τιμές.

Ο Black το 1986 ισχυρίζεται ότι υπάρχουν επενδυτές που προτιμούν να βασίζονται 

στο δικό τους ένστικτο ή σε άρθρα εφημερίδων, παρά να καταφεύγουν σε αμοιβαία 

κεφάλαια, που διαφοροποιούν καλά τον κίνδυνο, αλλά έχουν απόδοση περίπου όπως αυτή 

της αγοράς, όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα. Αυτοί οι επενδυτές, που δεν έχουν 

πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση (inside information), χρησιμοποιούν τον θόρυβο 

(noise) που υπάρχει στην αγορά ως αξιόπιστη πληροφορία και συναλλάσσονται με βάση 

αυτόν. Ο Black χαρακτήρισε αυτούς τους επενδυτές ως noise traders (ακολουθώντας τον 

όρο που είχε χρησιμοποιήσει ο Kyle το 1985) και αυτός ο όρος θα χρησιμοποιηθεί στην 

συνέχεια για να περιγράφει τους εν λόγω επενδυτές.
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Στην προσέγγιση του noise trading η αγορά δεν είναι ομοιογενής, σε αντίθεση με την 

αγορά που ακολουθεί το ΕΜΗ. Οι υποστηρικτές του ΕΜΗ ισχυρίζονται ότι οποιαδήποτε 

αποκλίνουσα συμπεριφορά εξουδετερώνεται από την αποτελεσματική συναλλαγή μεταξύ 

ορθολογικών επενδυτών (εφεξής, arbitrage) που παρατηρείται στις αγορές (βλ. De Long et 

al., 1990 με αναφορές σε Friedman-1953 και Fama-1965), καθώς οι τελευταίοι θα πωλούν 

όταν η τιμή μιας μετοχής είναι υψηλότερη από την θεμελιώδη αξία της (overvalued), 

προσδοκώντας πτώση και επιστροφή σε αυτήν και θα αγοράζουν όταν είναι χαμηλότερη 

(undervalued), προσδοκώντας άνοδο. Επομένως, το noise trading είναι περιστασιακό και 

δεν μπορεί να επιβιώσει, καθώς δεν είναι κερδοφόρο, λόγω των λανθασμένων αντιλήψεων 

των φορέων του. Όμως, οι υποστηρικτές της προσέγγισης του noise trading (De Long et 

al.-1990, Shleifer and Summers-1990 κ.α.) ισχυρίζονται ότι το arbitrage δεν είναι πάντα 

ικανό να νικήσει το noise trading. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια συνοπτική 

παρουσίαση των θέσεών τους.

Οι Shleifer and Summers το 1990 διακρίνουν δύο είδη επενδυτών: τους arbitrageurs 

(“smart money” ή “rational speculators”) και τους υπόλοιπους επενδύτες (“noise traders” ή 

“liquidity traders” ή “chartists” ή “technical analysts”). Οι arbitrageurs έχουν πλήρως 

ορθολογικές προσδοκίες αναφορικά με τις αποδόσεις των χρεογράφων. Αντίθετα, οι 

υπόλοιποι επενδυτές μπορούν να παρουσιάσουν συστηματική μεροληψία. Η διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ των δύο τύπων δεν είναι πάντα ευδιάκριτη, όμως, ως κύριο 

χαρακτηριστικό των arbitrageurs θα πρέπει να θεωρηθεί ο ρόλος τους στην επιστροφή της 

αγοραίας τιμής μιας μετοχής στην θεμελιώδη αξία της (fundamental value). Για αυτόν τον 

λόγο έχουν χαρακτηριστεί ως fundamentalists και αυτόν τον όρο θα χρησιμοποιούμε 

εφεξής.

Οι fundamentalists συνήθως ακολουθούν στρατηγικές αρνητικής ανάδρασης 

(negative feedback strategies), αγοράζοντας όταν η μετοχή είναι υποεκτιμημένη (χαμηλή 

σε σχέση με την θεμελιώδη αξία της) και πωλώντας όταν είναι υπερεκτιμημένη (υψηλή σε 

σχέση με την θεμελιώδη αξία της). Οι noise traders συνήθως εφαρμόζουν στρατηγικές 

θετικής ανάδρασης (positive feedback strategies), ακολουθώντας την τάση: όταν οι τιμές 

ανεβαίνουν, αγοράζουν (προσδοκώντας επιπλέον άνοδο) και όταν πέφτουν, πωλούν 

(προσδοκώντας επιπλέον πτώση). Βέβαια, υπάρχει η περίπτωση της μίμησης της 

συμπεριφοράς μιας ομάδας από μια άλλη για μεγιστοποίηση της χρησιμότητας και τότε
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δεν ισχύουν οι παραπάνω χαρακτηρισμοί των στρατηγικών, αλλά αντιστρέφονται. Οι noise 

traders αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο και συνεπώς, έχουν μεγαλύτερες 

προσδοκώμενες αποδόσεις. Ως τελικό αποτέλεσμα, η διακύμανση των αποδόσεων των 

χρεογράφων είναι μεγαλύτερη με την παρουσία των noise traders. Οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι μόνο από τύχη μπορεί οι noise traders να αποκομίσουν πολύ μεγάλα 

κέρδη, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι μακροχρόνια θα χάσουν και θα εγκαταλείψουν. 

Επομένως, η ζήτηση για χρεόγραφα με κίνδυνο δεν αναμένεται να επηρεαστεί 

μακροχρόνια από το noise trading. Όμως, βραχυχρόνια η επίδραση είναι σημαντική.

Οι De Long et al. το 1990 ισχυρίζονται ότι υπάρχουν δύο ήδη κινδύνου που 

αναλαμβάνει ένας fundamentalist όταν συναλλάσσεται σε μια αγορά χρεογράφων, τα 

οποία τον εμποδίζουν στην άσκηση του ρόλου του. Το πρώτο είδος είναι ο κίνδυνος από 

τη θεμελιώδη αξία του τίτλου (fundamental risk), που αναφέρεται στο ρίσκο που 

αναλαμβάνει ο fundamentalist λόγω της πιθανότητας που υπάρχει η πραγματικότητα να 

διαψεύσει τις εκτιμήσεις του σχετικά με την θεμελιώδη αξία του χρεογράφου που τον 

ενδιαφέρει, είτε γιατί νέα πληροφόρηση άλλαξε την αρχική θεμελιώδη αξία (Barberis and 

Thaler, 2002), είτε γιατί έγινε κακή εκτίμηση της θεμελιώδους αξίας (Shleifer and 

Summers, 1990). Αν υπάρχει τέτοια ροή ειδήσεων που δεν επιτρέπει την σύντομη 

επιστροφή στην θεμελιώδη αξία, τότε ένας fundamentalist με πεπερασμένο επενδυτικό 

ορίζοντα ή/και αποστροφή προς τον κίνδυνο θα αναγκαστεί να αποσυρθεί ή να αγοράσει 

(ανάλογα με το αν η αρχική του κίνηση ήταν αγορά η πώληση, αντίστοιχα), υποχωρώντας 

στην πίεση των προτιμήσεών του. Το δεύτερο είδος είναι ο κίνδυνος από το noise trading 

(noise trader risk), που αναφέρεται στον κίνδυνο από την εμμονή των noise traders στις 

πεποιθήσεις τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που θα μπορούσε να δεχτεί 

ένας fundamentalist με πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Σε αυτήν την περίπτωση, η θέση 

που έχει πάρει για αυτό το πεπερασμένο χρονικό διάστημα μπορεί να έχει απώλειες.

Και οι δύο πηγές κινδύνου που αναφέρθηκαν περιορίζουν την ικανότητα των 

fundamentalists να πάρουν θέσεις κατά του noise trading, όταν οι πρώτοι έχουν 

πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Οι συγγραφείς έδειξαν ότι ακόμη και με την απουσία του 

πρώτου είδους κινδύνου, μόνο η ύπαρξη του κινδύνου από το noise trading (υπόδειγμα 

ενδογενές) είναι ικανή να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις των τιμών από την 

θεμελιώδη αξία. Κάτι τέτοιο ταιριάζει με τις παρατηρήσεις για την πραγματική 

συμπεριφορά των αποδόσεων, καθώς υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα (volatility).
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Επιπλέον, οι ερευνητές έδειξαν ότι σε υπόδειγμα αγοράς πεπερασμένου χρονικού 

ορίζοντα, μια σταθερή αναλογία των noise traders μπορεί να απολαμβάνει μεγαλύτερες 

προσδοκώμενες αποδόσεις από ότι οι fundamentalists και με θετική πιθανότητα επιβίωσης 

στην αγορά.

Η έννοια του noise trading συνδέεται αναπόφευκτα με την προσπάθεια ερμηνείας της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς υποθέτεται ότι οι συγκεκριμένοι επενδυτές ακολουθούν 

στρατηγικές που δεν δικαιολογούνται από την θεμελιώδη αξία των τιμών των 

χρεογράφων. Όμως, βασίζονται σε κάποια ιδιαίτερη λογική, μεγιστοποιώντας μια 

υποκειμενική συνάρτηση χρησιμότητας (όχι ίδια με αυτήν των fundamentalists και όχι 

υποχρεωτικά ίδια μεταξύ τους). Επομένως, ένα ακριβής χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς 

τους είναι η περιορισμένη ορθολογικότητα (bounded-rationality), όπως χρησιμοποιείται 

από τους Dacorogna et al. (2001), και πρέπει να διαχωριστεί από την μη-ορθολογικότητα 

(irrationality) που αναφέρεται σε άλλες παραγράφους.

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε την σύνδεση της προσέγγισης του noise trading με 

την Χρηματοοικονομική της Συμπεριφοράς. Οι Shleifer and Summers το 1990 προτείνουν 

τις εξής υποθέσεις αναφορικά με την αγορά: 1) Κάποιοι επενδυτές δεν είναι πλήρως 

ορθολογικοί και η ζήτησή τους για χρεόγραφα με κίνδυνο επηρεάζεται από τις πεποιθήσεις 

και την αίσθησή τους, που δεν είναι τελείως δικαιολογημένα από την νέα πληροφόρηση. 

2) To arbitrage (η συναλλαγή μεταξύ πλήρως ορθολογικών επενδυτών που δεν 

επηρεάζονται από την αίσθησή τους) εμπεριέχει κίνδυνο και, επομένως, είναι 

περιορισμένο. Ο Ritter το 2003 υποστηρίζει ότι το BF είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο όπου 

οι αγορές μελετώνται χρησιμοποιώντας υποδείγματα που είναι πιο ευέλικτα από αυτά που 

στηρίζονται στην θεωρία της Von Neumann-Morgenstem προσδοκώμενης συνάρτησης 

χρησιμότητας και στις υποθέσεις περί arbitrage. Συγκεκριμένα, η Χρηματοοικονομική της 

Συμπεριφοράς έχει δύο θεμελιώδη πεδία πάνω στα οποία βασίζεται: την γνωστική 

ψυχολογία (cognitive psychology) και τα όρια του arbitrage. Είναι φανερή η αντιστοιχία 

των θέσεων των Shleifer and Summers και του Ritter. Η Χρηματοοικονομική της 

Συμπεριφοράς είναι αποτέλεσμα του εμπλουτισμού της προσέγγισης του noise trading με 

γνώσεις από την επιστήμη της ψυχολογίας.

Μέχρι στιγμής είδαμε τα όρια του arbitrage, έτσι όπως επηρεάζονται από την ύπαρξη 

των noise traders. Τώρα θα δούμε συνοπτικά τις γνωστικές μεροληψίες (cognitive biases)
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των noise traders από τους Ritter (2003) και Barberis and Thaler (2002): 1) Χρήση 

heuristics (κανόνας του αντίχειρα - rule of thump), δηλαδή κάποιων πρακτικών που 

χρησιμοποιούνται χάριν ευκολίας για να κάνουν την λήψη αποφάσεων πιο εύκολη, 

στερώντας τον επενδυτή από τα αποτελέσματα μιας ορθολογικής ανάλυσης. 2) 

Υπερεκτίμηση των επιλογών τους (overconfidence). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

της μικρής διαφοροποίησης σε ένα χαρτοφυλάκιο, λόγω της μεγάλης εμπιστοσύνης στις 

επιλογές που έχουν κάνει και είναι οικείοι με αυτές. 3) Αισιοδοξία και θετική σκέψη 

(optimism and wishful thinking), καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι εκτιμούν υπερβολικά 

θετικά τις προοπτικές και τις ικανότητες τους. 4) Νοητικός υπολογισμός (mental 

accounting), που αναφέρεται στην τάση πολλών να διαχωρίζουν αποφάσεις, οι οποίες 

κανονικά θα έπρεπε να λαμβάνονται συνδυαστικά. 5) Πλαισίωση (framing), η οποία 

δηλώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται κάτι σε ένα άτομο έχει σημασία. Ένα 

άτομο θα προτιμήσει ένα προϊόν που πωλείται ακριβά, αλλά είναι σε έκπτωση, παρά το 

ίδιο προϊόν αν η αρχική τιμή είναι χαμηλή και προστίθεται ένα premium, φτάνοντας την 

τιμή του ακριβού προϊόντος με την έκπτωση! 6) Αντιπροσωπευτικότητα ή κανόνας των 

μικρών αριθμών (representativeness ή “law of small numbers”), που αναφέρεται στην 

τάση των ανθρώπων να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην πιο πρόσφατη εμπειρία. 7) 

Συντηρητισμός (conservatism), που δηλώνει την τάση των ανθρώπων να αντιδρούν 

συντηρητικά (αργά και με δυσκολία αποδοχής) στις αλλαγές. 8) “Αγκίστρωση” 

(anchoring), δηλαδή η προσκόλληση πολλών ανθρώπων στην πρώτη σκέψη/εκτίμηση που 

έχουν κάνει για ένα γεγονός. 9) Διατήρηση άποψης (believe perseverance), που 

αναφέρεται στην προσπάθεια των ανθρώπων να υπερασπιστούν μια άποψη που την έχουν 

ως δεδομένη (δυσκολία αναθεώρησης άποψης/πιστης). 10) Μεροληψίες διαθεσιμότητας 

(availability biases), αφού κατά την διάρκεια ανάπτυξης κρίσης ανακαλούμε μνήμες για να 

επιχειρηματολογήσουμε. Όμως, όλες οι μνήμες δεν είναι το ίδιο διαθέσιμες (available), 

δημιουργώντας μεροληπτική κρίση. 11) Αποτέλεσμα διάθεσης (disposition effect), που 

αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να μην θέλουν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια 

χρημάτων και να αγωνίζονται για κέρδη (πολλοί δεν δέχονται να πωλήσουν μια μετοχή αν 

είναι κάτω από την τιμή κτήσης της, γι’ αυτό και σε μικρές αγορές συνήθως υπάρχει και 

χαμηλός όγκος συναλλαγών).

Με βάση την ιδιότητα του συντηρητισμού (conservatism), τα άτομα αντιδρούν 

λιγότερο σε σχέση με ένα ορθολογικό επενδυτή σε νέα πληροφόρηση. Μόλις αποδεχτούν 

την νέα πληροφόρηση, με βάση την ιδιότητα της αντιπροσωπευτικότητας
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(representativeness) θα προσαρμοστούν σε αυτή και ίσως θα αντιδράσουν περισσότερο 

από όσο ένας ορθολογικός επενδυτής (υπερεκτίμηση των επιλογών τους - overconfidence 

και αισιοδοξία - optimism and wishful thinking). Γενικά, οι κλασικοί οικονομολόγοι 

αντιδρούν στην χρήση αυτών των ιδιοτήτων: 1) Υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος μαθαίνει 

και τέτοιες μεροληψίες με την πάροδο του χρόνου εξαφανίζονται. 2) Θεωρούν ότι για κάθε 

ανωμαλία ή πρόβλημα (puzzle) μπορεί να επινοηθεί ένας ψυχολογικός παράγοντας που να 

το ερμηνεύει, ουσιαστικά “κατασκευάζοντας” το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπάρχει πλήθος ερευνών που δείχνουν ότι οι συμπεριφορές των χρεογράφων στις 

κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές μπορούν να εξηγηθούν με βάση την 

Χρηματοοικονομική της Συμπεριφοράς και το noise trading. Ενδεικτική αναφορά γίνεται 

στους Shleifer and Summers (1990). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ένταξης ενός 

νέου χρεογράφου σε ένα index fund15. Και μόνο το γεγονός της ανακοίνωσης της ένταξης 

του νέου χρεογράφου (που δεν συνεπάγεται κάποια πληροφορία για την μελλοντική 

απόδοση της εκδότριας επιχείρησης) οδηγεί σε αύξηση της τιμής του στις επόμενες ημέρες 

και εβδομάδες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αποτυχία του arbitrage για 

εξισορρόπηση των τιμών (Harris and Gurel, 1986 και Shleifer, 1986). Περιπτώσεις όπως 

το January effect (Ritter, 1988) και η μικρότερη μεταβλητότητα των τιμών όταν το NYSE 

ήταν κλειστό κάθε Τετάρτη σε σχέση με την περίοδο που ήταν ανοιχτό (French and Roll, 

1986), έχουν ερμηνευτεί από τους υποστηρικτές της Χρηματοοικονομικής της 

Συμπεριφοράς ως περιπτώσεις αναποτελεσματικού arbitrage. Οι Roll (1988) και Cutler et 

al. (1989) έδειξαν ότι οι σημαντικότερες μεταβολές στην αγορά δεν συνδέονταν με ημέρες 

που υπήρχαν σημαντικά νέα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τυχαίες αποκλίσεις των noise 

traders από την ορθολογική συμπεριφορά δεν θα είχαν επιπτώσεις στην συνολική ζήτηση 

για τα χρεόγραφα, καθώς η μια θα ακύρωνε την άλλη. Όμως, πολλές φορές οι noise traders 

κινούνται ομαδικά, επηρεαζόμενοι από τα ίδια ψευδο-σινιάλα (pseudo-signals).

Ο Thaler το 1999 συνοψίζει την επιχειρηματολογία κατά των αποτελεσματικών 

αγορών και υπέρ της Χρηματοοικονομικής της Συμπεριφοράς στα εξής: 1) Ο όγκος των 

συναλλαγών στα διεθνή χρηματιστήρια είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που θα 

δικαιολογούσαν τα δεδομένα μοντέλα αγορών χρεογράφων, καθώς σε μια αγορά με

15 Αμοιβαίο κεφάλαιο που συμπεριλαμβάνει χρεόγραφα τα οποία δημιουργούν ένα χαρτοφυλάκιο 
αντιπροσωπευτικό του δείκτη.
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ορθολογικούς επενδυτές η συναλλαγή θα συνεπαγόταν διαφορά στην πληροφόρηση. Μια 

αυστηρή προσκόλληση στο ΕΜΗ οδηγεί στο θεώρημα της απουσίας συναλλαγών (no 

trade theorem), αφού λόγω κοινής πληροφόρησης κανείς δεν θα θέλει να αγοράσει κάποιο 

χρεόγραφο που πωλείται γιατί όλοι θα ξέρουν ότι συνεπάγεται αρνητικά νέα. Βέβαια, 

μπορεί κάποιος για δικούς του λόγους να μην θέλει να συμμετέχει άλλο στην αγορά και να 

προβαίνει σε πώληση. 2) Υπάρχει υπερβολική μεταβλητότητα στις κεφαλαιαγορές που δεν 

εξηγείται από την άφιξη νέας πληροφόρησης (όπως έχουμε δείξει σε προηγούμενες 

ενότητες). 3) Η ανακοίνωση της διανομής μερίσματος για μετοχές σε χώρες που αυτό 

φορολογείται περισσότερο από τα κεφαλαιακά κέρδη (όπως στις Η.Π.Α.) θα έπρεπε να 

συνδέεται με πτώση των τιμών (αρνητικά νέα). Αντιθέτως, αυτό που παρατηρείται είναι 

ότι οι τιμές των μετοχών για τις οποίες ανακοινώνεται η διανομή ή η αύξηση μερίσματος 

παρουσιάζουν άνοδο. 4) Το πρόβλημα του προσαυξήματος των μετοχών (equity-premium 

puzzle των Mehra and Prescott, 1985) αναφέρεται στην μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην 

ετήσια απόδοση ενός χρεογράφου χαμηλού ρίσκου (ενός εντόκου γραμματίου του 

δημοσίου) και ενός χρεογράφου υψηλού ρίσκου (μιας μετοχής). Τόσο οι Mehra and 

Prescott το 1985, όσο και οι Campbell and Cohrane το 1999 έδειξαν ότι αυτή η διαφορά 

δεν μπορεί να δικαιολογηθεί απλά από την διαφορά στον κίνδυνο. Ουσιαστικά, δεν 

αντιστοιχεί στο λεγόμενο προσαύξημα κινδύνου (risk premium). Επίσης, υπάρχει το 

φαινόμενο της υποτίμησης των closed-end mutual funds, που εξηγείται από το noise 

trading16. 5) Το γεγονός ότι οι αποδόσεις των μετοχών είναι σε κάποιο βαθμό 

προβλέψιμες με βάση παλαιότερες αποδόσεις ή άλλες μεταβλητές είναι σε γενικές 

γραμμές αποδεκτό και από τους υπέρμαχους του ΕΜΗ.

Είναι βασικό να αναγνωρίσουμε ότι βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών του ΕΜΗ 

είναι το γεγονός ότι αν και υπάρχουν αποκλίσεις από αυτό, σε γενικές γραμμές είναι 

δύσκολο να νικηθεί η αγορά (να σημειωθούν υπερκανονικά κέρδη). Χαρακτηριστική είναι 

η περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου οι διαχειριστές τους αδυνατούν να 

αποκομίσουν κέρδη μεγαλύτερα από αυτά της αγοράς, με βάση τις έρευνες που 

αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα. Αυτό το δέχονται και υποστηρικτές της 

Χρηματοοικονομικής της Συμπεριφοράς, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί οι αγορές να μην

16 Πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια που οι τίτλοι ιδιοκτησίας τους είναι εμπορεύσιμοι μεταξύ των 
επενδυτών. Παρατηρείται το φαινόμενο η τιμή πώλησης του τίτλου τους να είναι μικρότερη από την 
παρατηρούμενη (μέση) τιμή των χρεογράφων που τα απαρτίζουν (που αντιπροσωπεύουν την θεμελιώδη αξία 
των αμοιβαίων), κάτι που δεν συμφωνεί με την ΕΜΗ (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. De Long, Shleifer, 
Summers and Waldmann, 1990).
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είναι πληροφοριακά αποτελεσματικές, αλλά η ανάπτυξη συστηματικά κερδοφόρας 

στρατηγικής είναι πολύ δύσκολη (Thaller-1999, Barberis and Thaller-2002, Ritter-2003).

1.4.3 Θεωρία των ετερογενών αγορών και χαοτικά υποδείγματα

Σε συνάφεια με το ζήτημα της ύπαρξης ετερογενών επενδυτών οι Dacorogna et al. το 

2001 υποστηρίζουν ότι το συμπέρασμα πως οι τιμές των χρεογράφων δεν είναι 

προβλέψιμες βασίζεται στην αμφισβήτηση τριών υποθέσεων: 1) ότι οι τιμές της αγοράς 

αντικατοπτρίζουν όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση, 2) ότι τα νέα και τα γεγονότα που 

έρχονται στην αγορά είναι κανονικά κατανεμημένα και 3) ότι η αγορά απαρτίζεται από 

ομοιογενείς επενδυτές. Ειδικά ως προς το τελευταίο ζήτημα εύκολα μπορεί κανείς να έχει 

ενστάσεις, καθώς στην πραγματικότητα υπάρχει περιορισμένη ορθολογικότητα (bounded- 

rationality) των επενδυτών, είτε λόγω ατελούς πληροφόρησης, είτε λόγω διαφορετικής 

ερμηνείας της κοινής πληροφόρησης. Και μόνο η ύπαρξη ετερογενών επενδυτών είναι 

ικανή να δημιουργήσει μη-γραμμικότητες στην αγορά (πολυπλοκότητα στην συμπεριφορά 

των αποδόσεων). Η ετερογένεια διατυπώνεται κυρίως σε όρους χρονικών οριζόντων. Οι 

επενδυτές που σκέπτονται με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων και της 

οικονομίας θα λειτουργούν μακροπρόθεσμα (χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν 

συμφέρον να μιμηθούν άλλες στρατηγικές, έστω πρόσκαιρα, για μεγιστοποίηση κερδών). 

Οι επενδυτές που σκέπτονται με βάση την κερδοσκοπία (εύκολο και γρήγορο κέρδος) θα 

λειτουργούν βραχυπρόθεσμα (και σε αυτούς υπάρχει η δυνατότητα μίμησης, λιγότερο 

εύκολα από τους πρώτους λόγω διαφορετικού θεωρητικού υπόβαθρου).Η ύπαρξη 

επενδυτών με ετερογενείς προσδοκίες (κατά κύριο λόγο διαφορετικούς χρονικούς 

ορίζοντες) συνηγορεί κατά της άμεσης ενσωμάτωσης όλης της διαθέσιμης πληροφόρησης 

στις τρέχουσες τιμές των χρεογράφων. Ουσιαστικά, οι διαδοχικές αντιδράσεις των 

επενδυτών αποτυπώνονται σταδιακά στις τιμές (Dacorogna et al., 2001).

Οι ερευνητές διατυπώνουν έναν εναλλακτικό ορισμό της αποτελεσματικότητας, 

προσαρμοσμένο στις συνθήκες των αγορών και στις εξελίξεις της επιστήμης. Από μια 

δυναμική προοπτική, η έννοια της μειωμένης τριβής (friction) μεταξύ των 

συναλλασσόμενων θα πρέπει να είναι κεντρική στον ορισμό της αποτελεσματικότητας, 

καθώς η ταχύτητα ενσωμάτωσης της νέας πληροφορίας στην τιμή εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό από την ευκολία με την οποία γίνεται το ταίριασμα (matching) της ζήτησης και
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προσφοράς του εκάστοτε χρεογράφου στην αγορά. Καθώς υπάρχουν επενδυτές με 

διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, δημιουργούνται τα φαινόμενα της δυναμικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των επενδυτών μετά την εμφάνιση της νέας πληροφόρησης (τα 

λεγάμενα relativistic effects, που αναφέρονται και στη συνέχεια), τα οποία δημιουργούν 

πολύπλοκες δομές στην αγορά. Επενδυτές με διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες 

αντιδρούν σε πρώτο επίπεδο στα νέα. Στη συνέχεια, και σε διαφορετικό χρόνο ανάλογα με 

τις προτιμήσεις τους (different relaxation times), υπάρχει αντίδραση σε δεύτερο επίπεδο 

και με διαφορετική ταχύτητα στην πληροφορία (συμπληρωματική αντίδραση, αποτέλεσμα 

και της αλληλεπίδρασής τους) και αυτό δημιουργεί φαινόμενα μακροχρόνιας μνήμης στην 

μεταβλητότητα των αγορών χρεογράφων, κάτι που δεν συμβιβάζεται με την κλασική 

έννοια της αποτελεσματικότητας. Στην πραγματικότητα υπάρχουν διαδοχικές αντιδράσεις 

σε ένα γεγονός που σταδιακά ενσωματώνονται στην τιμή. Όσο μικρότερες είναι οι τριβές, 

τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η ενσωμάτωση της πληροφορίας στην τιμή, λαμβανομένης 

υπόψη και της διαφορετικής επενδυτικής στρατηγικής μεταξύ των φορέων της αγοράς.

Ο ορισμός τους έχει ως εξής: Αποτελεσματική αγορά θεωρείται εκείνη όπου όλη η 

πληροφορία της αγοράς πρέπει να είναι διαθέσιμη στους διαμορφωτές των αποφάσεων και 

όπου πρέπει να υπάρχουν συμμετέχοντες με διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες και 

ετερογενείς προσδοκίες συναλλασσόμενοι μεταξύ τους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ένα 

ελάχιστο (minimum) τριβών στα συναλλακτικά τους κόστη. Ως ποσοτικό μέτρο για την 

αποτελεσματικότητα θα πρέπει να λαμβάνεται η διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές τιμές 

προσφοράς και ζήτησης ενός χρεογράφου (το bid-ask spread).

Επομένως, υπάρχει λογική διαδικασία με βάση την οποία σχηματίζονται οι τιμές, 

αλλά αυτή η “αποτελεσματικότητα” δεν μπορεί να είναι της απόλυτης μορφής του ΕΜΗ. 

Αυτή η πραγματικότητα δεν ήταν μέχρι τώρα ικανή να αναδειχθεί στις παλαιότερες 

έρευνες, για διάφορους λόγους: 1) Η ύπαρξη δεδομένων υψηλής συχνότητας είναι 

προαπαιτούμενο για την εμπειρική διερεύνηση των relativistic effects. Παλιότερα δεν 

υπήρχαν τέτοιες βάσεις δεδομένων. 2) Η διάγνωση της προβλεψιμότητας στις αγορές 

χρεογράφων χρειάζεται υψηλή υπολογιστική δύναμη, κάτι που είναι διαθέσιμο μόνο τα 

τελευταία χρόνια. 3) Η γνώση γύρω από τις δυναμικές και μη-γραμμικές διαδικασίες (που 

είναι απαραίτητες για την μελέτη των relativistic effects) είναι επίτευγμα μόνο των 

τελευταίων δεκαετιών. 4) Η χρηματοοικονομική ανάλυση, παίρνοντας ως δεδομένη εξ 

ορισμού την αδυναμία πρόβλεψης, περιορίστηκε σε θεωρητικές μελέτες από τις οποίες
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έλειπαν τα δεδομένα υψηλής συχνότητας και συχνά βασίζονταν σε ελαττωματική 

θεωρητική βάση.

Αποτέλεσμα της θεώρησης της ετερογένειας των επενδυτών είναι η ανάπτυξη της 

Θεωρίας των Ετερογενών Αγορών (Heterogeneous Market Hypothesis - ΗΜΗ), όπου 

ομάδες επενδυτών με ορθολογικότητα (rationality) και περιορισμένη ορθολογικότητα 

(bounded-rationality) συναλλάσσονται μεταξύ τους σε περιβάλλον ατελούς (χωρίς να 

αποκλείεται και η ύπαρξη τέλειας κάποια στιγμή) πληροφόρησης. Σε μια τέτοια αγορά 

υπάρχει η δυνατότητα παρακράτησης της πληροφορίας με σκοπό την κερδοσκοπία 

(καθυστέρηση στην ενσωμάτωση της πληροφορίας στην τιμή, άρα και αυτοσυσχετίσεις 

μεταξύ των αποδόσεων). Επίσης, λόγω της πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων των 

δύο ομάδων, παρατηρείται υψηλή μεταβλητότητα (volatility) στις αποδόσεις.

Μάλιστα, φαίνεται ότι στις σύγχρονες αγορές (σε δείκτες) οι αυτοσυσχετίσεις στις 

αποδόσεις είναι μικρές (οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώνονται σε βραχυχρόνιο επίπεδο). 

Η παρακράτηση της πληροφορίας φαίνεται σε μακροχρόνιο επίπεδο, με την μακροχρόνια 

μνήμη (long memory) στις αποδόσεις στο τετράγωνο (δηλαδή, η μεταβλητότητα των 

αποδόσεων αυτοσυσχετίζεται, παρόλο που οι απλές αποδόσεις φαίνονται ασυσχέτιστες)17. 

Τα relativistic effects μπορούν να παρατηρηθούν καλύτερα σε ενδοημερήσια στοιχεία 

(intra-daily data), καθώς εκεί υπάρχει μεγάλη συχνότητα συναλλαγών και σημαντική 

μεταβλητότητα (από τους επενδυτές με βραχυχρόνιο ορίζοντα, που δεν έχουν στρατηγικές 

buy-and-hold και όσους τους μιμούνται ως αποτέλεσμα στρατηγικής αριστοποίησης) και 

μπορεί να συλληφθεί καλύτερα το noise trading και η αλληλεπίδραση των noise traders με 

τους fundamentalists. Οι Kyrtsou and Terraza το 2001 αναφέρουν ότι η μη στασιμότητα 

των αποδόσεων, η εποχικότητα και ο υψηλός θόρυβος εμποδίζουν την διερεύνηση της 

πηγής της μεταβλητότητας (ενδογενής ή εξωγενής) σε ενδοημερήσια στοιχεία που 

αφορούσαν το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Όταν οι noise traders ακολουθούν στρατηγικές θετικής ανάδρασης (positive feedback 

strategies), οι Shleifer and Summers (1990) ισχυρίζονται ότι η άριστη επιλογή για τους 

fundamentalists είναι να ακολουθήσουν τους noise traders (μίμηση - imitation), να 

κερδοσκοπήσουν οδηγώντας τις τιμές σε μεγαλύτερα μεγέθη και μετά να αποχωρήσουν

17 Λεπτομέρειες στους Chen et al. (2001).
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πρώτοι, δίνοντας το σήμα για πτώση των τιμών. Ουσιαστικά, τα irrational bubbles είναι 

προϊόν της αλληλεπίδρασης των δύο τύπων επενδυτών. Σε αυτήν την διαδικασία 

αποδίδουν το γεγονός των θετικών αυτοσυσχετίσεων σε βραχυχρόνιο επίπεδο και των 

αρνητικών σε μακροχρόνιο (επιστροφή στον μέσο, μετά το irrational bubble) και, 

γενικότερα, την υπερβολική αντίδραση (overreaction) των αγορών στα νέα (DeBondt and 

Thaler-1985).

Οι Chen et al. το 2001 παρουσίασαν το υπόδειγμα μιας αγοράς χρεογράφων στην 

οποία υπάρχουν δύο τύποι επενδυτών: οι fundamentalists και οι noise traders. Οι noise 

traders χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: Ένα τύπος είναι αισιόδοξος (optimistic) και έχει 

θετικές προσδοκίες για τις τιμές και αγοράζει και ένας τύπος είναι απαισιόδοξος 

(pessimistic) και έχει αρνητικές προσδοκίες για τις τιμές και πουλάει. Κάθε τύπος μπορεί 

να μεταπηδήσει από την μια κατηγορία στην άλλη (μίμηση - imitation), ανάλογα με τις 

προσδοκίες του σχετικά με τα κέρδη. Αυτό γίνεται τόσο ανάμεσα στις υποκατηγορίες των 

noise traders, όσο και μεταξύ fundamentalists και noise traders.

Επιπλέον, θεωρούν ότι τα νέα (ο εξωγενής παράγοντας) 1) δεν επηρεάζουν την 

πραγματική) τιμή του χρεογράφου, αλλά την θεμελιώδη αξία του και 2) ότι είναι 

identically, independently distributed (i.i.d.), ακολουθώντας κανονική κατανομή με μέσο 

μηδέν και σταθερή διακύμανση. Οι δύο αυτές υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν 

μαθηματικά. Ο νεπέριος λογάριθμος της θεμελιώδους αξίας ενός τίτλου ακολουθεί μια 

Wiener process:

in (/?/,) = ln(pf ,_Δ, ) + s,At (1.4.3.1)

όπου 1η(ρ/ ()και \n(pf l_Δί) δίνουν τον νεπέριο λογάριθμο της θεμελιώδους αξίας 

ρ f του τίτλου τις χρονικές στιγμές t και t-At, το προσαύξημα <f, ακολουθεί την κανονική 

κατανομή με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση, ενώ το At παριστάνει την ελάχιστη 

μεταβολή του χρόνου. Ένας εξωγενής παράγοντας (τα νέα, ε,) χρησιμοποιείται στον 

υπολογισμό της θεμελιώδους αξίας In(pfl) και όχι της πραγματική τιμής. Ουσιαστικά

ενδογενοποιείται ένας εξωτερικός παράγοντας, συμβαδίζοντας με τη λογική της επίδρασης 

των νέων στον σχηματισμό των προσδοκώμενων αποδόσεων. Στο σύστημα υπάρχει
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κρυμμένη στοχαστικότητα, καθώς το στοχαστικό ε, ενσωματώνεται στην θεμελιώδη αξία 

του τίτλου. Οποιαδήποτε πολυπλοκότητα παρουσιαστεί σε μια τέτοια αγορά, θα οφείλεται 

σε ενδογενείς παράγοντες, καθώς ο εξωγενής παράγοντας ε, είναι απλός (λευκός 

θόρυβος).

Το αξιοσημείωτο της μελέτης είναι ότι οι προσομοιωμένες τιμές που παράγονται από 

την αγορά αυτή (artificial financial market) έχουν συμπεριφορά ανάλογη με μια GARCH 

διαδικασία και παρόμοια με μια πραγματική αγορά (βραχυχρόνιες αυτοσυσχετίσεις των 

αποδόσεων και σημαντικές αυτοσυσχετίσεις των αποδόσεων στο τετράγωνο, δηλαδή 

αυτοσυσχέτιση στην μεταβλητότητα των αποδόσεων). Όταν οι τιμές μιας αγοράς 

συμπεριφέρονται όπως ένα GARCH υπόδειγμα, υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα (όπως 

φαίνεται από τις συχνές υπερβάλλουσες αποδόσεις), ετεροσκεδαστικότητα (διακύμανση 

που μεταβάλλεται με τον χρόνο και φαίνεται από την υψηλή κύρτωση), volatility 

clustering (οι αποδόσεις εμφανίζονται σε ομάδες υψηλής μεταβλητότητας που 

ακολουθούνται από ομάδες χαμηλής μεταβλητότητας), fat tails (αποδόσεις με κατανομή 

λεπτοκυρτική που έχει πιο χοντρές ουρές από την κανονική και, επομένως, με μεγαλύτερη 

πιθανότητα εμφάνισης ακραίων τιμών σε σχέση με την κανονική), βραχυχρόνια μνήμη 

στις αποδόσεις (μικρή βραχυχρόνια διατήρηση της πληροφορίας για κερδοσκοπία, σε 

πρώτο επίπεδο) και ύπαρξη μακροχρόνιας μνήμης στην μεταβλητότητα των αποδόσεων 

(μακροχρόνια επίδραση των νέων στις τιμές, επίδραση σε δεύτερο επίπεδο)18.

Το σημαντικό σε αυτό το φαινόμενο είναι ότι αυτή η συμπεριφορά δεν οφείλεται σε 

ετεροσκεδαστικό θόρυβο (κάτι εξωγενές), αλλά στην αλληλεπίδραση των δυνάμεων της 

αγοράς που μεγεθύνουν και μεταμορφώνουν τα νέα (ενδογενής παράγοντας). Το 

παραπάνω σύστημα χαρακτηρίζεται από ένα συνεχές σημείων ισορροπίας, όπου η τιμή της 

αγοράς κατά μέσο όρο ισούται με την θεμελιώδη αξία. Αυτή η απροσδιοριστία (multiple 

equilibria) μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι καμία ομάδα δεν έχει συμφέρον να μιμηθεί 

την συμπεριφορά μιας άλλης ομάδας όταν δεν υπάρχουν ευκαιρίες για arbitrage και όταν 

δεν αναμένονται αποκλίσεις από την θεμελιώδη αξία. Επομένως, κοντά στο σημείο 

ισορροπίας οι μετακινήσεις από την μια ομάδα στην άλλη είναι τυχαίες (κάτι που συντελεί 

στην ύπαρξη απροσδιοριστίας, καθώς δεν υπάρχει σύγκλιση σε ένα σημείο).

18 Οι αναφερόμενες έννοιες θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο.
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Το μοντέλο των Chen et al. είναι ένα διαρθρωτικό μη-γραμμικό υπόδειγμα, δηλαδή 

ένα θεωρητικό κατασκεύασμα που προσδιορίζει πολύπλοκες (μη-γραμμικές) σχέσεις 

μεταξύ των μεταβλητών του. Επειδή η πολυπλοκότητα προέρχεται από την 

αλληλεπίδραση των ενδογενών μεταβλητών του, η συμπεριφορά της αγοράς προσομοιάζει 

σε μια χαοτική διαδικασία. Οι Kyrtsou and Terraza το 2002 αναφέρουν ότι με βάση 

προηγούμενες έρευνες (Brock and Hommes-1997 και 1998, Chiarella et al.-2002, 

Gaunersdorfer-2000, Lux- 1995 και 1998, Malliaris and Stein-1999) διαρθρωτικά μη- 

γραμμικά υποδείγματα αγορών χρεογράφων μπορεί να οδηγήσουν σε αστάθεια και χάος. 

Σε μια τέτοια αγορά, οι σύνθετες μεταβολές των τιμών των χρεογράφων προκαλούνται 

από την αλληλεπίδραση μιας σταθεροποιητικής δύναμης που ωθεί την τιμή της αγοράς 

προς την θεμελιώδη αξία της, όταν η αγορά κυριαρχείται από τους fundamentalists, και 

μιας αποσταθεροποιητικής δύναμης που οδηγεί την τιμή της αγοράς μακριά από την 

θεμελιώδη αξία της, όταν η αγορά κυριαρχείται από τους noise traders. Οι Chen et al. 

χρησιμοποίησαν ενδογενώς προσδιορισμένες πιθανότητες μετάβασης (endogenously 

determined transition probabilities) από την μια ομάδα στην άλλη και νέα που έρχονται 

στην αγορά ως λευκός θόρυβος.

Ομοίως, η μοντελοποίηση με την χρήση στοχαστικών χαοτικών υποδειγμάτων 

(stochastic ή noisy chaotic models) δίνει αποτελέσματα που μοιάζουν με αυτά μιας 

GARCH διαδικασίας. Οι Kyrtsou and Terraza το 2003 εφαρμόζουν για πρώτη φορά σε 

οικονομετρικό επίπεδο στοχαστικό χαοτικό υπόδειγμα (Mackey-Glass-GARCH) για την 

μοντελοποίηση του δείκτη CAC40, χρησιμοποιώντας μη γραμμική εξίσωση (χαοτική, την 

Mackey-Glass) για την περιγραφή του μέσου και ετεροσκεδαστικότητα τύπου GARCH για 

την εξίσωση της διακύμανσης. Το υπόδειγμα που χρησιμοποίησαν περιγράφει καλά την 

σειρά, κατορθώνοντας να ενσωματώσει στην ανάλυση ένα σημαντικό μέρος των μη- 

γραμμικών δομών της. Διαπίστωσαν ότι η σειρά προσομοιάζει τόσο σε μια GARCH 

διαδικασία, όσο και σε μια στοχαστική χαοτική διαδικασία, με την δεύτερη να έχει 

καλύτερη προβλεπτική ικανότητα. Φαίνεται ότι η ύπαρξη ετερογενών επενδυτών και η 

πολυπλοκότητα των σημερινών αγορών απαιτεί την συνδυασμένη εξέταση χαοτικών και 

GARCH διαδικασιών, με την χρήση στοχαστικών χαοτικών υποδειγμάτων.

Στην συνέχεια γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση εννοιών που σχετίζονται με την 

τυχαιότητα και το χάος. Οι Malliaris and Stein το 1999 ισχυρίζονται ότι η τυχαιότητα 

(randomness) προέρχεται από το γεγονός ότι η γνώση αναφορικά με τις συνθήκες που
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επικρατούν σε ένα σύστημα δεν είναι πλήρης. Αν υπήρχε πλήρης γνώση τότε όλα θα ήταν 

προσδιοριστικά (deterministic). Ο κόσμος ως σύνολο (ολότητα) είναι προσδιοριστικός. 

Ένα στοχαστικό χαοτικό σύστημα, όπως οι αγορές χρεογράφων (με ενδογενείς 

αλληλεπιδράσεις και εξωγενείς επιρροές) συνδυάζει τυχαιότητα και ενδογενή 

πολυπλοκότητα (randomness+deterministic chaos). Η ίδια η έννοια του προσδιοριστικού 

χάους αναφέρεται στο ότι η μεταβολή στο σύστημα προέρχεται από ενδογενείς 

παράγοντες. Η χρησιμότητα της θεωρίας του χάους έγκειται στο γεγονός ότι έχει την 

ικανότητα να δίνει αποτελέσματα που μιμούνται τα αποτελέσματα στοχαστικών 

διαδικασιών, δίνοντας την ευκαιρία για εναλλακτική ως προς το GARCH ερμηνεία της 

πολύπλοκης συμπεριφοράς των χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών (Barnett and 

Serletis, 1998).

Ο Vaga το 1990 ορίζει την θεωρία του χάους ως τον κλάδο των μαθηματικών που 

ασχολείται με την προσδιοριστική λύση απότομων ή ασυνεχών μεταβολών στην 

κατάσταση ενός συστήματος. Στις αγορές μετοχών, η θεωρία του χάους προσπαθεί να 

προβλέψει με προσδιοριστικά τρόπο το μελλοντικό μονοπάτι των τιμών των μετοχών, 

περιλαμβανομένων και των μεγάλων και απότομων μεταβολών στις τιμές κατά την 

διάρκεια καταστάσεων πανικού και κατάρρευσης των αγορών (crashes). Τονίζει ότι στις 

αγορές μετοχών δεν ταιριάζει το προσδιοριστικά χάος, καθώς είναι ανοιχτά συστήματα με 

εξωτερική επίδραση. Εκεί χρησιμοποιούνται μη-γραμμικά στατιστικά μοντέλα που 

συλλαμβάνουν και τις μεταβάσεις (transitions) από τις καταστάσεις πλήρους απουσίας 

τάξης (υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου) σε καταστάσεις με μεγαλύτερη τάξη (συνεκτική 

συμπεριφορά - coherent behavior, όπως θα δούμε στη συνέχεια) ή με απότομες χαοτικές 

μεταβολές της τάσης (trend reversals). Επίσης, προσπαθούν περισσότερο να εντοπίσουν 

την κατανομή πιθανότητας των μεταβολών των τιμών των μετοχών, παρά το συγκεκριμένο 

μελλοντικό μονοπάτι των τιμών (όπως συμβαίνει με το προσδιοριστικά χάος).

Συγκεκριμένα, ο Vaga ορίζει την έννοια της συνεκτικής συμπεριφοράς (εφεξής, 

coherent behavior) ως μιας κατάστασης τάξης σε ένα σύνθετο φυσικό ή κοινωνικό 

σύστημα που αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό συνθετικών μερών, όπου κάθε μέρος 

είναι ελεύθερο να ενεργεί ανεξάρτητα. Περίοδος με coherent behavior στην αγορά 

μετοχών υπάρχει όταν η ετησιοποιημένη απόδοση του δείκτη της αγοράς είναι μεγαλύτερη 

από την ετησιοποιημένη μεταβλητότητά του, δείχνοντας μια ισχυρή μεροληψία στις 

μεταβολές των τιμών. Σε αυτό οφείλεται η Θεωρία των Συνεκτικών Αγορών (Coherent

65



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Θεωρία των αποτελεσματικών αγορών και εναλλακτικές προσεγγίσεις

Market Hypothesis - CMH), που βασίζεται στο Θεώρημα της Κοινωνικής Μίμησης 

(Theory of Social Imitation), το οποίο ασχολείται με την μιμητική συμπεριφορά των 

ατόμων. Στον Vaga υπάρχουν δύο μεταβλητές που επηρεάζουν την κατάσταση της 

αγοράς: 1) η αίσθηση των επενδυτών (investor sentiment), που μπορεί να τους οδηγεί είτε 

σε ατομικές συμπεριφορές, είτε σε συμπεριφορά όχλου (crowd behavior) και 2) τα 

οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη (economic fundamentals), που μπορεί να είναι ουδέτερα ή 

να υπάρχει κάποια μεροληψία (θετική ή αρνητική) στον τρόπο που επηρεάζουν την αγορά. 

Ανάλογα με τους συνδυασμούς αυτών των μεταβλητών, δημιουργούνται διάφορα είδη 

αγοράς.

Όταν η αίσθηση των επενδυτών είναι “φυσιολογική” (χωρίς συμπεριφορά όχλου και 

ουδέτερη) τότε η αγορά είναι πιθανόν να βρίσκεται σε μια κατάσταση τυχαίου περιπάτου, 

συνεπή με την θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. Και οι αποδόσεις και ο κίνδυνος 

είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η κατανομή των αποδόσεων είναι η κανονική καμπάνα. Αν 

εμφανιστούν φαινόμενα συμπεριφοράς όχλου, τότε ακόμη και με ουδέτερα θεμελιώδη 

μεγέθη η αγορά πηγαίνει σε κατάσταση αστάθειας (μεταβατική), με μεγάλες και 

σημαντικής διάρκειας μεταβολές στις τιμές και υψηλό κίνδυνο για τους επενδυτές. Τα νέα 

προεξοφλούνται αργά και η κατανομή των αποδόσεων είναι κοντά στην ομοιόμορφη. 

Όταν υπάρχει συμπεριφορά όχλου και ισχυρά θετικά θεμελιώδη μεγέθη, τότε 

παρατηρείται η συνεκτική επιθετική αγορά (coherent bull market), όπου υπάρχουν υψηλές 

αποδόσεις και χαμηλός κίνδυνος και είναι σχετικά ασφαλής. Η κατανομή των αποδόσεων 

έχει σημαντικά θετική ασυμμετρία (έχει μακριά ουρά προς τα αριστερά και συγκεντρώνει 

τον κύριο όγκο των αποδόσεων στα δεξιά).

Όταν υπάρχει συμπεριφορά όχλου και σχετικά μικρή μεροληψία (θετική ή αρνητική) 

στα θεμελιώδη μεγέθη, τότε το αποτέλεσμα είναι μια χαοτική αγορά (chaotic market), 

όπου τα νέα προεξοφλούνται γρήγορα, αλλά με μεροληψία, και η αίσθηση των επενδυτών 

μπορεί να αλλάξει απότομα από επιθετική (bullish) σε αμυντική (bearish). Ο κίνδυνος 

είναι μεγάλος και οι αποδόσεις χαμηλές. Η κατανομή των αποδόσεων θα είναι δίτυπη ή 

δίκορφη (bimodal). Τέλος, όταν υπάρχει συμπεριφορά όχλου και ισχυρά αρνητικά 

θεμελιώδη μεγέθη, παρατηρείται η συνεκτική αμυντική αγορά (coherent bear market). 

Είναι σπάνιο φαινόμενο, γιατί οι επενδύτες είναι επιφυλακτικοί λόγω των αρνητικών 

θεμελιωδών μεγεθών και επιστρέφουν σε ουδέτερη συμπεριφορά. Όσο οι καταστάσεις 

ύφεσης είναι μικρής διάρκειας και υπάρχει οικονομική πολιτική για ανάπτυξη, το
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φαινόμενο αυτό δεν θα παρατηρείται συχνά. Η κατανομή των αποδόσεων έχει σημαντικά 

αρνητική μεροληψία (έχει μακριά ουρά προς τα δεξιά και συγκεντρώνει τον κύριο όγκο 

των αποδόσεων στα αριστερά).

Η Θεωρία των Συνεκτικών Αγορών υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να νικηθεί η αγορά 

και να μειωθεί ο κίνδυνος. Με βάση την θεωρία αυτή, η ιστορική μακροχρόνια άνοδος των 

μετοχών στα χρηματιστήρια αξιών αποτελείται από περιόδους με ανάπτυξη πάνω από τον 

μέσο και κίνδυνο κάτω από τον μέσο, αναμεμιγμένες με περιόδους υψηλού κινδύνου και 

χαμηλών ή και αρνητικών αποδόσεων. Ουσιαστικά, υπονοεί ότι υπάρχει περισσότερη 

πληροφορία και λιγότερος θόρυβος από ότι δέχεται το ΕΜΗ. Η τεχνική και η θεμελιώδης 

ανάλυση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξακριβώσουν τις πιθανότητες των τάσεων. 

Έτσι μπορούν να εξηγηθούν και ανωμαλίες πάνω στην βάση κινδύνου-απόδοσης.

Ανάλογης κατεύθυνσης με τον Vaga είναι και η προσέγγιση του Peters (1994), που 

διατύπωσε την Θεωρία των Fractal Αγορών (Fractal Market Hypothesis - FMH). Τα 

fractals είναι ασυνήθιστα, ατελώς ορισμένα, μαθηματικά αντικείμενα που έχουν το εξής 

χαρακτηριστικό: το μέρος (ένα κομμάτι του συνόλου) είναι όμοιο με το σύνολο, αλλά σε 

διαφορετική κλίμακα μεγέθους (υπάρχει self-similarity). Ο Peters το 1991 παρατήρησε ότι 

υπάρχει self-similarity και σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές, καθώς είναι 

δύσκολο να ξεχωρίσεις τα διαγράμματα ημερήσιων, εβδομαδιαίων ή μηνιαίων αποδόσεων 

(η αναφορά έγινε σε σειρές του S&P 500 index). Οι αποδόσεις των μετοχών συνήθως δεν 

συμπεριφέρονται σαν να ακολουθούν την κανονική κατανομή. Αντίθετα, έχουν fat tails, 

δηλαδή περισσότερες παρατηρήσεις στα άκρα της κατανομής, κάτι που δείχνει ότι ακραία 

γεγονότα συμβαίνουν πιο συχνά από ό,τι σε μια κανονική κατανομή. Η μη-κανονικότητα 

των αποδόσεων αποδίδεται από τον Peters σε χαοτικές διαδικασίες, πιθανώς 

αναμεμιγμένες με θόρυβο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες θεωρητικές κατανομές για 

να παραστήσουν την κατανομή τους, όμως δεν εξηγούν την συμπεριφορά τους. Αυτό 

προσπάθησε να επιτύχει ο Peters με την θεωρία του.

Κατά τον Peters οι αγορές είναι σταθερές όταν συμμετέχουν σε αυτές πολλοί 

επενδυτές με σημαντικά διαφορετικούς και ποικίλους χρονικούς ορίζοντες, 

εξασφαλίζοντας άφθονη ρευστότητα. Στον βραχυχρόνιο ορίζοντα οι παράγοντες της 

τεχνικής ανάλυσης (που σχετίζονται με την συμπεριφορά των επενδυτών και τις δυναμικές 

της αγοράς, με τα παρατηρούμενα σχήματα και τάσης- fads και trends) είναι πιο
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σημαντικοί. Αντίθετα, στον μακροχρόνιο ορίζοντα κυριαρχούν οι παράγοντες της 

θεμελιώδους ανάλυσης (που σχετίζονται με πραγματικά μεγέθη που θα έπρεπε να 

επηρεάζουν την πορεία μιας επιχείρησης). Αν αλλάξει η εγκυρότητα της θεμελιώδους 

πληροφόρησης, οι μακροχρόνιοι επενδυτές είτε σταματούν τις συναλλαγές, είτε 

στρέφονται στους παράγοντες της τεχνικής ανάλυσης. Φυσικά, η αγορά χωρίς τους 

μακροχρόνιους επενδυτές γίνεται πιο ασταθής. Γενικότερα, η αγορά αντικατοπτρίζει τους 

συνδυασμούς μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων εκτιμήσεων, όπου οι βραχυχρόνιες 

εκτιμήσεις είναι πιο μεταβλητές. Αν μια μετοχή δεν σχετίζεται ιδιαίτερα με τις γενικότερες 

οικονομικές συνθήκες, τότε δεν υπάρχει μακροχρόνια τάση και επικρατούν οι συχνές 

συναλλαγές, η ρευστότητα και η κυριαρχία της βραχυχρόνιας πληροφόρησης.

Στην ανάλυσή του το 1991 ο Peters χρησιμοποίησε τον συντελεστή Hurst Η (Hurst 

exponent), που περιγράφει την πιθανότητα δύο διαδοχικά γεγονότα να είναι δυνατό να 

συμβούν. Με Η = 0.5 υπονοείται ότι οι αποδόσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, όπως 

συμβαίνει και στην κανονική κατανομή. Με 0.5 < Η < 1 η σειρά χαρακτηρίζεται ως 

persistent, με μακροχρόνια μνήμη. Τέλος, με 0 < Η < 0.5 η σειρά έχει την τάση να 

επιστρέφει στο μέσο (mean-reverting ιδιότητες). Οι χρηματοοικονομικές χρονολογικές 

σειρές συνήθως παρουσιάζουν Η μεγαλύτερο από 0.5, όπως έδειξε ο Peters, για μεγάλο 

αριθμό χρονολογικών σειρών. Επιπλέον, είναι δυνατή η κατασκευή χρονολογικών σειρών 

που έχουν την εμμονή (διατήρηση τάσης - persistence) των πραγματικών 

χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών με μια διαδικασία παραγωγής διαγραμμάτων 

με fractals (multi-fractal generating process). Επομένως, η παρατήρηση κάποιων 

σχημάτων (patterns) στις γραφικές παραστάσεις της πορείας των αποδόσεων των μετοχών 

στον χρόνο δεν είναι άνευ σημασίας. Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να γίνει προβολή στο 

μέλλον και, επομένως, υπάρχει κάποια προβλεπτική ικανότητα. Αλλωστε, η ύπαρξη 

εμμονής (persistence) συνηγορεί σε αυτό το συμπέρασμα.

1.4.4 Προσεγγίσεις από τα πεδία της βιολογίας και της πληροφορικής

Μια εναλλακτική προσέγγιση στο ζήτημα της λειτουργίας των αγορών χρεογράφων 

(συναφής με τη Θεωρία των Ετερογενών Αγορών) είναι αυτή που παίρνει στοιχεία από 

την εξελικτική θεωρία. Οι Farmer and Lo το 1999 επιλέγουν την αντιμετώπιση των 

αγορών χρεογράφων από μια βιολογική άποψη, στα πλαίσια της εξελικτικής θεωρίας,
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όπου αγορές, εργαλεία, οργανισμοί και επενδυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 

αναπτύσσονται δυναμικά σύμφωνα με τον “νόμο” της οικονομικής επιλογής. Με βάση 

αυτήν την θεώρηση οι χρηματοοικονομικοί φορείς ανταγωνίζονται μεταξύ τους και 

προσαρμόζονται, χωρίς αυτό να γίνεται απαραίτητα με τον άριστο τρόπο. Ένα μοντέλο 

που ακολουθεί αυτήν την λογική έχει συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι 

αντιμετωπίζονται ως υπολογιστικές οντότητες που εφαρμόζουν στρατηγικές βασισμένες 

στην περιορισμένη πληροφόρηση που έχουν. Με βάση αυτές τις (κάποιες φορές όχι 

άριστες) ενέργειές τους δημιουργούν κέρδη ή ζημίες. Οι κερδοφόρες στρατηγικές θα 

συσσωρεύουν κεφάλαιο και θα επιβιώνουν, ενώ οι ζημιογόνες θα χάνουν χρήματα και στο 

τέλος θα εξαφανίζονται.

Έτσι, η αγορά χρεογράφων μπορεί να ειδωθεί ως ένα οικολογικό σύστημα, όπου οι 

στρατηγικές είναι το ανάλογο προς τα βιολογικά είδη (biological species) και το κεφάλαιο 

που συσσωρεύεται ανάλογο προς τον πληθυσμό κάθε είδους. Μια νέα στρατηγική (μια 

μετάλλαξη) που είναι πιο επικερδής από προηγούμενες μπορεί να οδηγήσει κάποιες από 

τις ήδη υπάρχουσες στην εξαφάνιση. Όσο ο πληθυσμός των στρατηγικών μεγαλώνει, τόσο 

η αγορά τείνει να είναι πιο αποτελεσματική (με ευρύτερη έννοια από αυτήν του ΕΜΗ). Οι 

μεταβολές των τιμών των χρεογράφων, που δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά την 

πραγματική τους αξία, οφείλονται στην δυναμική αλληλεπίδραση αποκλινουσών 

συναλλακτικών στρατηγικών. Όποια patterns υπάρχουν εξαφανίζονται σε βάθος χρόνου με 

την ανάπτυξη επικερδών στρατηγικών. Όμως, μέχρι τότε μπορεί να έχουν συσσωρευτεί 

σημαντικά κέρδη και να έχουν αναπτυχθεί νέα σχήματα (patterns). Αυτό το ερευνητικό 

πεδίο είναι ακόμη σε πρώτα στάδια.

Τέλος, σε σημαντικό βαθμό χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική τα Τεχνητά 

Νευρωνικά Δίκτυα - ΤΝΔ (Artificial Neural Networks - ANN’s) για να βελτιωθεί η 

προβλεπτική ικανότητα των ερευνητών αναφορικά με τις τιμές των χρεογράφων και για 

την καλύτερη εκτίμηση των κατανομών των αποδόσεών τους. Το ΤΝΔ είναι ένα πρότυπο 

προσπέλασης πληροφοριών που εμπνέεται από τα βιολογικά νευρικά συστήματα. 

Αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό σημαντικά διασυνδεδεμένων στοιχείων προσπέλασης 

(νευρώνες) που εργάζονται συνδυαστικά για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Το ΤΝΔ έχει την ικανότητα να μαθαίνει με παραδείγματα, όπως και ο άνθρωπος.
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Οι Steiner and Wittkemper το 1995 εκτιμούν την κατανομή των αποδόσεων 

γερμανικών μετοχών της περιόδου 1991-1994 που περιγράφεται από παραμέτρους της 

Θεωρίας των Συνεκτικών Αγορών με την βοήθεια ενός πιθανολογικού νευρωνικού 

δικτύου. Αν δεν υπάρχει συμπεριφορά όχλου (δεν εμφανίζονται ομάδες επενδυτών, αλλά 

λειτουργούν μεμονωμένα) και το περιβάλλον με τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ουδέτερο, η 

κατανομή των αποδόσεων δεν θα απέχει από την κανονική, που υπονοείται από την 

ορθολογικότητα των επενδυτών του ΕΜΗ. Αλλιώς, με βάση τη Θεωρία των Συνεκτικών 

Αγορών η κατανομή θα είναι διαφορετική. Στο γερμανικό χρηματιστήριο βρίσκουν 

χαμηλή συμπεριφορά όχλου για το μεγαλύτερο διάστημα, που ταιριάζει προσεγγιστικά με 

κανονική κατανομή αποδόσεων. Μετά, το ΤΝΔ χρησιμοποιείται για να προβλέψει την 

υπερβάλλουσα απόδοση κάθε μετοχής. Με βάση αυτήν την πληροφόρηση γίνεται μια 

κατάταξη των μετοχών και δημιουργούνται τέσσερα χαρτοφυλάκια. Ένα από τα 

χαρτοφυλάκια που έφτιαξαν με το ΤΝΔ παρουσίασε απόδοση κατά 60% μεγαλύτερη από 

αυτήν του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Ένα άλλο που σχεδιάστηκε από το ΤΝΔ να είναι σε 

μεγάλο βαθμό ακίνδυνο είχε πολύ μικρότερη μεταβλητότητα από αυτό της αγοράς και 

ετήσια απόδοση στο 25%. Τα ΤΝΔ κατηγορούνται ότι δεν εξηγούν με ποιόν τρόπο 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και πώς οδηγούνται σε ένα αποτέλεσμα. Οι Refenes et 

al. το 1994 έδειξαν με την χρήση ανάλυσης ευαισθησίας ότι η προβλεπτική συμπεριφορά 

των ΤΝΔ μπορεί να ερμηνευθεί και ότι τα νευρωνικά δίκτυα κάνουν προβλέψεις που 

ξεπερνούν σε ακρίβεια κλασικές στατιστικές μεθόδους που κινούνται στα πλαίσια της 

Θεωρία Αποτίμησης με βάση το Arbitrage (Arbitrage Pricing Theory - APT), που 

λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες μεταβλητές για τον σχηματισμό προσδοκώμενων 

αποδόσεων19.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ

Η Θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της 

οικονομικής σκέψης και των εμπειρικών ερευνών των προηγούμενων δεκαετιών. Οι 

αμφισβητήσεις ως προς την ρεαλιστικότητα της βασικής υπόθεσης περί άμεσης 

ενσωμάτωσης της νέας πληροφορίας στην τιμή ενός χρεογράφου από ορθολογικούς και 

ομοιογενείς επενδυτές, χωρίς κόστη συναλλαγών και πληροφόρησης υπήρξαν εξαρχής

19 Λεπτομερής περιγραφή του APT στους Ross et al., 1999.
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σημαντικές. Η εμφάνιση των πρώτων αποκλίσεων από το ΕΜΗ έδωσε ώθηση στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Ωστόσο, η ευρύτερη έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών δεν είναι εύκολο 

να αμφισβητηθεί. Πολλοί σύγχρονοι ερευνητές δίνουν ελαστικότερους και ευρύτερους 

ορισμούς για τις αποτελεσματικές αγορές, που έχουν ρεαλιστικότερη βάση σε σχέση με το 

κλασικό ΕΜΗ. Επιπλέον, δεν υπάρχει εκπρόσωπος των αντιπάλων του ΕΜΗ που να 

ισχυρίζεται ότι υπάρχει αειφόρος κερδοφόρος επενδυτικός μηχανισμός, αν και 

υποστηρίζουν ότι υπάρχουν επενδυτικοί μηχανισμοί με βραχυ-μεσοπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα (Dacorogna et al., 2001). Αλλά και η ύπαρξη ετερογενών επενδυτών και 

προσωρινών επενδυτικών μηχανισμών (πραγματικά κερδοφόρων ή όχι), την οποία 

υποστηρίζουν οι σύγχρονοι αντίπαλοι του ΕΜΗ, δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθεί από 

τους υποστηρικτές της. Ο ίδιος ο Fama (1991) ισχυρίζεται ότι η ύπαρξη επενδυτών που 

αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο θα πρέπει να ανταμειφθεί, με μεγαλύτερες αποδόσεις, 

ορθολογικοποιώντας την ύπαρξη ετερογενών επενδυτών, ενώ υποστηρίζει την 

αναπροσαρμογή των θεωρητικών προτύπων για συμπεριφορικές μεταβλητές, πάντα στα 

πλαίσια ενός ορθολογικού υποδείγματος. Στην πραγματικότητα, η σύγχρονη τάση είναι 

προς μια συνδυαστική θεώρηση του ερμηνευτικού πλαισίου λειτουργίας των αγορών 

χρεογράφων.

Μέχρι τώρα εξετάσαμε ένα σημαντικό μέρος της προϋπάρχουσας θεωρίας για την 

αποτελεσματικότητα των αγορών και τις σύγχρονες τάσεις αναφορικά με το ζήτημα. Στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας θα επιχειρηθεί η ανάλυση της αποτελεσματικότητας και η 

διερεύνηση της ύπαρξης ή της απουσίας μη-γραμμικών δομών σε πραγματικές 

χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές. Στο επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την 

ανάπτυξη της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί με βάση την σύγχρονη διεθνή 

βιβλιογραφία και με την ανάλυση των δεδομένων, την σύγκρισή τους με συναφείς έρευνες 

και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη χρηματοοικονομική χρησιμοποιεί έναν σημαντικό αριθμό εργαλείων 

και ελέγχων για την διερεύνηση της συμπεριφοράς των αγορών χρεογράφων. Η ύπαρξη 

πολύπλοκων δομών στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές καθιστά αναγκαία την 

προσεκτική μελέτη των ιδιοτήτων τους, ώστε να εξεταστεί κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο η ύπαρξη ή μη αποτελεσματικότητας. Η ίδια η φύση των συναλλαγών που 

διενεργούνται εντός των υπό εξέταση αγορών, με την παρουσία σύνθετων ενδογενών 

αλληλεπιδράσεων (interactions) μεταξύ των επενδυτών, παράλληλα με την εμφάνιση 

εξωγενών παραγόντων (νέα - news), δημιουργεί ένα διευρυμένο πλαίσιο ερμηνείας των 

αγορών.

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται και εφαρμόζονται οι κυριότεροι έλεγχοι που 

διενεργούνται στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές και επιχειρείται η 

μοντελοποίηση των αγορών με βάση την παρατηρούμενη δομή τους. Καταρχάς, γίνεται 

αναφορά στην έννοια της στασιμότητας και στους ελέγχους που γίνονται για την 

διερεύνησή της (DF και ADF έλεγχοι). Έπειτα γίνεται ανάλυση των περιγραφικών 

στατιστικών (ασυμμετρία, κύρτωση, στατιστική Jarque-Bera) και των αυτοσυσχετίσεων 

(σε απλές αποδόσεις και σε τετράγωνα αποδόσεων). Στην συνέχεια αναπτύσσονται 

στατιστικές ελέγχου για την εξέταση της μνήμης (συντελεστής Hurst, στατιστική Lo, 

στατιστική Moody και Wu). Ακόμη, διενεργείται ο ARCH LM έλεγχος για την διερεύνηση 

ετεροσκεδαστικότητας τύπου ARCH και ο BDS έλεγχος για την εξέταση της ύπαρξης 

εξαρτήσεων (γραμμικών και μη-γραμμικών). Επίσης, γίνεται ανάλυση του Ελέγχου 

Λόγου Διακυμάνσεων (Variance Ratio Test) των Lo και MacKinlay (1988), που 

χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της ύπαρξης ή μη αποτελεσματικότητας σε μια αγορά.

Η εφαρμογή αυτών των ελέγχων γίνεται πάνω σε χρηματοοικονομικές 

χρονολογικές σειρές από τη Γαλλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. 

Πρόκειται για Datastream Global Indexes χρονολογικές σειρές για την περίοδο 

22/02/1991-23/08/2002 (3001 παρατηρήσεις, ξεκινώντας από Παρασκευή ώστε να
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διευκολυνθεί η μοντελοποίηση της εποχικότητας στις αποδόσεις εντός της εβδομάδας). 

Στα Διαγράμματα 1-12 στο Παράρτημα δίνονται οι γραφικές αναπαραστάσεις των 

τιμών (με τις ονομασίες των χωρών: france, japan, iuk, usa), των διαφορών των 

νεπέριων λογαρίθμων των τιμών (πρόκειται για τις αποδόσεις, με τις ονομασίες: 

dlnfrance, dlnjapan, dlnuk, dlnusa) και των τετραγώνων τους (πρόκειται για τα 

τετράγωνα των αποδόσεων, με τις ονομασίες: dlnfrance squared, dlnjapan_squared, 

dlnuk_squared, dlnusasquared) και για τις τέσσερις σειρές. Όπως μπορούμε να 

παρατηρήσουμε από τα Διαγράμματα, στα επίπεδα των τιμών οι σειρές φαίνονται μη 

στάσιμες, όπως θα δούμε και στην συνέχεια με την διενέργεια του κατάλληλου ελέγχου. 

Αντίθετα, οι αποδόσεις φαίνονται στάσιμες και παρουσιάζουν φαινόμενα volatility 

clustering (ορισμένου μεγέθους μεταβολή στην τιμή ακολουθείται από ανάλογου 

μεγέθους μεταβολή, δημιουργώντας ομάδες μεγάλης μεταβλητότητας και ομάδες 

μικρής μεταβλητότητας). Τέλος, τα τετράγωνα των αποδόσεων σε αρκετές περιπτώσεις 

παίρνουν πολύ υψηλές τιμές, δηλώνοντας την ύπαρξη σημαντικής μεταβλητότητας.

Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται μια επισκόπηση των βασικότερων τύπου 

ARCH/GARCH υποδειγμάτων, που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση στην 

διαδικασία της μοντελοποίησης της έντονης μεταβλητότητας των σύγχρονων 

χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών. Η εφαρμογή αυτών των υποδειγμάτων, 

συνδυαστικά με γραμμικά τύπου AR μοντέλα (Autoregressive models), 

πραγματοποιείται ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις αποδόσεις των 

χρεογράφων. Ολοκληρώνοντας τις αναφορές στην μοντελοποίηση των δεδομένων, 

περιγράφεται η διαδικασία ένταξης της εποχικότητας στα υπό εξέταση μοντέλα του 

επόμενου κεφαλαίου. Όπου είναι εφικτό, γίνεται προσπάθεια μοντελοποίησης των 

εξεταζόμενων χρονολογικών σειρών σύμφωνα με την δομή των αγορών. Η όλη ανάλυση 

γίνεται σε σύγκριση με πορίσματα αντίστοιχων ερευνών πάνω σε χρηματιστηριακές 

αγορές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1.1 Η έννοια της στασιμότητας

Η στασιμότητα είναι πρωταρχικής σημασίας στην ανάλυση χρηματοοικονομικών 

χρονολογικών σειρών. Σε αυτήν την ενότητα επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση

73



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: Αιερεύνηση της ύπαρξης αποτελεσματικότητας σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές

της έννοιας της στασιμότητας και των σημαντικότερων ελέγχων που χρησιμοποιούνται 

για την διερεύνησή της στις χρονολογικές σειρές. Όταν πραγματοποιείται η εξέταση της 

συμπεριφοράς μιας κατανομής πιθανότητας δίνεται έμφαση στον μέσο, την διακύμανση 

και την συνδιακύμανση των μεταβλητών. Αν υπάρχει μια συνδυασμένη συνάρτηση 

πιθανότητας Τ μεταβλητών, τότε πρέπει να εκτιμηθούν Τ μέσοι, Τ διακυμάνσεις και

Τ(Τ- 1) 
2

συνδιακυμάνσεις. Όμως, από ένα μόνο δείγμα Τ παρατηρήσεων δεν μπορεί να

Τ(Τ -1)
γίνει η εκτίμηση τόσων άγνωστων παραμέτρων (2Τ + -----------). Η διαδικασία αυτή

απλοποιείται με την υπόθεση περί στασιμότητας (stationarity) των παρατηρούμενων 

δεδομένων (Χρήστου, 2002).

Μια στοχαστική διαδικασία είναι αυστηρά στάσιμη αν η οριακή κατανομή 

πιθανότητας στον χρόνο t είναι ίδια με την οριακή κατανομή πιθανότητας στον χρόνο 

t+s, δηλαδή f(Xt) = f(Xt+s), όπου X είναι η στοχαστική διαδικασία. Ουσιαστικά, η οριακή 

συνάρτηση πιθανότητας δεν εξαρτάται από τον χρόνο t (Χρήστου, 2002 και 

Συριόπουλος, 1996). Αυτό είναι παράγωγο του γεγονότος ότι η συνδυασμένη συνάρτηση 

πιθανότητας δεν μεταβάλλεται, όταν μεταβάλλεται η αρχή του χρόνου, δηλαδή f(Xt , 

Χηι,-.-,Χ t+τ) — f(Xt+s , Xt+1+s >· · *?Xt+T+s)·

Η στασιμότητα με την αυστηρή της έννοια συνεπάγεται τα ακόλουθα: 1) E(Xt) = 

Ε(Χ2) = ...Ε(ΧΤ) = μ, 2) Var(X0 = Var(X2) = ...= Var(XT) = σ2 και 3) Cov(X!,X1+s) = 

Cov(X2,X2+s) = ...=Cov(Xt,Xt+s) = γ5 · Με βάση τα παραπάνω, τρεις συνέπειες της 

αυστηρής στασιμότητας μιας στοχαστικής διαδικασίας είναι ότι ο μέσος και η 

διακύμανση του Xt δεν μεταβάλλονται με τον χρόνο, ενώ οι συνδιακυμάνσεις 

εξαρτώνται από την διαφορά s και όχι από τον χρόνο t. Αν ικανοποιούνται απλά αυτές 

οι τρεις συνθήκες, χωρίς να ισχύει εν γένει ο ορισμός της αυστηρής στασιμότητας, τότε 

η χρονολογική σειρά είναι ασθενώς ή κατά συνδιακύμανση στάσιμη (Χρήστου, 2002, 

Συριόπουλος, 1996 και Green, 1997).

Όταν οι μεταβλητές μιας στοχαστικής διαδικασίας είναι μη-στάσιμες, οι εκτιμητές 

ελάχιστων τετραγώνων δεν είναι συνεπείς. Επομένως, είναι δυνατό να προκύπτει σε μια 

παλινδρόμηση υψηλό R2 (ο συντελεστής προσδιορισμού, που δείχνει το ποσοστό κατά 

το οποίο η εξαρτημένη μεταβλητή ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές) και
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σημαντικές τιμές για τις t στατιστικές ελέγχου των εκτιμώμενων παραμέτρων, χωρίς να 

συνεπάγεται και πραγματική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Συνήθως 

χρησιμοποιείται ο όρος φαινομενική ή νόθος παλινδρόμηση (spurious regression) για να 

περιγράφει αυτό το φαινόμενο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η όποια στατιστική σχέση 

προκύπτει είναι αποτέλεσμα της ασυνέπειας των εκτιμητών των παραμέτρων.

Οι οικονομικές χρονολογικές σειρές χαρακτηρίζονται από τάση (συνεχή, 

διαχρονική αύξηση ή μείωση των τιμών τους). Μια σειρά με τάση θα είναι μη-στάσιμη, 

καθώς τουλάχιστον ο μέσος μεταβάλλεται με τον χρόνο. Όπως έχουμε αναφέρει μέχρι 

τώρα, πολλοί μελετητές παρατήρησαν ότι οι χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές 

συμπεριφέρονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου (random walk), που 

είναι μια μη-στάσιμη στοχαστική διαδικασία. Η χρησιμοποίηση των πρώτων διαφορών 

γίνεται για να καταστούν στάσιμες (Χρήστου, 2002). Τότε, η σειρά μετατρέπεται ως 

εξής: AXt = Xt - Xt-i· Μάλιστα, χρησιμοποιούνται λογάριθμοι των τιμών, ώστε να 

σταθεροποιηθεί η διακύμανση. Ο λογαριθμικός μετασχηματισμός χρησιμοποιείται και 

σε περιπτώσεις που πιστεύεται ότι η διακύμανση είναι ανάλογη του μέσου. Η λήψη 

πρώτων διαφορών αναφέρεται ως μέθοδος Box-Jenkins (Συριόπουλος, 1996). 

Επομένως, όταν διερευνάται η ύπαρξη στασιμότητας σε μια χρηματοοικονομική 

χρονολογική σειρά, πραγματοποιείται έλεγχος πρώτα στα επίπεδα των μεταβλητών και, 

αν προκόψει μη-στασιμότητα, γίνεται έλεγχος και στις πρώτες διαφορές των 

λογαρίθμων τους.

2.1.2 Dickey-Fuller (DF) και Augmented Dickey-Fuller (ADF) έλεγχοι για 

στασιμότητα

Οι Dickey και Fuller πρότειναν το 1979 τον ακόλουθο έλεγχο για την ύπαρξη ή μη 

στασιμότητας σε μια χρονολογική σειρά. Το υπόδειγμα πάνω στο οποίο γίνεται η 

παλινδρόμηση είναι το εξής: AXt = βΧ(-ι + et, όπου Xt δηλώνει τα επίπεδα των τιμών της 

χρονολογικής σειράς και {e,}"r=i είναι μια ακολουθία ανεξάρτητων κανονικών τυχαίων

μεταβλητών, με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση (Dickey and Fuller, 1979). Αν β = 

0, τότε AXt = et ή Xt = Xt-i + et . Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι η σειρά είναι μη- 

στάσιμη ή ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα (ο συντελεστής του Xt_i στο υπόδειγμα Xt = ΧΜ + 20

20 Λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 1.
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et είναι μονάδα). Επομένως, ο έλεγχος έχει ως μηδενική υπόθεση την Η0: β = 0, και ως 

εναλλακτική την Ηε: β A 0.

Κατά την διενέργεια του ελέγχου μπορεί να κριθεί ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή 

και σταθερού όρου (drift) ή/και χρονικής τάσης (deterministic trend). Έτσι, αρχικά 

εξετάζεται το συνολικό υπόδειγμα, που είναι της μορφής ΔΧ( = δ + γί + βΧ(_ι + et, όπου δ 

είναι ο σταθερός όρος και γί δείχνει την χρονική τάση. Αν είναι στατιστικά σημαντικά 

και το δ και το γ, ενώ παράλληλα β = 0, τότε έχουμε τυχαίο περίπατο με περιπλάνηση 

γύρω από μια χρονική τάση (random walk with drift and trend). Αν μόνο το δ είναι 

στατιστικά σημαντικό και β = 0, τότε έχουμε τυχαίο περίπατο με περιπλάνηση (random 

walk with drift). Αν δεν είναι ούτε το δ, ούτε το γ στατιστικά σημαντικά και β = 0, 

έχουμε απλά τυχαίο περίπατο. Τέλος, αν το β δεν είναι μηδέν, τότε η σειρά είναι 

στάσιμη και δεν χρειάζεται να πάρουμε πρώτες διαφορές. Η στατιστική ελέγχου του β 

ονομάζεται στατιστική DF (στον ADF έλεγχο ονομάζεται αντίστοιχα στατιστική ADF).

Οι κριτικές τιμές για τις στατιστικές ελέγχου που έχουν προταθεί από τους Dickey 

και Fuller είναι διαφορετικές από αυτές τις t-κατανομής (η οποία χρησιμοποιείται στον 

έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των παραμέτρων των στοχαστικών 

μεταβλητών μιας παλινδρόμησης) και συμβολίζονται με το γράμμα τ (Χρήστου, 2002). 

Οι Dickey και Fuller έχουν κατασκευάσει κριτικές τιμές τόσο για το β, όσο και για τα γ 

και δ, ανάλογα με το είδος του ελέγχου που διενεργείται. Το στατιστικό πρόγραμμα 

ΕVIEWS 4.0 δίνει σε κάθε περίπτωση τις κρίσιμες τιμές του ελέγχου DF (όπως και του 

ADF) σε επίπεδα σημαντικότητας 0.01, 0.05 και 0.10 για την εξαγωγή των κατάλληλων 

συμπερασμάτων σχετικά με την στασιμότητα ή μη της σειράς. Αν στατιστική DF (ή 

στατιστική ADF) > κριτική τιμή τ, η σειρά θεωρείται μη-στάσιμη (έχει μοναδιαία ρίζα). 

Ως προς τα γ και δ, χρησιμοποιούνται κριτικές τιμές που δίνονται από τους Dickey and 

Fuller (1981). Αν οι στατιστικές ελέγχου των δ και γ είναι μεγαλύτερες από την 

αντίστοιχη κριτική τιμή, τότε ο σταθερός όρος και η τάση θεωρούνται στατιστικά 

σημαντικά. Αν η τάση δεν προκύψει στατιστικά σημαντική, προχωρούμε στην εξέταση 

του δεύτερου υποδείγματος (που είναι χωρίς τάση) και επαναλαμβάνουμε την ίδια 

διαδικασία. Αν εκεί δεν είναι στατιστικά σημαντικός και ο σταθερός όρος (και 

παράλληλα, υπάρχει μοναδιαία ρίζα, σύμφωνα με την ADF στατιστική ελέγχου), 

πηγαίνουμε στο απλό υπόδειγμα (χωρίς τάση και σταθερό όρο) και κάνουμε εκεί τον 

έλεγχο.
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Στην πραγματικότητα, ο τυχαίος όρος et είναι δυνατόν να μην αποτελεί μια 

ανεξάρτητη διαδικασία, λόγω πιθανόν σειριακών συσχετίσεων (Συριόπουλος, 1996). 

Στον Augmented (επαυξημένο) Dickey-Fuller έλεγχο προστίθενται υστερήσεις της 

εξαρτημένης μεταβλητής (του ΔΧή ώστε τα κατάλοιπα να μην αυτοσυσχετίζονται 

(Χρήστου, 2002). Ο Augmented (επαυξημένος) Dickey-Fuller έλεγχος στασιμότητας
k

διαφέρει από τον απλό στο ότι θεωρεί το υπόδειγμα AXt = δ + γί + [3Xt_i + Ύ\αιΑΧ/ ι + et,
ι=1

όπου στο αρχικό υπόδειγμα έχουν προστεθεί και k διαφορές των επιπέδων των τιμών 

(με k υστερήσεις). Από το γενικό υπόδειγμα κατευθυνόμαστε στο ειδικό. Αν προκόψει 

εξαρχής στάσιμη σειρά, δεν συνεχίζουμε τον έλεγχο. Οι Dickey και Fuller έχουν 

κατασκευάσει κριτικές τιμές για τις στατιστικές ελέγχου τόσο αναφορικά με την 

υπόθεση περί ύπαρξης ή μη μοναδιαίας ρίζας, όσο και για τα γ και δ, σχετικά με τον 

έλεγχο ADF (ισχύουν και για τον DF, όπως αναφέραμε προηγουμένως). Στην παρούσα 

εργασία ακολουθείται η μεθοδολογία που περιγράφηκε και για τον Dickey-Fuller έλεγχο.

Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται λογάριθμοι (νεπέριοι) των επιπέδων των τιμών 

της χρονολογική σειράς, ώστε να περιοριστεί η διακύμανσή τους21. Επομένως, όταν 

λαμβάνονται πρώτες διαφορές, πρόκειται για πρώτες διαφορές των λογαρίθμων των 

επιπέδων των τιμών, δηλαδή lnXt - lnXt.i . Εφόσον οι σειρές εκτιμώνται ως μη- 

στάσιμες στα επίπεδα των τιμών, γίνεται ο μετασχηματισμός τους με τις πρώτες 

διαφορές των λογαρίθμών των επιπέδων των τιμών και πραγματοποιείται σε αυτές ο 

ADF έλεγχος.

2.1.3 Εφαρμογή του ADF ελέγχου στις χρονολογικές σειρές

Στις προηγούμενες παραγράφους αναπτύχθηκε η θεωρία των ελέγχων 

στασιμότητας. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί ο ADF έλεγχος για την διερεύνηση 

της ύπαρξης στασιμότητας στα επίπεδα (levels) των δεικτών (ονομάζονται Inindex, 

δηλαδή λογάριθμοι του index, όπου index είναι france, japan, uk, usa). Τα 

αποτελέσματα του ADF ελέγχου στους νεπέριους λογαρίθμους των τιμών των δεικτών, 

έτσι όπως πραγματοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος EVIEWS, δίνονται στον 

Πίνακα 1.

21 Η μεγάλη διακύμανση προκαλεί υποεκτίμηση των στατιστικών ελέγχου και εσφαλμένη αποδοχή της 
μηδενικής υπόθεσης κατά την διενέργεια ελέγχων.
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Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1 βρίσκεται η εξεταζόμενη σειρά. Στη δεύτερη οι 

υστερήσεις (delays) που προέκυψαν κατά την διενέργεια του ελέγχου στο άθροισμα
k
]Γα;ΛΑ,_( του εκάστοτε υποδείγματος. Στην τρίτη στήλη δίνεται το μοντέλο που έχει
;=ι

επιλεγεί. Στην τέταρτη παρατίθενται οι ADF στατιστικές ελέγχου και σε παρένθεση η 

αντίστοιχη p-value. Στην πέμπτη στήλη βρίσκονται οι κριτικές τιμές για την στατιστική 

ADF (ADF - statistic) σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Τέλος, στην έκτη στήλη 

αναφέρεται αν έχουμε αποδοχή ή απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. Στην ανάλυσή 

μας προέκυψαν τα εξής στοιχεία: Και για τις τέσσερις χρονολογικές σειρές υπάρχει 

μοναδιαία ρίζα (αποδοχή μηδενικής υπόθεσης) σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας ( α = 

0.01, 0.05 και 0.10). Οι στατιστικές ADF για τις lnfrance (1.3441), lnjapan (-0.8775), 

lnuk (1.2407) και lnusa (1.7308) είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες κριτικές τιμές.

Πίνακας 1

Σειρά Delays Μοντέλο
DF

Στατιστική
Ελέγχου
(Prob.)

Κριτικές τιμές σε επίπεδα 
ση μαντικότητας:

Η0:
Υπάρχει

μοναδιαία
ρίζα1% 5% 10%

lnfrance 0 1° 1.3441
(0.9555) -2.5657 -1.9409 -1.6166 ΝΑΙ

lnjapan 1 1° -0.8775
(0.3360) -2.5657 -1.9409 -1.6166 ΝΑΙ

lnuk 1 1° 1.2407
(0.9458) -2.5657 -1.9409 -1.6166 ΝΑΙ

lnusa 0 1° 1.7308
(0.9803) -2.5657 -1.9409 -1.6166 ΝΑΙ

Στην ανάλυση χρησιμοποιείται το Schwartz Information Criterion (SIC) για την 

επιλογή των υστερήσεων, καθώς έχει την τάση να παρουσιάζει περισσότερους βαθμούς 

ελευθερίας (να εκτιμά λιγότερες παραμέτρους) και, επομένως, έχει μικρότερη 

πιθανότητα να γίνει αποδεκτή η μηδενική υπόθεση ενώ ισχύει η εναλλακτική, σε σχέση 

με το Akaike Information Criterion (AIC) . Αναφορικά με την επιλογή του μοντέλου 

παρατηρούμε τα εξής: Το 1° μοντέλο είναι χωρίς την χρήση σταθερού όρου δ (intercept) 

και τάσης γΐ (trend). Το 2° υπόδειγμα είναι με την χρήση μόνο σταθερού όρου δ 

(intercept). Το 3° υπόδειγμα είναι με την χρήση και τάσης γί (trend) και σταθερού όρου 22

22 Λεπτομέρειες στον Green, 1997.

78



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2“: Διερεύνηση της ύπαρξης αποτελεσματικότητας σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές

δ (intercept). Οι κριτικές τιμές για την εξέταση της στατιστικής σημαντικότητας των 

στατιστικών ελέγχου δίνονται από τους Dickey and Fuller (1981) και παραλείπονται 

από την ανάλυση προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

Εφόσον οι σειρές είναι μη-στάσιμες (έχουν μοναδιαία ρίζα), για να αποφευχθεί το 

φαινόμενο της νόθου παλινδρόμησης που αναφέρθηκε προηγουμένως, θα διενεργηθεί ο 

ADF έλεγχος στις σειρές των πρώτων διαφορών των νεπέριων λογαρίθμων των τιμών 

των δεικτών (dlnindex = lnindext - lnindext_i), ώστε να διαπιστώσουμε αν αυτές είναι 

στάσιμες. Στον Πίνακα 2 (τέταρτη στήλη) έχουμε τις στατιστικές ADF για τις πρώτες 

διαφορές των σειρών των εξεταζομένων χωρών. Παρατηρούμε ότι για όλες τις 

εξεταζόμενες σειρές, dlnfrance (-52.1433), dlnjapan (-50.5283), dlnuk (-50.9798) και 

dlnusa (-52.6591) οι ADF statistics είναι μικρότερες από τις κριτικές τιμές, σε κάθε 

επίπεδο σημαντικότητας και, επομένως, οι σειρές είναι στάσιμες.

Πίνακας 2

Σειρά Delays Μοντέλο
DF

Στατιστική
Ελέγχου
(Prob.)

Κριτικές τιμές σι 
σημαντικότη

επίπεδα
τας:

Η0:
Υπάρχει

μοναδιαία
ρίζα1% 5% 10%

dlnfrance 0 1° -52.1433
(0.0001) -2.5657 -1.9409 -1.6166 ΟΧΙ

dlnjapan 0 1° -50.5283
(0.0001) -2.5657 -1.9409 -1.6166 ΟΧΙ

dlnuk 0 1° -50.9798
(0.0001) -2.5657 -1.9409 -1.6166 ΟΧΙ

dlnusa 0 1° -52.6591
(0.0001) -2.5657 -1.9409 -1.6166 ΟΧΙ

Εφόσον οι σειρές είναι στάσιμες (απόρριψη μηδενικής υπόθεσης περί ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας) μπορούμε να προχωρήσουμε στην διενέργεια των ελέγχων για 

αποτελεσματικότητα και στις υπόλοιπες διαδικασίες. Η στασιμότητα εμφανίζεται για 

τις σειρές των πρώτων διαφορών των νεπέριων λογαρίθμων των αρχικών σειρών 

(εφεξής τις πρώτες διαφορές θα τις ονομάζουμε αποδόσεις). Στην συνέχεια θα 

εξετάσουμε τις περιγραφικές στατιστικές των σειρών των αποδόσεων και τις 

αυτοσυσχετίσεις, τόσο στα επίπεδα, όσο και στα τετράγωνά των αποδόσεων.

23 Πηγή: Dickey, D.A., and Fuller, W.A., (1981): Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series 
With a Unit Root, Econometrica, 49 (4), 1057-1072. Οι κριτικές τιμές περιλαμβάνονται στους Πίνακες IV- 
VI.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

2.2.1 Περιγραφικές στατιστικές

Η ύπαρξη αποτελεσματικότητας σε μια χρηματοοικονομική αγορά συνδέεται στενά 

με την κανονικότητα των αποδόσεων των τιμών της σειράς που την περιγράφει. Σύμφωνα 

με το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου, τα νέα έρχονται με τυχαίο τρόπο στην αγορά και 

υποθέτουμε ότι οι αποδόσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτά τα νέα, καθώς η τιμή 

ενός χρεογράφου στον χρόνο t εξαρτάται μόνο από τα νέα που θα την επηρεάσουν στον 

χρόνο αυτό. Σε μια κατά Fama αποτελεσματική αγορά η πληροφόρηση ενσωματώνεται 

πλήρως και στιγμιαία στην τιμή του χρεογράφου και δεν θα πρέπει η τιμή του χρεογράφου 

να επηρεάζεται από το σύνολο πληροφόρησης στο t-1.

Η καμπάνα της κανονικής κατανομής υποδηλώνει ότι για ένα μεγάλο αριθμό 

παρατηρήσεων (αποδόσεων) οι περισσότερες θα βρίσκονται κοντά στον μέσο. Αντίθετα, η 

συχνότητα αυτών που απέχουν πολύ από τον μέσο θα είναι μικρότερη (οι παρατηρήσεις 

που αντιστοιχούν στις ουρές - tails) . Κάτι τέτοιο ταιριάζει με τον τρόπο που έρχονται τα 

news στην αγορά (ακραία γεγονότα συμβαίνουν πιο σπάνια από συνηθισμένα). Στον 

βαθμό που τα νέα αντικατοπτρίζουν τις αποδόσεις, σε μια αποτελεσματική αγορά, η 

κατανομή των αποδόσεων θα πρέπει να μοιάζει με την κανονική καμπάνα. Οι 

περιγραφικές στατιστικές (descriptive ή sample statistics) χρησιμοποιούνται για τον 

έλεγχο της κανονικότητας της σειράς των αποδόσεων μιας χρονολογικής σειράς και είναι 

οι εξής (Συριόπουλος, 1996):

Α) Η ασυμμετρία (skewness), που μας πληροφορεί αν οι τιμές μιας μεταβλητής 

βρίσκονται συμμετρικά γύρω από τον μέσο της κατανομής. Ο τύπος που δίνει την 

ασυμμετρία μιας τυχαίας μεταβλητής X είναι ο εξής:

όπου Τ είναι το μέγεθος του δείγματος, X ο δειγματικός μέσος και s η τυπική απόκλιση.

η

(2.2.1.1),
(T-\)s
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Μια σειρά θα είναι συμμετρική αν έχει S= 0. Αν S Φ 0 τότε η σειρά παρουσιάζει 

ασυμμετρία. Στην κανονική κατανομή αντιστοιχεί S= 0. Γενικότερα, S ^ 0 συνδυάζεται με 

ενδείξεις για μη αποτελεσματική αγορά. Εφόσον υπάρχει ασυμμετρία ολόκληρη η 

κατανομή των αποδόσεων θα είναι τοποθετημένη είτε πιο αριστερά (αρνητικό S), είτε πιο 

δεξιά (θετικό S) σε σχέση με την κανονική κατανομή.

Β) Η κύρτωση (kurtosis), που μετράει τον βαθμό συγκέντρωσης των τιμών μιας 

μεταβλητής στην περιοχή του αριθμητικού μέσου και προς τα άκρα δεξιά και αριστερά 

αυτού. Ο τύπος που δίνει την κύρτωση μιας τυχαίας μεταβλητής X είναι ο εξής:

Σ(Χ-Χ)4
Κ = ^1----------_ (2.2.1.2),

(Γ-1>4

όπου Τ είναι το μέγεθος του δείγματος, X ο δειγματικός μέσος και s η τυπική απόκλιση 

της σειράς.

Μια σειρά με Κ= 3 χαρακτηρίζεται ως μεσοκυρτική και η καμπάνα κατανομής των 

αποδόσεων είναι η κανονική (gaussian). Αν Κ > 3 η σειρά χαρακτηρίζεται ως 

λεπτοκυρτική και η καμπάνα των αποδόσεων έχει fat tails (με μεγαλύτερης συχνότητας 

ακραίες αποδόσεις σε σχέση με την κανονική καμπάνα) και υψηλή κορυφή (high peak) 

γύρω από τον μέσο. Αν Κ < 3 η σειρά ονομάζεται πλατυκυρτική και έχει καμπάνα 

αποδόσεων με πιο λεπτά άκρα (thin tails) σε σχέση με την κανονική καμπάνα και χαμηλή 

κορυφή (low peak) γύρω από τον μέσο (πιο επίπεδη κατανομή σε σχέση με την κανονική). 

Σε γενικές γραμμές, Κ > 3 συνδυάζεται με φαινόμενα ετεροσκεδαστικότητας, που 

αποτελεί ένδειξη μη-κανονικότητας (οι αποδόσεις μεταβάλλονται με ασταθή τρόπο μέσα 

στον χρόνο ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της τυχαιότητας, τα οποία συμβαδίζουν με 

σταθερή διακύμανση). Σε μια τέτοια περίπτωση έχουμε ενδείξεις μη αποτελεσματικότητας 

της αγοράς.

Γ) Ο έλεγχος Jarque-Bera (1980) που εξετάζει συνδυαστικά την ασυμμετρία και την 

κύρτωση μιας σειράς, χρησιμοποιώντας τους δύο προαναφερόμενους συντελεστές (S και 

Κ), δίνοντας πιο αξιόπιστες ενδείξεις αναφορικά με την κανονικότητα της εξεταζόμενης 

μεταβλητής (Συριόπουλος, 1996). Η χρησιμοποιούμενη στατιστική ελέγχου είναι η εξής:
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Τ
J.B. = - 

6
S2 + -(Χ-3)2 

4
(2.2.1.3),

όπου Τ είναι το μέγεθος του δείγματος, S η skewness και Κ η kurtosis.

Οι κριτικές τιμές για την στατιστική J.B. λαμβάνονται από την κατανομή X2. Αν 

J.B. > X2(k) απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση ότι η εξεταζόμενη μεταβλητή 

κατανέμεται κανονικά. To k δίνει βαθμούς ελευθερίας και στην περίπτωσή μας είναι 

δύο (καθώς δύο είναι οι προς εκτίμηση μεταβλητές, το S και το Κ). Σε επίπεδο
ο

σημαντικότητας α = 0.05 ισχύει X (2) = 5.99. Επομένως, αν J.B. > 5.99 απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση περί κανονικότητας και έχουμε ενδείξεις για μη αποτελεσματική 

αγορά. Μια αποτελεσματική αγορά αναμένουμε να έχει J.B. < 5.99.

Στον Πίνακα 3 δίνονται οι περιγραφικές στατιστικές που αντιστοιχούν στις σειρές 

των αποδόσεων των χρονολογικών σειρών. Στα Διαγράμματα 13-16 στο Παράρτημα 

δίνονται οι αντίστοιχες τιμές και οι καμπάνες των αποδόσεων. Όπως φαίνεται, 

υπάρχουν ενδείξεις για μη αποτελεσματικές αγορές και για τις τέσσερις χώρες.

Πίνακας 3

Σειρά Ασυμμετρία Κύρτωση
Στατιστική

Jarque-Bera

dlnfrance -0.3120*0 6.0600 > 3 1219.1510 > 5.99

dlnjapan 0.1555*0 6.3821 >3 1441.8890 >5.99

dlnuk -0.2245 * 0 6.3136 >3 1397.7300 >5.99

dlnusa -0.1839*0 7.8522 >3 2959.9120 >5.99

2.2.2 Αυτοσυσχετίσεις σε αποδόσεις και σε τετράγωνα αποδόσεων

Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση, εφόσον οι σειρές των αποδόσεων είναι 

στάσιμες, μεταξύ άλλων θα έχουν και σταθερή συνδιακύμανση, η οποία θα εξαρτάται 

μόνο από την διαφορά (το lag) μεταξύ των χρησιμοποιούμενων παρατηρήσεων και όχι 

από τον χρόνο. Ομοίως, σε μια στάσιμη διαδικασία, ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης θα 

είναι μοναδικός για κάθε χρησιμοποιούμενη υστέρηση στις παρατηρήσεις. Σε μια 

στάσιμη χρονολογική σειρά, ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης δίνεται από τον τύπο:
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p(k) = ^-£ον(Χ'; X‘+k) = Cov(A''Λ l+k) (2.2.2.1),
JVar(X,)JVar(Xl+k) Var(X)

όπου Cov(X|,X|+k) είναι η συνδιακύμανση των παρατηρήσεων Xj και Χ,+k, με μεταξύ 

τους χρονική απόσταση k, ενώ Var(X) είναι η σταθερή διακύμανση της X (σταθερή για 

κάθε X, λόγω στασιμότητας).

Ο συντελεστής p(k) ονομάζεται και συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation 

Function - ACF) σε υστέρηση k (Συριόπουλος, 1996). Οι τιμές του εμφανίζονται στο 

διάστημα [-1,1], με αρνητικές τιμές να δηλώνουν αρνητική γραμμική σχέση μεταξύ των 

παρατηρήσεων και θετικές τιμές να δηλώνουν θετική γραμμική σχέση. Οι τιμές -1 και 1 

αντιστοιχούν στις πιο ακραίες αρνητικές και θετικές, αντίστοιχα, αυτοσυσχετίσεις. Τέλος, 

η τιμή μηδέν ισοδυναμεί με απουσία οποιοσδήποτε γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των 

εξεταζόμενων παρατηρήσεων.

Ο έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης, δηλαδή μιας γραμμικής εξάρτησης 

μεταξύ των εξεταζόμενων παρατηρήσεων στην δοθείσα υστέρηση έχει ως μηδενική 

υπόθεση την απουσία αυτοσυσχέτισης (Ηο :Όχι αυτοσυσχέτιση). Επομένως, αν p-value > 

0.05 (αφορά το επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05), αποδεχόμαστε την απουσία 

αυτοσυσχέτισης. Αν έστω σε κάποιες υστερήσεις έχουμε p-value < 0.05 τότε υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση (έχουμε ACF).

FI οικονομική σημασία της ACF για τις αποδόσεις έχει ως εξής: Η ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων σε δεδομένες υστερήσεις υποδηλώνει την 

παρακράτηση για κάποιο χρονικό διάστημα από το επενδυτικό κοινό της πληροφορίας που 

εισέρχεται στην αγορά. Αν δεν υπήρχε παρακράτηση, η απόδοση στον χρόνο t δεν θα 

συσχετιζόταν με την απόδοση στον χρόνο t+Ι. Στην παρακράτηση της πληροφορίας 

οφείλεται η ύπαρξη μνήμης (memory) στις χρονολογικές σειρές που συνδέεται με την 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης. Σε μια αποτελεσματική αγορά δεν θα υπάρχει αυτοσυσχέτιση (ή 

αν υπάρχει, θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπει την ανάπτυξη κερδοφόρων επενδυτικών 

μηχανισμών, καθώς τα κόστη πληροφόρησης και συναλλαγών θα είναι μεγαλύτερα από τα 

κέρδη). Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης αποτελεί ένδειξη για μη-αποτελεσματικότητα, με την 

αυστηρή έννοια του ΕΜΗ (κατά Fama). Αντιστοιχεί σε υπόδειγμα τύπου AR 

(Autoregressive model), όπου οι τιμές μια μεταβλητής (στην προκειμένη περίπτωση, της
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απόδοσης) σε χρόνο t είναι σε γραμμική εξάρτηση με υστερήσεις της εν λόγω μεταβλητής. 

Όμως, ένα AR μπορεί να συμβαδίζει με μια αποτελεσματική κατά Jensen αγορά, όπου 

επιτρέπεται κάποιου βαθμό αυτοσυσχέτιση, αρκεί η τελευταία να μην οδηγεί σε εξαγωγή 

υπερκανονικών κερδών από την εκμετάλλευση της παρακράτησης της πληροφόρησης. 

Γενικά, η αυτοσυσχέτιση στις αποδόσεις ανιχνεύεται με την εξίσωση του μέσου (mean 

equation) της σειράς, που θα δούμε σε επόμενες ενότητες.

Στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 4) δίνονται οι αυτοσυσχετίσεις στα επίπεδο των 

αποδόσεων. Στην πρώτη στήλη παρατίθενται οι σειρές, στην δεύτερη οι υστερήσεις (τα 

delays) που εξετάζονται, στην τρίτη το ACF και η p-value που του αντιστοιχεί και στην 

τέταρτη το συμπέρασμα σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. 

Παρατηρούμε ότι όλες οι σειρές παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση. Επομένως, υπάρχει 

κάποιας μορφής μνήμη.

Πίνακας 4

Σειρά k delays ACF
(Prob.)

Στατιστικά σημαντική 
αυτοσυσχέτιση

1 0.048
(0.008)

dlnfrance 20 0.043
(0.000) ΝΑΙ

40 -0.018
(0.000)

1 0.080
(0.000)

dlnjapan 20 0.008
(0.000) ΝΑΙ

40 0.010
(0.000)

1 0.071
(0.000)

dlnuk 20 0.010
(0.000) ΝΑΙ

40 -0.039
(0.000)

1 0.037
(0.042)

dlnusa 20 -0.022
(0.002) ΝΑΙ

40 0.001
(0.000)
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Διαφορετική ερμηνεία δίνεται στις αυτοσυσχετίσεις που υπολογίζονται στα 

τετράγωνα των αποδόσεων. Η αυτοσυσχέτιση στα τετράγωνα των αποδόσεων δείχνει 

την ύπαρξη μη-γραμμικών δομών στην σειρά. Ουσιαστικά, εκφράζει την 

αυτοσυσχέτιση στην μεταβλητότητα των αποδόσεων. Στο επόμενο Πίνακα (Πίνακας 5) 

δίνονται τα αποτελέσματα για τις εν λόγω αυτοσυσχετίσεις στις εξεταζόμενες σειρές, 

υψωμένες στο τετράγωνο.

Πίνακας 5

Σειρά k delays ACF
(Prob.)

Στατιστικά σημαντική 
αυτοσυσχέτιση

1 0.151
(0.008)

dlnfrance2 20 0.083
(0.000)

ΝΑΙ

40 0.027
(0.000)

1 0.117
(0.000)

2
dlnjapan 20 0.038

(0.000) ΝΑΙ

40 0.047
(0.000)

1 0.209
(0.000)

dlnuk2 20 0.106
(0.000) ΝΑΙ

40 0.027
(0.000)

1 0.190
(0.000)

dlnusa2 20 0.089
(0.000) ΝΑΙ

40 0.074
(0.000)

Η απόδοση στο τετράγωνο δίνει ένα μέτρο της μεταβλητότητας των αποδόσεων. 

Ουσιαστικά, οι μεγάλες μεταβολές (θετικές ή αρνητικές) μεγεθύνονται, όταν υψώνονται 

στο τετράγωνο, σε σχέση με τις μικρές μεταβολές (θετικές ή αρνητικές). Επομένως, 

θετική αυτοσυσχέτιση δείχνει ότι παρατηρήσεις δεδομένης υστέρησης από την 

χρησιμοποιούμενη σειρά των τετραγώνων των αποδόσεων συνδέονται γραμμικά κατά 

μέσο όρο με θετικό τρόπο και είναι σχετικά ανάλογου μεγέθους (μεγάλου ή μικρού).
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Ουσιαστικά, σε δεδομένο επίπεδο υστερήσεων, παρατηρήσεις υψηλής (χαμηλής) 

μεταβλητότητας συνδυάζονται με παρατηρήσεις υψηλής (χαμηλής) μεταβλητότητας. 

Αντίθετα, αρνητική αυτοσυσχέτιση σημαίνει ότι. σε δεδομένο επίπεδο υστερήσεων, 

παρατηρήσεις υψηλής (χαμηλής) μεταβλητότητας συνδυάζονται με παρατηρήσεις 

χαμηλής (υψηλής) μεταβλητότητας.

Στο Παράρτημα (Διαγράμματα 17-24 και Πίνακες 1-8) δίνονται τα γραφήματα των 

αυτοσυσχετίσεων των σειρών των αποδόσεων και των αποδόσεων υψωμένων στο 

τετράγωνο, καθώς και οι τιμές τους για διάφορες υστερήσεις. Όπως παρατηρούμε στα 

Διαγράμματα 21-24 στο Παράρτημα για τις αυτοσυσχετίσεις στα τετράγωνα των 

αποδόσεων, στις πρώτες υστερήσεις υπάρχουν υψηλές θετικές στατιστικά σημαντικές 

αυτοσυσχετίσεις και αυτό είναι ένδειξη για volatility clustering, ότι δηλαδή μεγάλες 

(μικρές) μεταβολές συνοδεύονται από μεγάλες (μικρές) μεταβολές, σε βραχυχρόνιο 

επίπεδο (μέχρι κάποιες υστερήσεις). Επίσης, οι αυτοσυσχετίσεις στα τετράγωνα των 

αποδόσεων (Διαγράμματα 21-24 στο Παράρτημα) φθίνουν με σχετικά αργό ρυθμό, 

δηλώνοντας πιθανή ύπαρξη μακροχρόνιας μνήμης (long-memory) στην μεταβλητότητα 

των σειρών. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται και στις σύγχρονες 

χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές (Chen et al., 2001, Kyrtsou and Terraza, 

2002). Οι αυτοσυσχετίσεις στα τετράγωνα των αποδόσεων ανιχνεύονται μέσα από την 

εξίσωση της διακύμανσης (variance equation), όπως θα δούμε στην συνέχεια.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μακροχρόνια μνήμη (long- 

memory) στα τετράγωνα των αποδόσεων αναφέρεται στην δευτερογενή επίδραση (την 

επίδραση στην μεταβλητότητα, στην εξίσωση της διακύμανσης) των νέων στις σειρές 

και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη βραχυχρόνια μνήμη (short-memory) που 

παρουσιάζουν οι σειρές των αποδόσεων, το οποίο αναφέρεται σε γραμμικές εξαρτήσεις 

των αποδόσεων βραχυχρόνια, σε πρωτογενές επίπεδο (στην εξίσωση του μέσου).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3: TESTS ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

2.3.1 Συντελεστής Hurst (Hurst exponent) για διερεύνηση της μνήμης

Η διερεύνηση της μνήμης στις εξεταζόμενες σειρές θα γίνει με βάση την 

μεθοδολογία που προτείνεται από τους Kyrtsou et al., 2004. Επομένως, θα εξεταστεί ο
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συντελεστής Hurst, η στατιστική Lo και η στατιστική Moody και Wu. Η ανάλυση 

αρχίζει με τον Hurst exponent. Ο Hurst το 1951 ανέπτυξε την στατιστική R/S (ή 

rescaled range statistic), κατά την διεξαγωγή της μελέτης του αναφορικά με την 

δημιουργία αποθήκης νερού που θα εξασφαλίζει σταθερή υδροδότηση από τα νερά του 

Νείλου, ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν στον ποταμό. Ο Mandelbrot 

(1972) πρότεινε αυτήν την στατιστική για την διερεύνηση μακροχρόνιας μνήμης σε 

χρονολογικές σειρές. Η χρήση της σε χρονολογικές σειρές αποδόσεων τιμών μετοχών, 

χρηματιστηριακών δεικτών και συναλλαγματικών ισοτιμιών έγινε περισσότερο γνωστή 

από τον Peters (1991). Η στατιστική R/S είναι το εύρος των μερικών αθροισμάτων των 

αποκλίσεων μιας χρονολογικής σειράς από τον μέσο της, αναπροσαρμοσμένη με την 

τυπική της απόκλιση.

Πιο συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια χρονολογική σειρά αποδόσεων
η
ΣΧτ

Χι, Χ2,..., Χη και Xη - -Εΐ-----  είναι ο δειγματικός μέσος. Η κλασική στατιστική R/S
η

δίνεται από τον τύπο:

Max Υ (X,. - Χη) - Min V (X,. - Χ„)1 <k<n ^ 1 ^ 1 "
7=1

1 <k<n
7=1

(2.3.1.1),

όπου sn είναι 

απόκλισης: sn ξ

ο συνηθισμένος εκτιμητής μεγίστης πιθανοφάνειας της τυπικής 

—11 / 2

η~

(2.3.1.2)

Το μέγεθος Qn θα είναι πάντα μη-αρνητικό, καθώς ο πρώτος όρος στις αγκύλες

της (2.3.1.1) είναι το λιγότερο μηδέν (μη-αρνητικός), αφού πάντα το άθροισμα και των 

η αποκλίσεων των τιμών από τον μέσο τους είναι μηδέν. Για τον ίδιο λόγο, ο δεύτερος 

όρος στις αγκύλες της (2.3.1.1) είναι το πολύ μηδέν (μη-θετικός). Το άθροισμα ενός μη 

αρνητικού αριθμού με τον αντίθετο ενός μη-θετικού είναι πάντα μη-αρνητικός αριθμός.

Επομένως, εφόσον και η τυπική απόκλιση είναι πάντα θετικός αριθμός, ισχύει Qn > 0. 

Ο Hurst έδειξε ότι η Qn μπορεί να περιγράφει από την εξής σχέση:

Qn *(™)",μεΟ< Η <1 (2.3.1.3),
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όπου Η είναι ο συντελεστής Hurst και c μια σταθερά. Η εκτίμηση του Η γίνεται από 

την ακόλουθη παλινδρόμηση:

Ο Hurst βρήκε ότι ο Η σε πολλές από τις παρατηρήσεις του κατανέμεται συμμετρικά 

γύρω από την τιμή 0.73. Όταν Η = 0.5 υπάρχει ένδειξη ότι δεν παρουσιάζονται 

μακροχρόνιες εξαρτήσεις, οδηγώντας στο συμπέρασμα της ύπαρξης βραχυχρόνιας 

μνήμης. Για Η > 0.5 υπάρχει μακροχρόνια μνήμη, ενώ για Η < 0.5 ενδιάμεση μνήμη24. 

Γενικότερα, αποκλίσεις από την τιμή 0.5 μας απομακρύνουν από το ενδεχόμενο η 

χρονολογική σειρά να προέρχεται από αποτελεσματική αγορά.

2.3.2 Lo στατιστική για όιερεύνηση της μνήμης

Ένα μειονέκτημα της στατιστικής R/S (και επομένως και του συντελεστή Hurst) είναι 

ότι παρουσιάζει ευαισθησία ως προς την βραχυχρόνια μνήμη, ανιχνεύοντας μακροχρόνιες 

εξαρτήσεις ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Γα να γίνει διάκριση 

μεταξύ μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μνήμης πρέπει να τροποποιηθεί η στατιστική R/S 

ώστε η στατιστική της συμπεριφορά να είναι σταθερή σε μια ευρύτερη τάξη διαδικασιών 

βραχυχρόνιας μνήμης, αλλά να αποκλίνει για μακροχρόνιες διαδικασίες. Η τροποποιημένη 

από τον Lo (1991) στατιστική Qn έχει ως εξής:

log((?„) = log(c) + i/log(«) (2.3.1.4)

(2.3.2.1),

(23.2.2),

(23.2.3)

24 Lo, 1991.
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2
Ο εκτιμητής ση είναι το άθροισμα του συνηθισμένου εκτιμητή της δειγματικής

διακύμανσης και του σταθμισμένου εκτιμητή της αυτοσυνδιακύμανσης (autocovariance), 

η οποία δίνεται από τον όρο μέσα στην αγκύλη της σχέσης (2.3.2.2). Η προσθήκη του

δεύτερου όρου στον εκτιμητή της διακύμανσης σΛ διορθώνει την ευαισθησία στη 

βραχυχρόνια μνήμη. Τα βάρη C0j(q) δίνουν τους συντελεστές στάθμισης για διάφορες

υστερήσεις q. Η στατιστική του Lo για την διερεύνηση ύπαρξης μακροχρόνιας μνήμης 

έχει ως εξής:

K(f)—r&~v (23'2'4)·yn

όπου η V είναι μια καλά ορισμένη τυχαία μεταβλητή με κατανομή Fv. Η V έχει κριτικές 

τιμές οι οποίες δίνονται από τον Lo (1991). Σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05, αν η Vn, 

αυξανομένου του χρησιμοποιούμενου αριθμού των παρατηρήσεων η, συγκλίνει εντός του 

διαστήματος των τιμών [0.809, 1.862], τότε γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση ότι 

υπάρχουν βραχυχρόνιες εξαρτήσεις. Αν η Vn βρίσκεται εκτός του διαστήματος, τότε 

υπάρχει μακροχρόνια μνήμη.

2.3.3 Moody και Wu στατιστική για διερεύνηση της μνήμης

Η Lo statistic δημιουργήθηκε ώστε να διορθώσει μεροληψίες στο R της στατιστικής 

R/S που οφείλονταν σε βραχυχρόνιες εξαρτήσεις της εξεταζόμενης χρονολογικής σειράς. 

Όμως, οι Moody and Wu το 1996 διαπίστωσαν ότι η στατιστική Lo είναι μεροληπτική και 

δημιουργεί και αυτή προβλήματα σε επίπεδο βραχυχρόνιας κλίμακας. Στην προσπάθειά 

τους να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, οι Moody and Wu πρότειναν μια 

τροποποιημένη στατιστική R/S ( R / S*), διαφορετική από την τροποποιημένη R/S του Lo

(R / S). Η μόνη διαφορά βρίσκεται στον χρησιμοποιούμενο εκτιμητή της τυπικής 

απόκλισης (Kyrtsou et al., 2004), που εδώ συμβολίζεται με S*:

5* = ι+22>/<«>^α * +-Σ<»Μ Σ<*<
7=1

(2.3.3.1),
7=1 1<=7+1

με = 1----- -—,q < η, όπως αναλύθηκαν και στην Lo τροποποίηση του R/S. Η σ2„
q +1

είναι η αμερόληπτη εκτίμηση της διακύμανσης που δίνεται από τους Moody and Wu. Για 

q = 0, το S καταλήγει να είναι ίσο με το σ.
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2.3.4 Εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές

Στην συνέχεια (Πίνακας 6) παρατίθενται τα αποτελέσματα της διενέργειας των 

παραπάνω ελέγχων για την διερεύνηση της μνήμης στις υπο εξέταση

χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές, έτσι όπως πραγματοποιήθηκαν μέσω του 

προγράμματος Non-Linear Time Series Analysis 2.0 των Siriopoulos and Leontitsis. 

Στα Διαγράμματα 25-65 στο Παράρτημα δίνονται οι γραφικές αναπαραστάσεις της 

στατιστικής Lo και της στατιστικής Moody και Wu, για το σύνολο των παρατηρήσεων 

σε κάθε χρονολογική σειρά και για q = 2, 4, 6, 8 και 10. Επίσης, στα Διαγράμματα 66-69 

υπάρχει ο συντελεστής Hurst (Hurst exponent).

Πίνακας 6

Σειρά Delays q V statistic του 
Lo

Moody και Wu 
statistic

Hurst
exponent

dlnfrance

2 1.56531 0.919289

0.541225
4 1.59655 0.925391
6 1.61650 0.929126
8 1.62792 0.931175
10 1.61734 0.929079

dlnjapan

2 1.42141 0.840886

0.530032
4 1.43937 0.844467
6 1.46024 0.848529
8 1.47448 0.851201
10 1.47145 0.850523

dlnuk

2 1.38601 0.817254

0.455936
4 1.41681 0.823343
6 1.44402 0.828490
8 1.45175 0.829850
10 1.43741 0.827051

dlnusa

2 1.59520 0.928883

0.577774
4 1.63572 0.936581
6 1.67959 0.944492
8 1.72136 0.951624
10 1.74003 0.954631

Για όλες τις σειρές, τόσο η στατιστική του Lo, όσο και η στατιστική των Moody 

και Wu, αυξανομένου του αριθμού των παρατηρήσεων, συγκλίνουν εντός των ορίων
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του διαστήματος [0.809, 1.862] και, επομένως, υπάρχουν ενδείξεις για βραχυχρόνια 

μνήμη στις σειρές. Η βραχυχρόνια μνήμη μπορεί να γίνει ανεκτή σε μια κατά Jensen 

αποτελεσματική αγορά. Όμως, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας 

συνηγορεί στην ύπαρξη μη-αποτελεσματικών αγορών. Ο συντελεστής Hurst στον 

παραπάνω Πίνακα προκύπτει ως η τιμή της η παρατήρησης (εκεί όπου συγκλίνει ο 

Hurst, αυξανομένου του αριθμού των παρατηρήσεων). Παρατηρούμε ότι διαφέρει από 

την τιμή 0.5, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε βραχυχρόνια μνήμη. 

Προσεγγιστικά, είναι αρκετά κοντά στην τιμή του 0.5 (στις dlnusa, dlnjapan και 

dlnfrance είναι μεγαλύτερος από το 0.5, δίνοντας ένδειξη για μακροχρόνια μνήμη, ενώ 

στην dlnuk είναι μικρότερος από το 0.5, δίνοντας ένδειξη για ενδιάμεση μνήμη). Όπως 

ήδη αναφέραμε, τιμές μεγαλύτερες από 0.5 δηλώνουν μακροχρόνια μνήμη, ενώ τιμές 

μικρότερες από 0.5 δηλώνουν ενδιάμεση μνήμη. Όμως, οι προηγούμενες στατιστικές 

(Lo, Moody και Wu) είναι πιο αξιόπιστες από τον συντελεστή Hurst, καθώς δεν 

παρουσιάζουν ευαισθησία ως προς την βραχυχρόνια μνήμη. Επομένως, το συμπέρασμα 

είναι ότι οι σειρές παρουσιάζουν βραχυχρόνια μνήμη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4: ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ARCH ΚΑΙ 

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

2.4.1 ARCH LM έλεγχος

Ο ARCH LM έλεγχος αναπτύχθηκε από τον Engle το 1982 και είναι ένας έλεγχος 

που γίνεται πάνω στα κατάλοιπα μιας παλινδρόμησης, ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη 

τύπου ARCH ετεροσκεδαστικότητας (ARCH effects) στα εξεταζόμενα κατάλοιπα. 

Πρόκειται για ένα Lagrange Multiplier (LM) έλεγχο για ARCH στα κατάλοιπα. Η 

συγκεκριμένη εξειδίκευση της ετεροσκεδαστικότητας προήλθε από την παρατήρηση ότι 

στις σύγχρονες χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές το μέγεθος των καταλοίπων 

φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις να συσχετίζεται με το μέγεθος των πρόσφατων 

υστερήσεών τους.

Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική ανάλυση του ελέγχου. Αρχικά υπολογίζονται τα 

κατάλοιπα μιας AR διαδικασίας για την εξεταζόμενη χρονολογική σειρά, ώστε να 

φιλτραριστεί η αρχική σειρά από τις όποιες γραμμικές δομές, έτσι όπως μπορούν να
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εκφραστούν από ένα AR υπόδειγμα. Στα εναπομένοντα κατάλοιπα γίνεται ο ARCH LM 

έλεγχος για την διερεύνηση της ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας της εξής μορφής:

£
e2t = α0+Σα,ε21-ί + u, (2.4.1.1),

ι=1

όπου περιγράφεται μια ARCH(q) διαδικασία για την συμπεριφορά των καταλοίπων et, 

ενώ ut είναι τα εναπομένοντα κατάλοιπα.

Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχουν ARCH effects (Η0: Όχι 

ARCH effects), τα οποία αναφέρονται στην ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας της δεδομένης 

μορφής. Η στατιστική που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης είναι η 

LM = TR2 , όπου Τ είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων και R2 είναι ο συντελεστής 

προσδιορισμού της παραπάνω παλινδρόμησης των καταλοίπων. Η στατιστική LM 

κατανέμεται ασυμπτωτικά με βάση την X (q) κατανομή. Αν έχουμε LM > κριτική τιμή της 

X2 για q βαθμούς ελευθερίας (αριθμός των υστερήσεων στο εκτιμηθέν ARCH μοντέλο), 

τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε ότι έχουμε ARCH effects 

(Συριόπουλος, 1996).

Μια άλλη στατιστική ελέγχου είναι η F και χρησιμοποιείται για την συνδυαστική 

εξέταση της στατιστικής σημαντικότητας και των q υστερήσεων του χρησιμοποιούμενου 

ARCH. Και σε αυτήν την περίπτωση, αν η στατιστική F είναι μεγαλύτερη από την κριτική 

τιμή της F κατανομής απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Στην πράξη, τόσο για την F, όσο 

και για την LM στατιστική χρησιμοποιούνται τα p-values σε επίπεδο σημαντικότητας α = 

0.05. Αν p-value < 0.05 απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός 

των υστερήσεων που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από την στατιστική σημαντικότητα του 

μοντέλου. Αν ένα ARCH(l) προκόψει στατιστικά σημαντικό, έχουμε μια πρώτη 

επιβεβαίωση της ύπαρξης ARCH effects, εφόσον προκόψει p-value < 0.05 για τα LM= 

TR και F. Η καλύτερη εξειδίκευση του μοντέλου απαιτεί την συνέχιση της διαδικασίας 

μέχρι να βρεθεί υστέρηση μη στατιστικά σημαντικό (α; με στατιστική t μικρότερη από 1.96 

σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05). Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται τα αποτελέσματα 

του ARCH LM ελέγχου στις εξεταζόμενες χρονολογικές σειρές. Η διαδικασία σταμάτησε 

στο ARCH(l), καθώς σκοπός μας είναι απλά να δειχθεί η ύπαρξη ARCH effects.
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Πίνακας 7

Σειρά F-statistic T*r2 H0: Όχι ARCH
(Prob.) (Prob.) effects

dlnfrance 74.5499
(0.0000)

72.7885
(0.0000) OXI

dlnjapan 44.4487
(0.0000)

43.8279
(0.0000) OXI

dlnuk 138.0826 132.0871 OXI(0.0000) (0.0000)

dlnusa 129.1131 123.8412 OXI(0.0000) (0.0000)

Η AR μοντελοποίηση με βάση την οποία έγινε πάνω στα προκύπτοντα κατάλοιπα ο 

ARCH LM έλεγχος των σειρών έχει ως εξής: 1) Για την dlnfrance χρησιμοποιήθηκε ένα 

AR(1), 2) για την dlnjapan ένα AR(2), 3) για την dlnuk ένα AR(3) και 4) για την dlnusa 

ένα AR(13)-troue25. Και τα τέσσερα υποδείγματα έχουν υπολογιστεί με την χρήση της 

μεθόδου των Newey-West που λαμβάνει υπόψη έναν εκτιμητή της μήτρας 

συνδιακυμάνσεων ο οποίος είναι συνεπής τόσο ως προς τις αυτοσυσχετίσεις, όσο και ως 

προς την ετεροσκεδαστικότητα (Newey and West, 1987).

Όπως παρατηρούμε από τα αποτελέσματα του test και οι τέσσερις 

χρηματοοικονομικές σειρές παρουσιάζουν ARCH effects. Σε μια αποτελεσματική αγορά 

δεν θα υπήρχαν ARCH effects (οι σειρές των αποδόσεων θα είχαν σταθερή διακύμανση), 

καθώς εκεί η πληροφορία ενσωματώνεται στην αγορά στιγμιαία και δεν αναμένουμε 

κάποιου είδους μνήμη στην variance equation, όπως αυτή υποδηλώνεται από ένα ARCH.

2.4.2 BDS έλεγχος

Η στατιστική BDS επινοήθηκε το 1986 από τους Brock, Dechert και Scheinkman για 

τον έλεγχο της ύπαρξης εξαρτήσεων σε μια χρονολογική σειρά. Η μηδενική υπόθεση του 

BDS test είναι ότι η χρονολογική σειρά είναι i.i.d. (identically, independently distributed, 

δηλαδή έχει μεταβλητές ομοιόμορφα, ανεξάρτητα κατανεμημένες), όπως είναι ένας λευκός 

θόρυβος (white noise). Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή του BDS ελέγχου είναι 

η στασιμότητα της εξεταζόμενης χρονολογικής σειράς. Η απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης μπορεί να αποδοθεί είτε σε ένα γραμμικό στοχαστικό σύστημα, είτε σε ένα μη-

25 Ο όρος troue στο AR δηλώνει την ύπαρξη στατιστικά ασήμαντων συντελεστών εντός του υποδείγματος.
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γραμμικό στοχαστικό σύστημα (τύπου ARCH ή GARCH), είτε σε κάποιο χαοτικό 

σύστημα (Συριόπουλος, 1996). Το φιλτράρισμα της χρονολογικής σειράς με ένα γραμμικό 

υπόδειγμα επιτρέπει την διεξαγωγή του BDS ελέγχου στα εναπομένοντα κατάλοιπα και, 

κατά συνέπεια, την διερεύνηση της ύπαρξης μη-γραμμικών εξαρτήσεων. Η στατιστική 

BDS που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο έλεγχο διατυπώνεται από τους δημιουργούς 

της ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: Δ ιερεύνηση της ύπαρξης αποτελεσματικότητας σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές

Wm(£) = Tvl[C{£,mJ)-{C{£,\,T))m]lam{£) (2.4.2.1),

όπου Τ συμβολίζει τον αριθμό των παρατηρήσεων στην χρονολογική σειρά και σ„,(ε) 

είναι η τυπική απόκλιση της διαφοράς [C(£,m,T) - {C(s,\,T))m]. Η BDS στατιστική 

εξαρτάται από τις τιμές των m και ε που επηρεάζουν το ολοκλήρωμα συσχέτισης 

(correlation integral) C(s,m,T). Στην συνέχεια γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των m, ε 

και C(£,m, Τ).

Η παράμετρος m ονομάζεται διάσταση εμβύθισης (embedding dimension) και δίνει 

την διάσταση του χώρου που μπορεί να κατασκευαστεί από την αρχική χρονολογική 

σειρά, δημιουργώντας ένα διάνυσμα διάστασης m της μορφής:

Xmt-[^,,*2 ..... V(m-D ],* = 1,2,...,τ - m +1 (2.4.2.2),

όπου Χ"\ είναι το t διάνυσμα του κατασκευασθέντος m-διάστατου χώρου, χρ x2,...,xt-(m-i) 

είναι οι χρησιμοποιούμενες παρατηρήσεις, m είναι η διάσταση εμβύθισης και Tm = T-m+1 

είναι ο αριθμός των σημείων κάθε διανύσματος στον m - διάστατο χώρο. Η επιλογή του m 

είναι αυθαίρετη με m ακέραιο μεγαλύτερο του 2. Συνήθως περιορίζεται σε m = 2, 3, 4, 5. 

Η χρήση του γίνεται για την εξέταση της συσχέτισης στο πλαίσιο του χώρου.

Η παράμετρος ε ονομάζεται ακτίνα (radius) και χρησιμοποιείται στο ολοκλήρωμα 

συσχέτισης για την σύγκριση των αποστάσεων των σημείων (διανυσμάτωνΧ'"/) στον 

ανακατασκευασμένο /η-διάστατο χώρο με το ε. Πιο συγκεκριμένα, το ολοκλήρωμα 

συσχέτισης έχει ως εξής:
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C(s,m, Τ)
2

Tm{Tm_ ι-1) t*s
(2.4.2.3),

όπου m = 1, 2,..., η και Is[Xmi,Xms ] = 1 αν |Xm,< ε και 0 σε κάθε άλλη 

περίπτωση. Να σημειωθεί ότι ||χ|| = max0i|.£m_1|Ari|. Στην πράξη χρησιμοποιούνται ε ίσα με 

!4σ, 1σ, 1.5σ και 2σ.

Αναφορικά με την στατιστική BDS να σημειωθεί ότι ακολουθεί την κανονική 

κατανομή με Wm(s)~N(0,1) για χρονολογικές σειρές με αριθμό παρατηρήσεων

μεγαλύτερο από 500 . Επομένως, όταν γίνεται BDS test κατασκευάζεται Πίνακας για τις 

τιμές της BDS στατιστικής για m = 2, 3, 4, 5 και ε = 1/2σ, 1σ, 1.5σ και 2σ. Οι τιμές της 

στατιστικής BDS συγκρίνονται με την κρίσιμη τιμή 1.96 της κανονικής κατανομής για 

επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05. Αν | Wm (ε) \ > 1.96 απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση

περί i.i.d χρονολογικής σειράς και αυτό αποτελεί ένδειξη μη-αποτελεσματικότητας. 

Επομένως, υπάρχουν κάποιας μορφής εξαρτήσεις στην σειρά. Αν η σειρά φιλτραριστεί με 

ένα γραμμικό υπόδειγμα μπορεί να γίνει BDS έλεγχος και στα κατάλοιπα του 

φιλτραρίσματος για να δειχθεί αν υπάρχουν μη-γραμμικές εξαρτήσεις.

Στους Πίνακες στο τέλος της ενότητας (Πίνακες 8-11) δίνονται τα αποτελέσματα του 

BDS ελέγχου στις εξεταζόμενες χρονολογικές σειρές και στα κατάλοιπα των 

φιλτραρισμένων με γραμμικά υποδείγματα σειρών. Για κάθε χώρα γίνεται η ανάλυση 

πρώτα του BDS ελέγχου στην αρχική σειρά. Στο οριζόντιο άξονα βρίσκεται το ε και στον 

κάθετο το m. Σε όλες τις σειρές το |W| βρίσκεται πάνω από την κριτική τιμή του 1.96 για 

επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05 και, επομένως, έχουμε στοιχεία για ύπαρξη εξαρτήσεων 

στην σειρά (απόρριψη μηδενικής υπόθεσης) και ένδειξη για μη-αποτελεσματική αγορά, 

καθώς απομακρυνόμαστε από τις i.i.d. αποδόσεις.

Όπως αναφέραμε, είναι δυνατόν φιλτράροντας τις σειρές με κάποιο γραμμικό 

μοντέλο (απλό ή με εποχικότητα) να εξετάσουμε κατά πόσον οι σειρές παρουσιάζουν μη- 

γραμμικές εξαρτήσεις. Στην συνέχεια δίνονται Πίνακες του BDS ελέγχου στα κατάλοιπα 26

26 Αναφορά στην κανονικότητα της στατιστικής και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία γίνεται στον Συριόπουλο 
(1996).
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των μοντέλων που φιλτράρουν τις σειρές. Χρησιμοποιούνται τόσο απλά AR μοντέλα, όσο 

και εποχικά AR (seasonal AR - SAR) . Η εποχικότητα προστίθεται στην εξίσωση του 

μέσου (προσδιοριστική προσθετική εποχικότητα - deterministic additive seasonality). Σε 

όλες τις σειρές το |W| βρίσκεται πάνω από την κριτική τιμή του 1.96 για επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0.05 και, επομένως, έχουμε στοιχεία για ύπαρξη μη-γραμμικών 

εξαρτήσεων στην σειρά (απόρριψη μηδενικής υπόθεσης ότι τα κατάλοιπα είναι i.i.d.). 

Προφανώς, υπάρχει ενίσχυση του συμπεράσματος περί μη αποτελεσματικότητας των 

αγορών.

Επίσης, όλες οι φιλτραρισμένες με τα γραμμικά υποδείγματα (απλά ή με εποχικότητα) 

σειρές έχουν |W| που διαφέρουν ελάχιστα από τα αντίστοιχα του BDS ελέγχου στις 

αρχικές σειρές. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές των |W| του BDS ελέγχου στα 

κατάλοιπα είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του BDS ελέγχου στις σειρές, δείχνοντας 

ότι το φιλτράρισμα επέδρασε αρνητικά στον στόχο της ερμηνείας των δομών των σειρών. 

Επομένως, η γραμμική) δομή των σειρών είναι περιορισμένης σημασίας και το μεγαλύτερο 

μέρος της δομής είναι μη-γραμμικό.

Ακόμη, ο συνυπολογισμός προσδιοριστικής προσθετικής εποχικότητας δεν είχε 

κάποια επίδραση στο φιλτράρισμα της σειράς. Η όποια εποχικότητα υπάρχει, πιθανόν να 

μην μπορεί να εκφραστεί με τέτοιου είδους μοντέλα. Η εποχικότητα εκδηλώνεται με πιο 

πολύπλοκο τρόπο στις σύγχρονες αγορές χρεογράφων και μπορεί να περιγράφει καλύτερα 

με ένταξή της στην εξίσωση της διακύμανσης (Kyrtsou and Terraza, 2005). Οι επόμενοι 

Πίνακες περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του BDS ελέγχου, τόσο στις σειρές, όσο και στα 

κατάλοιπα και με τα δύο είδη μοντέλων. *

Το απλό AR(p) (Autoregressive) υπόδειγμα με ρ υστερήσεις των αποδόσεων είναι της

Ρ 2
μορφής: Rf = Σ 0.R' . +et, με et ~ Ν(0,σ~), ενώ το προσδιοριστικό προσθετικό SAR(p) (Seasonal

ΐ=1

Autoregressive) υπόδειγμα είναι της μορφής:, Ri = ± Φι R(_j + S\d ^§2^2 ^*3^3 d ^d 4 + S5d5 -\-β t ■>
i=1

με et ~ 7V(0,cr2) . Λεπτομέρειες για τις ψευδομεταβλητές του SAR στην υποενότητα 2.6.4.
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Πίνακας 8 α

BDS test στην dlnfrance

ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 5.57396 6.75469 8.45091 9.432545

3 7.77190 9.18214 11.30359 12.84203

4 9.64516 11.3996 13.63792 15.34254

5 10.9179 12.9986 14.99106 16.62354

Πίνακας 8β

BDS test στα κατάλοιπα ενός AR (1) για την dlnfrance

0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 5.58209 6.70400 8.41751 9.57316

3 7.88218 9.15803 11.29900 13.00940

4 9.74970 11.35042 13.66277 15.55754

5 11.23856 12.96171 15.00838 16.81781

Πίνακας 8γ

BDS test στα κατάλοιπα ενός SAR(l) για την dlnfrance

0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 5.49724 6.58973 8.25925 9.43902

3 7.85718 9.10163 11.16410 12.88691

4 9.75016 11.33767 13.57604 15.45239

5 11.34985 12.94815 14.96479 16.73302

28 Όλα τα υποδείγματα (AR και SAR) έχουν υπολογιστεί με την χρήση της μεθόδου των Newey-West που 

λαμβάνει υπόψη έναν εκτιμητή της μήτρας συνδιακυμάνσεων ο οποίος είναι συνεπής τόσο ως προς τις 

αυτοσυσχετίσεις, όσο και ως προς την ετεροσκεδαστικότητα (Newey and West, 1987).
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Πίνακας 9α

BDS test στην dlnjapan

ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 5.66253 7.18059 7.48902 7.24263

3 8.10990 9.72288 10.26834 10.03750

4 10.07500 11.88111 12.39528 11.82012

5 12.03580 13.39926 13.61640 12.80199

Πίνακας 9β

BDS test στα κατάλοιπα ενός AR(2) για την dlnjapan

0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 5.75689 7.20002 7.85959 7.74092
3 8.67196 9.84889 10.53911 10.26091
4 10.50087 11.88330 12.53614 11.91796
5 12.38523 13.41080 13.75761 12.93716

Πίνακας 9γ

BDS test στα κατάλοιπα ενός SAR(2) για την dlnjapan

0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 5.78871 7.26274 7.94841 7.80749
3 8.63992 9.94984 10.65273 10.42171
4 10.50411 12.03671 12.67130 12.10774
5 12.50727 13.59674 13.92291 13.14445
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Πίνακας 10α

BDS test στην dlnuk

m ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 9.47197 10.85014 12.42165 13.18172

3 12.13974 13.85922 15.86305 17.01069

4 14.68520 16.49359 18.21643 19.28505

5 17.17813 18.77869 19.93399 20.60467

Πίνακας ΙΟβ

BDS test στα κατάλοιπα ενός AR(1) για την dlnuk

ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 12.18544 11.02441 12.77436 13.57558
3 15.54524 14.02463 16.25384 17.50658
4 17.99550 16.65340 18.59140 19.78385
5 19.87610 18.91323 20.25365 21.04690

Πίνακας ΙΟγ

BDS test στα κατάλοιπα ενός SAR(l) για την dlnuk

ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 9.81449 10.98535 12.73406 13.46460
3 12.29786 13.96977 16.21217 17.40182
4 14.77689 16.53915 18.50554 19.66532
5 17.25418 18.74038 20.14182 20.92435
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Πίνακας 11α

BDS test στην dlnusa

wT"—ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 7.97023 8.90760 9.41560 9.78120

3 12.17451 13.95872 14.22728 13.89970

4 15.80784 17.26138 16.78345 15.97619

5 19.95446 20.57218 19.11297 17.89486

Πίνακας 11β

BDS test στα κατάλοιπα ενός AR(13)-troue για την dlnusa

ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 8.16078 9.16413 9.59634 9.74010
3 12.24690 14.11357 14.58013 14.19721
4 15.82092 17.42374 17.12348 16.25162
5 20.17002 20.77347 19.49054 18.11657

Πίνακας 11γ

BDS test στα κατάλοιπα ενός SAR(13)-troue για την dlnusa

/« ε 0.5σ 1σ 1.5σ 2σ

2 8.19180 9.16162 9.59021 9.77480
3 12.27127 14.12916 14.58810 14.26086
4 15.87636 17.45710 17.14536 16.32441
5 20.22936 20.83130 19.51580 18.20703

Να σημειωθεί ότι στα εποχικά υποδείγματα για dlnuk και dlnusa δεν προέκυψε 

στατιστικά σημαντική εποχικότητα, ενώ στην σειρά dlnfrance προέκυψε για το d2, αλλά 

μόνο για α = 0.10. Μόνο για την dlnjapan υπάρχει στατιστικά σημαντικό di και σε α = 

0.05. Επομένως, η χρήση των εποχικών μοντέλων έγινε για λόγους σύγκρισης και ως 

επιβεβαίωση του ενδεχομένου ύπαρξης νόθου παλινδρόμησης (spurious regression).
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Πράγματι, η προσδιοριστική προσθετική εποχικότητα δεν φαίνεται να προσθέτει κάτι στην 

ανάλυση. Όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα, η μοντελοποίηση με AR-ARCH/GARCH 

υποδείγματα διαφοροποιεί ελαφρώς την στατιστική σημαντικότητα στις εποχικότητες, όχι 

όμως και την οικονομική σημασία τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ (VARIANCE RATIO TEST)

2.5.1 Έλεγχος Λόγου Διακυμάνσεων των Lo και MacKinlay

Η έννοια του Ελέγχου Λόγου Διακυμάνσεων (Variance Ratio Test) αναφέρεται στην 

κατασκευή ενός λόγου διακυμάνσεων με σκοπό την σύγκρισή του με μια θεωρητική τιμή. 

Στους Lo και MacKinlay (1988) αυτή η θεωρητική τιμή αντικατοπτρίζει το υπόδειγμα του 

τυχαίου περιπάτου (random walk). Η πρωταρχική σκέψη των ερευνητών ήταν η εξής: Αν 

μια μεταβλητή Xt ακολουθεί ένα τυχαίο περίπατο, τότε η διακύμανση των προσαυξήσεών 

της είναι γραμμική εντός του διαστήματος των παρατηρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η 

διακύμανση της Xt - Xt-2 είναι διπλάσια της διακύμανσης της Xt - Xt-i . Συνεπώς, αν 

διαιρέσουμε έναν εκτιμητή που είναι το ήμισυ της πρώτης διακύμανσης με έναν εκτιμητή 

της δεύτερης διακύμανσης, θα πρέπει ο λόγος τους να είναι η μονάδα, αν η μεταβλητή 

ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου. Η μονάδα αποτελεί την θεωρητική τιμή 

και ο λόγος των εκτιμητών την πραγματική τιμή του Ελέγχου Λόγου Διακυμάνσεων 

(Variance Ratio Test). Επομένως, η εξέταση της υπόθεσης ότι μια χρονολογική σειρά 

ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου ανάγεται στην σύγκριση παρόμοιων με 

τους παραπάνω εκτιμητών διακυμάνσεων.

Οι ερευνητές αρχικά υποθέτουν ομοσκεδαστικές προσαυξήσεις Xt - Xt.j . Σε αυτήν 

την περίπτωση η μηδενική υπόθεση είναι Ηο : Οι μεταβολές των τιμών είναι i.i.d. 

(ακολουθούν το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου). Στην πραγματικότητα υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές παρουσιάζουν μεταβαλλόμενες 

με τον χρόνο διακυμάνσεις (ετεροσκεδαστικότητα) και αποκλίνουν από την κανονικότητα. 

Αναφορικά με το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των αγορών (στην πιο χαλαρή του 

εκδοχή), αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους ερευνητές είναι η ύπαρξη κερδοφόρων 

επενδυτικών μηχανισμών και παρακράτησης της πληροφόρησης, έτσι όπως υπονοείται 

από την ύπαρξη αυτοσυσχετίσεων στις αποδόσεις. Επομένως, η παραδοχή της ύπαρξης 

ετεροσκεδαστικότητας και μη-κανονικότητας δεν εμποδίζει την διερεύνηση της ύπαρξης
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αποτελεσματικότητας, αρκεί να γίνει με εκτιμητές που είναι λειτουργικοί ακόμη και με την 

ύπαρξη μορφών ετεροσκεδαστικότητας ή μη-κανονικότητας. Έτσι, οι Lo και MacKinlay 

κατασκεύασαν και στατιστικές ελέγχου που είναι συνεπείς με την ύπαρξη των δύο 

παραπάνω φαινομένων.

Έστω ότι Xt συμβολίζει τον λογάριθμο της τιμής μιας μετοχής στον χρόνο t 

(ακολουθείται ο συμβολισμός των Lo και MacKinlay). Η μηδενική υπόθεση των 

ερευνητών είναι ότι το μέγεθος Xt- Xt_i ακολουθεί έναν τυχαίο περίπατο. Συγκεκριμένα, ο 

τυχαίος όρος et είναι μια i.i.d. κανονική (gaussian) μεταβλητή, δηλαδή Ho : et i.i.d. Ν(0, 

σ-02), με διακύμανση σταθερή (ομοσκεδαστικός τυχαίο όρος).

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε nq+Ι παρατηρήσεις Χο, Χι....Xnq (με q να είναι ένας

ακέραιος μεγαλύτερος από 1) σε διαστήματα ίσης απόστασης και υπάρχουν οι εξής 

εκτιμητές των παραμέτρων μ και σ02 ■

£(Λά - xk.l) = -Ux,nq *=ι nq X0)
(2.5.1.1)

i nq

nq 7~[
X, μΫ (2.5.1.2)

1
(2.5.1.3)

nq

Οι σχέσεις (2.5.1.1) και (2.5.1.2) δίνουν τους εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας των 

παραμέτρων μ και <χ02, ενώ η σχέση (2.5.1.3) δίνει έναν αποτελεσματικό εκτιμητή της σ2

που χρησιμοποιεί μόνο τις Χ0, X2,...Xnq παρατηρήσεις. Οι Lo και MacKinlay 

χρησιμοποιούν ως στατιστική ελέγχου την εξής μεταβλητή:
- 2

ΜΜ) = ^γτ- 1 (2.5.1.4)

Οι αμερόληπτοι εκτιμητές των σ 2 και σ2 είναι οι εξής:

- —-γΣ (^* - - Α)2 ί2·5·1·5)nq - 1 *=ι
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I "Ί
σα2 =-^(Xk-Xk_q-q/i)2

m k=q

με m = q(nq - q + 1)
f \
\-±

\ m)

(2.5.1.6)

(2.5.1.7)

Ο λόγος της (2.5.1.6) προς την (2.5.1.5) θα πρέπει να είναι ίσος με την μονάδα, αν η 

χρονολογική σειρά ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου, καθώς η (2.5.1.6) 

αποτελεί κατά τους Lo και MacKinlay το Ι/q του εκτιμητή της διακύμανσης, ο οποίος 

είναι q φορές η σ2 (δηλαδή, 1/q * q* σ2 = σ2) , ενώ η (2.5.1.5) αποτελεί τον εκτιμητή

μεγίστης πιθανοφάνειας της σ2. Σε υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου, θα είναι ίσοι. 

Επομένως, η αμερόληπτη στατιστική ελέγχου είναι η εξής:

ΜΜ) = =τ- 1 (2.5.1.8)

Επιπλέον, ισχύει η εξής

^μχρ~^μμ)~ν[ο,^Μ1
I Μ

(2.5.1.9)* 29

Η αντίστοιχη τυποποιημένη κανονική στατιστική ελέγχου, όταν ο τυχαίος όρος είναι 

ομοσκεδαστικός, είναι η εξής:

z(q) = ^fnqMr(q)[2(2q-\)(q-\)/3q] 2 ~Ν(0,1) (2.5.1.10)

Όταν z(q) > 1.96 σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, τότε η τιμή του Μr(q) + I, 

δηλαδή του πραγματικού λόγου διακυμάνσεων, είναι στατιστικά σημαντική. Η μηδενική 

υπόθεση είναι ότι Μr(q) + 1 =1 και, επομένως, Η0 : Mr(q) = 0. Σε αυτήν την περίπτωση

— 2

έχουμε τυχαίο περίπατο (ο λόγος των διακυμάνσεων —°— είναι ίσος με την μονάδα, που

ισχύει μόνο αν η χρονολογική σειρά ακολουθεί τυχαίο περίπατο). Αν Μr(q) + 1> 1 (και 

είναι στατιστικά σημαντικός), τότε δεν ισχύει το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου.

a
29 Το σύμβολο ~ δείχνει ότι η τυχαία μεταβλητή κατανέμεται ασυμπτωτικά.
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Αν ο τυχαίος όρος (ουσιαστικά, οι προσαυξήσεις των τιμών) είναι ετεροσκεδαστικός, 

τότε η στατιστική ελέγχου διαφοροποιείται, καθώς προσαρμόζεται για την 

ετεροσκεδαστικότητα ως εξής:

z* (q) = ^qMr(q) / ^0{q) ~ N(0,1) (2.5.1.11)

όπου @(q) είναι ο συνεπής ως προς την ετεροσκεδαστικότητα εκτιμητής της 

ασυμπτωτικής διακύμανσης του λόγου Μr(q). Πιο συγκεκριμένα,

'2(q-jf2
m = Σ

7=1 L

SU) (2.5.1.12)

με Α(γ') να είναι ο συνεπής ως προς την ετεροσκεδαστικότητα εκτιμητής της 

ασυμπτωτικής διακύμανσης του p(j) , όπου p(j) δείχνει τον εκτιμητή του συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης j τάξης των διαφορών, ανάλογα με την τιμή του q, με j = 1, 2,...,q - 1. Ο 

ακέραιος και μεγαλύτερος του 1 αριθμός q ονομάζεται τιμή ολοκλήρωσης. Ο S( j) 

αναπτύσσεται ως εξής:

hi) =
■^(Χ,-Χ^-μΫΙΚ,.,-Χ^-μΫ

k=j+1__________________________________
nq 2

Σ(χ> -τ')2
1=1

(2.5.1.13)

Προσεγγιστικά, ο τύπος για την στατιστική ελέγχου Mr(q) είναι ο εξής:

Mr(q) = + ·2(Ι~2) ρ(2) + ... + -p(q - 1) (2.5.1.14)
q q q

Ουσιαστικά, ένας λόγος διακυμάνσεων με τιμή ολοκλήρωσης q είναι προσεγγιστικά 

ένας γραμμικός συνδυασμός των q - 1 εκτιμητών συντελεστών αυτοσυσχέτισης των 

πρώτων διαφορών, με αριθμητικά φθίνοντες συντελεστές στάθμισης. Για q = 2 ισχύει ότι 

Μr(q) Ξ ρ{\), δηλαδή η στατιστική ελέγχου δείχνει τον εκτιμητή του συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης των διαφορών.
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2.5.2 Εφαρμογή στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές

Ο Έλεγχος Λόγου Διακυμάνσεων εφαρμόζεται στις υπό εξέταση σειρές μέσω 

προγράμματος για το VRT (Variance Ratio Test) της Kyrtsou . Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου της ύπαρξης αποτελεσματικότητας για τις εξεταζόμενες χρονολογικές σειρές 

δίνονται στους επόμενους Πίνακες (12α - 12δ). Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν πάνω στις 

σειρές των νεπέριων λογαρίθμων των αρχικών σειρών. Η ανάλυση αφορά τόσο 

ομοσκεδαστικές, όσο και ετεροσκεδαστικές αποδόσεις, ώστε να ληφθεί υπόψη και το 

ενδεχόμενο των μεταβαλλόμενων με τον χρόνο διακυμάνσεων των αποδόσεων, όπως 

αναλύθηκε στις προηγούμενες παραγράφους. Στην πρώτη στήλη των Πινάκων δίνονται οι

χρησιμοποιούμενες υστερήσεις (lags) στον υπολογισμό του λόγου διακυμάνσεων
— 2

(variance ratio). Η εκτίμηση του λόγου διακυμάνσεων είναι VR = = Μ r{q) + I και

δίνεται στην δεύτερη στήλη των Πινάκων. Στην τρίτη στήλη παρατίθεται η στατιστική 

ελέγχου για ομοσκεδαστικές αποδόσεις, ενώ στην τέταρτη στήλη δίνεται η αντίστοιχη 

στατιστική για ετεροσκεδαστικές αποδόσεις. 30

Πίνακας 12α

Variance Ratio Test για Infrance

q VR simple z(q) z(q) heteroscedasticity 
adjusted

2 1.04814 2.63649 1.98257
4 1.02696 0.78938 0.580106
6 1.00013 0.002927 0.002131
8 0.975099 -0.46108 -0.3351
10 0.981745 -0.29614 -0.21516
15 0.984501 -0.19984 -0.14567
20 1.0282 0.310803 0.228023
25 1.05559 0.543669 0.401698
30 1.07144 0.634566 0.472409
35 1.09046 0.738138 0.580777
40 1.10688 0.816907 0.617632
45 1.0867 0.620322 0.50135
50 1.12215 0.831891 0.638543

30 Λεπτομέρειες στην Kyrtsou, 2002.
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Πίνακας 12β

Variance Ratio Test για Injapan

q
VR simple z(q) z(q) heteroscedasticity 

adjusted
2 1.0806 4.41454 3.45836
4 1.0606 1.77416 1.36876
6 1.04532 1.00417 0.774893
8 1.01169 0.216434 0.167531
10 1.00979 0.158794 0.123484
15 1.00278 0.035806 0.028307
20 1.01322 0.145715 0.117158
25 1.01547 0.151304 0.123368
30 1.02659 0.236182 0.194809
35 1.01846 0.150603 0.125369
40 1.02473 0.189038 0.15896
45 1.02656 0.190029 0.160997
50 1.04785 0.325897 0.278586

Πίνακας 12γ

Variance Ratio Test για Inuk

q VR simple z(q) z(q) heteroscedasticity 
adjusted

2 1.07108 3.89302 2.67559
4 1.03757 1.09991 0.731195
6 1.00527 0.116821 0.076673
8 0.970507 -0.5461 -0.3568
10 0.983938 -0.26056 -0.17003
15 1.00035 0.004495 0.002947
20 1.02348 0.258787 0.171397
25 1.01621 0.158502 0.106205
30 1.02817 0.250256 0.169701
35 1.01031 0.084133 0.06257
40 1.01753 0.134021 0.093059
45 0.960461 -0.2829 -0.2202
50 0.992999 -0.04768 -0.03387
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Πίνακας 12δ

Variance Ratio Test για Inusa

q VR simple z(q) z(q) heteroscedasticity 
adjusted

2 1.03688 2.01991 1.32934
4 1.00054 0.015708 0.010292
6 0.953041 -1.04044 -0.69003
8 0.903465 -1.78748 -1.19896
10 0.872007 -2.07631 -1.40496
15 0.848864 -1.94875 -1.34053
20 0.858316 -1.56147 -1.08901
25 0.836314 -1.60097 -1.12886
30 0.829704 -1.51268 -1.07656
35 0.833781 -1.35625 -1.01041
40 0.825769 -1.33173 -0.96365
45 0.769116 -1.65197 -1.24474
50 0.786257 -1.45568 -1.06998

Αν VR* 1, και είναι στατιστικά σημαντικό (στατιστική ελέγχου > 1.96 σε α = 0.05), 

τότε απομακρυνόμαστε από το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου και απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση. Αν αυτό ισχύει και για στατιστικές ελέγχου προσαρμοσμένες ως προς 

την ετεροσκεδαστικότητα, τότε αυτή η απομάκρυνση από το υπόδειγμα του τυχαίου 

περιπάτου δεν οφείλεται σε μεταβαλλόμενες με τον χρόνο διακυμάνσεις, αλλά σε μη- 

αποτελεσματική αγορά (ουσιαστικά υπάρχουν εξαρτήσεις στην σειρά που δημιουργούν τις 

αποκλίσεις από την αποτελεσματικότητα). Το χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει είναι η 

αδυναμία πρόβλεψης και η απουσία εξαρτήσεων και όχι η κανονικότητα και η 

ομοσκεδαστικότητα των προσαυξήσεων των τιμών (των αποδόσεων). Επομένως, και η 

δεύτερη στατιστική ελέγχου έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάλυση.

Όπως παρατηρούμε, και οι τέσσερις χρονολογικές σειρές παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικό VR που είναι μεγαλύτερο από την μονάδα για τα πρώτα q (2 ή/και 4, αν 

πάρουμε μεγαλύτερο από α = 0.05 επίπεδο σημαντικότητας), και επομένως αποκλίνουν 

από μια αποτελεσματική αγορά και απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Όταν λαμβάνεται 

υπόψη η ετεροσκεδαστικότητα οι στατιστικές ελέγχου είναι πιο μικρές, αλλά οδηγούν στα 

ίδια συμπεράσματα. Επομένως, η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης δεν οφείλεται στην 

ύπαρξη μεταβαλλόμενων με τον χρόνο διακυμάνσεων. Στα επόμενα q’s το VR γίνεται 

στατιστικά ασήμαντο και δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση περί τυχαίου 

περιπάτου. Το συμπέρασμα που μπορούμε να εξαγάγουμε είναι ότι οι αγορές σε 

βραχυχρόνιο, τουλάχιστον, επίπεδο (στις πρώτες υστερήσεις) είναι μη-αποτελεσματικές.
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Ουσιαστικά, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη βραχυχρόνιας μνήμης (σε πρώτο επίπεδο, 

στο mean equation) που είδαμε και σε προηγούμενη ενότητα. Φυσικά, αν ληφθούν υπόψη 

και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι σειρές έχουν 

στοιχεία όπως ενδείξεις για volatility clustering και μακροχρόνια μνήμη (long memory) 

στην εξίσωση της διακύμανσης, ετεροσκεδαστικότητα (κύρτωση > 3) και τα συνακόλουθα 

fat tails, βραχυχρόνια μνήμη (short memory) στην εξίσωση του μέσου και σημαντικές 

εξαρτήσεις (ARCH LM έλεγχος και BDS έλεγχος). Κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν 

μπορούμε να δεχτούμε την ύπαρξη αποτελεσματικότητας στις εν λόγω σειρές.

Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στο ότι οι σειρές πιθανότατα θα περιγράφονται 

καλύτερα από σύνθετα υποδείγματα τύπου AR-ARCH/GARCH (γραμμικό mean equation, 

μη γραμμικό εξωγενώς προσδιοριζόμενο variance equation), που έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Όμως, οι μη-γραμμικότητες σε μια χρηματοοικονομική χρονολογική 

σειρά θα ήταν αδόκιμο να αποδοθούν πλήρως σε μη-γραμμικότητες στα εξωγενή νέα που 

επηρεάζουν την αγορά. Επομένως, είναι δυνατή η χρήση μη-γραμμικών χαοτικών 

(ενδογενώς προσδιοριζόμενων) υποδειγμάτων για την εξίσωση του μέσου, όπως 

αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο. Στην επόμενη ενότητα θα επιχειρηθεί η 

μοντελοποίηση των σειρών με υποδείγματα τύπου ARCH/GARCH, καθώς η χρήση 

χαοτικών υποδειγμάτων ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.6: ΜΟΝΤΕΑΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

Στην χρηματοοικονομική είναι αποδεκτό ότι η αβεβαιότητα που συνδέεται με τις 

τιμές των μετοχών, έτσι όπως εκφράζεται από τις διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις που 

υπολογίζονται στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές, μεταβάλλεται στον χρόνο 

(Mandelbrot, 1963 και Fama, 1965). Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση της μεταβλητότητας των διακυμάνσεων είναι το 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) υπόδειγμα που διατυπώθηκε από 

τον Engle το 1982, καθώς και οι προεκτάσεις του στα διάφορα τύπου ARCH υποδείγματα. 

Τα υποδείγματα αυτά συλλαμβάνουν την υψηλή μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών 

χρονολογικών σειρών. Φαινόμενα όπως το volatility clustering, η μακροχρόνια εμμονή
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(long-term persistence) της μεταβλητότητας αυτών των σειρών και η ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας (λεπτοκυρτικές σειρές) μπορούν να εξηγηθούν με βάση αυτά τα 

υποδείγματα. Να σημειωθεί ότι τα τύπου ARCH υποδείγματα τυπικά ερμηνεύουν ως 

εξωγενώς προσδιοριζόμενη την πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών χρονολογικών 

σειρών.

2.6.1 ARCH υπόδειγμα

Ο Engle (1982) υποστηρίζει ότι μια δυνατή παραμετροποίηση για την διακύμανση 

είναι να εκφραστεί ως γραμμική συνάρτηση παρελθοντικών τετραγώνων του τυχαίου 

όρου. Στην ανάλυσή μας, θεωρώντας ότι οι αποδόσεις των τιμών των χρεογράφων 

εκφράζονται από τον τυχαίο όρο, ένα ARCH(q), δηλαδή ένα ARCH με q υστερήσεις στα 

τετράγωνα του τυχαίου όρου μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

Εξίσωση μέσου: R, =et, με et ~ Ν(Ο,σ, 2) (2.6.1.1)31

<I
Εξίσωση διακύμανσης: σ, = α0+'^jaje1l-i (2.6.1.2),

(=1

όπου η εξίσωση του μέσου (mean equation) περιγράφει την δομή της σειράς (σε first 

moments) και περιλαμβάνει την προσδοκώμενη τιμή της σειράς και τον τυχαίο όρο, ενώ η 

εξίσωση της διακύμανσης (variance equation) την δομή της διακύμανσης (τα second 

moments) του τυχαίου όρου της σειράς.

Για τις παραμέτρους της εξίσωσης της διακύμανσης ισχύουν οι εξής περιορισμοί: 

α0 > 0 και ai,a2,...,aq > 0, καθώς η διακύμανση δεν μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός.

31 Να σημειωθεί ότι η {et } αναφέρεται από τον Engle ως μια διακριτή, στοχαστική ως προς τον χρόνο, 

διαδικασία της μορφής: et = ztat , με ζ( να είναι gaussian i.i.d. με E(zt) = 0 και Var{zt) = 1. Αυτές 

οι ιδιότητες του et ισχύουν και για τα επόμενα υποδείγματα. Λεπτομέρειες στους Engle (1982), Bollerslev et 

al. (1992) και Engle (1995).
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Ακόμη καν στην περίπτωση που αλ = α2 = ...-aq = 0, ο όρος α0 θα υπάρχει με βάση

αυτούς τους περιορισμούς, δηλώνοντας την ύπαρξη ομοσκεδαστικότητας. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση η διακύμανση είναι μεταβαλλόμενη με τον χρόνο και υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα.

Οι Bollerslev et al. (1992) ισχυρίζονται ότι σε χρηματοοικονομικά δεδομένα το 

ARCH υπόδειγμα κατορθώνει να συλλάβει το φαινόμενο του volatility clustering που 

εμφανίζεται σε πραγματικές χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές. To volatility 

clustering αναφέρεται στο φαινόμενο της ύπαρξης μεγάλων (μικρών) μεταβολών των 

τιμών των μετοχών που τις διαδέχονται μεγάλες (μικρές) μεταβολές των τιμών, χωρίς να 

είναι δυνατό να προβλεφθεί το πρόσημο (θετικό ή αρνητικό) της μεταβολής.

2.6.2 GARCH υπόδειγμα

Σε πολλές από τις εφαρμογές του ARCH(q) υπόδειγμα φαίνεται ότι απαιτείται η 

χρήση πολλών υστερήσεων q για την επίτευξη της κατάλληλης μοντελοποίησης της υπό 

εξέταση χρονολογικής σειράς. Ο Bollerslev το 1986 δημιούργησε μια εναλλακτική δομή, 

το Generalized ARCH ή GARCH(p,q) υπόδειγμα, όπου ρ δηλώνει τον αριθμό των 

υστερήσεων των διακυμάνσεων και q τον αριθμό των υστερήσεων στα τετράγωνα του 

τυχαίου όρου. Το υπόδειγμα έχει ως εξής:

Εξίσωση μέσου: Rt = et, με et ~ Ν(0,σ, 2) (2.6.2.1)

<7 Ρ

Εξίσωση διακύμανσης: εη2 = α0 +^Ta;e 2η+Σ^η (2.6.2.2)
ι=1 ι=1

Για την εξίσωση της διακύμανσης ισχύουν οι περιορισμοί που αφορούν και το 

ARCH, με την προσθήκη επιπλέον περιορισμών για τα β/s , δηλαδή πρέπει

βΧ,β2,...,βρ >0. Κατά τους Bollerslev et al. (1992), στις περισσότερες εφαρμογές αρκεί

ρ = q = 1, δηλαδή ένα GARCH(1,1), για την μοντελοποίηση της χρονολογικής σειράς. Η 

υπο συνθήκη διακύμανση του τυχαίου όρου μπορεί να μεταβάλλεται με τον χρόνο ως 

αποτέλεσμα χρονικής εμμονής (temporal persistence) στις παρελθοντικές διακυμάνσεις
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σ2ι-, και γραμμικής εξάρτησης (linear dependence) στα τετράγωνα των παρελθοντικών 

τιμών του τυχαίου όρου e2,-,. Μη μηδενικές τιμές για τα aj’s δίνουν ένδειξη για volatility 

clustering, ενώ μη μηδενικές τιμές για τα Pi’s δείχνουν αυτοσυσχέτιση στην διακύμανση. 

Τα volatility clustering effects θα αφορούν διάστημα μέχρι ρ περιόδους (οι αποδόσεις για 

ρ περιόδους θα έχουν μεταβλητότητα ανάλογου μεγέθους), ανάλογα με τον αριθμό των 

υστερήσεων του ARCH μέρους (Kyrtsou and Terraza, 2001). To et είναι στάσιμο ως προς 

την συνδιακύμανση αν και μόνο αν α, + β] <1 (Bollerslev et al., 1992). Σε αυτήν την 

περίπτωση η μεταβλητότητα του τυχαίου όρου (έτσι όπως περιγράφεται στην σχέση του 

variance equation) είναι στάσιμη. Όταν α, + βΧ -»1, η σειρά παρουσιάζει μακροχρόνια 

εμμονή (long-term persistence) στην διακύμανση. Σε αυτήν την περίπτωση, η επίδραση 

παλαιότερων shocks στη μεταβλητότητα των αποδόσεων φθίνει με αργό ρυθμό.

Τα τύπου ARCH και GARCH υποδείγματα συλλαμβάνουν τη μη γραμμική δομή στο 

στοχαστικό (το e,) μέρος των αποδόσεων και αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα με την

οποία τα news (εξωγενής παράγοντας) επηρεάζουν τις τιμές. Οι δυνάμεις της αγοράς 

αλληλεπιδρούν με μη-γραμμικό τρόπο μεταξύ τους, δημιουργώντας αντίστοιχα με τύπου 

ARCH/GARCH φαινόμενα, τα οποία όμως οφείλονται σε ενδογενείς παράγοντες (Chen et 

al, 2001, Kyrtsou and Terraza, 2003). Αυτή η πολυπλοκότητα μπορεί να εκφραστεί στο 

mean equation με την χρήση χαοτικών υποδειγμάτων (Kyrtsou and Terraza, 2003). Σε 

επόμενες παραγράφους, η όποια μοντελοποίηση των χρονολογικών σειρών των 

αποδόσεων θα γίνει με γραμμικό mean equation (με υποδείγματα AR και deterministic 

additive SAR), καθώς περαιτέρω ανάλυση για στοχαστικό χάος ξεφεύγει από τους 

σκοπούς της παρούσας εργασίας.

2.6.3 T-GARCH υπόδειγμα

To T-GARCH(p,q) υπόδειγμα (Threshold-GARCH) αναπτύχθηκε από τους Glosten, 

Jaganathan and Runkle (1993) και τον Zakoian (1994) και είναι αποτέλεσμα της 

τροποποίησης του κλασικού γραμμικού GARCH υποδείγματος έτσι ώστε να συλλαμβάνει 

την ένταση της μεταβλητότητας των τιμών των χρηματοοικονομικών χρονολογικών 32

32 Μια χρονολογική σειρά είναι στάσιμη ως προς την συνδιακύμανση όταν ούτε ο μέσος, ούτε οι 
αυτοσυνδιακυμάνσεις μεταβάλλονται με το χρόνο t (Green, 1997).
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σειρών ανάλογα με το πρόσημο (θετικό ή αρνητικό) των διαταράξεων (ουσιαστικά του 

e,). Το υπόδειγμα έχει ως εξής:

Mean equation: Rt = e,, με e, ~ N(0,at 2) (2.6.3.1)

</ ϊ Ρ

Variance equation: σ2 = α0 + ^a,e2H + Σχ,β2,-^, + Σβ,σ*,-ι (2.6.3.2),
(=1 /=1 /=1

ίθ αν e, >0
όπου kj = < , ενώ για τις παραμέτρους α0, a,'s, και P's ισχύουν όσα

[1 αν et < 0

αναφέραμε και στο GARCH. Αν οι παράμετροι γ's διαφέρουν από το μηδέν, τότε έχουμε 

ασύμμετρο GARCH. Στην απλούστερη μορφή του, το μοντέλο έχει εξίσωση διακύμανσης 

της μορφής: σ2, = α0 + ale2t-i +yxe2t-\k{ + βΧσ2^\. Αν γι > 0, τότε έχουμε το λεγόμενο 

αποτέλεσμα μόχλευσης (leverage effect), όπου μια αρνητική διατάραξη (shock) έχει 

επίδραση (α, +/1)c2,-i πάνω στην διακύμανση, ενώ μια θετική διατάραξη (shock) έχει 

μόνο axe2,-\ Οι Rabemananjara and Zakoian (1993) αναφέρουν το T-GARCH(1,1) ως το 

μοντέλο που περιγράφει καλύτερα τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν στην μελέτη τους και 

είναι το επικρατούν σε ανάλογες εφαρμογές. Αν γλ > α{, τότε η επίδραση μιας αρνητικής 

διατάραξης στην μεταβλητότητα των αποδόσεων είναι μεγαλύτερη από την επίδραση μιας 

θετικής διατάραξης (η αγορά αντιδρά απότομα σε πτώση των τιμών) και, επομένως, 

αρνητικά νέα μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη πτώση των τιμών. Αν αντίθετα α, > γχ τότε 

η επίδραση μιας θετικής διατάραξης στην μεταβλητότητα των αποδόσεων θα είναι 

σημαντική, ενώ η επίδραση μιας αρνητικής διατάραξης θα είναι μικρότερη σε σχέση με 

πριν (όταν ήταν /, > α}) και η αγορά είναι λιγότερο επικίνδυνη σε σχέση με την 

προηγούμενη.

2.6.4 Εποχικότητα (Seasonality)

Κατά την μοντελοποίηση μιας χρηματοοικονομικής χρονολογικής σειράς μπορεί να 

προστεθεί στην ανάλυση και ο παράγοντας της εποχικότητας, ώστε να διερευνηθεί η 

ύπαρξη προτύπων (patterns) κατά τον σχηματισμό των αποδόσεων. Όπως αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο υπάρχουν διάφορα ήδη εποχικότητας που διερευνώνται από τους
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μελετητές. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί διερεύνηση της ύπαρξης εποχικότητας 

αναφορικά με τις αποδόσεις μεταξύ των ημερών της εβδομάδας με απλό, προσδιοριστικό 

τρόπο. Η μοντελοποίηση της εποχικότητας των αποδόσεων των ημερών γίνεται με την 

χρήση ψευδομεταβλητών (dummy variables). Συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 

χρονολογικές σειρές που έχουν ως στοιχεία την μονάδα και το μηδέν. Η μονάδα 

αντιστοιχεί στην απόδοση της ημέρας στην οποία αναφέρεται η εν λόγω ψευδομεταβλητή, 

ενώ το μηδέν αντιστοιχεί στις αποδόσεις των υπολοίπων ημερών.

Επομένως, κατασκευάζονται πέντε ψευδομεταβλητές, d], d2, d3, d4 και d5, όπου η 

dx αντιστοιχεί στην απόδοση που υπολογίζεται μεταξύ Παρασκευής και Δευτέρας και 

χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της ύπαρξης κάποιου pattern για εκείνη την ημέρα, 

ενώ οι υπόλοιπες ψευδομεταβλητές χρησιμοποιούνται για τις αποδόσεις των υπολοίπων 

ημερών. Οι ψευδομεταβλητές προστίθενται στην εξίσωση του μέσου (προσδιοριστική 

προσθετική εποχικότητα) κατά την διάρκεια της μοντελοποίησης σε ένα υπόδειγμα SAR

ρ
(Seasonal AR) ως εξής: R, = + ^\dx+S2d2 + +δ4ά4 + δ5ά5 +et, με

/=1

et ~ Ν(0,σ2). Αν ο συντελεστής κάποιας εκ των ψευδομεταβλητών είναι στατιστικά

σημαντικός (δηλαδή, αν |t| > 1.96, σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05), τότε υπάρχει 

εποχικότητα για την εν λόγω ημέρα. Η ανάλυση γίνεται έχοντας υπόψη το ενδεχόμενο να 

υπάρξει νόθος παλινδρόμηση (spurious regression), λόγω εποχικής μοναδιαίας ρίζας 

(Franses et al., 1995).

2.6.5 Μοντελοποίηση των χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών

Στις επόμενες παραγράφους επιχειρείται ο προσδιορισμός των μοντέλων που 

περιγράφουν καλύτερα τις χρονολογικές σειρές που εξετάζουμε. Η μοντελοποίηση γίνεται 

με την χρήση τόσο απλών, όσο και εποχικών υποδειγμάτων. Λόγω της φύσης των σειρών 

δεν θα αναφερθούμε σε απλά γραμμικά υποδείγματα τύπου AR, καθώς δεν μπορούν να 

περιγράφουν την συμπεριφορά των σειρών. Σε πρώτη φάση θα γίνει για κάθε χώρα 

ξεχωριστά η επιλογή του καλύτερου μοντέλου και του καλύτερου εποχικού μοντέλου. Η 

επιλογή γίνεται με βάση τα κατάλοιπα των υποδειγμάτων.
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Το καλύτερο υπόδειγμα θα έχει κατάλοιπα που θα συμπεριφέρονται ανάλογα με τις 

αποδόσεις μιας αποτελεσματικής αγοράς (Kyrtsou and Terraza, 2003). Ουσιαστικά, θα 

έχουν μηδενικές αυτοσυσχετίσεις (στα κατάλοιπα και στα τετράγωνα των κατάλοιπων), S 

= 0, Κ = 3 και J.B. < 5.99. Γενικά, τα κατάλοιπα ενός καλού υποδείγματος θα 

συλλαμβάνουν καλύτερα την δομή της εξεταζόμενης αγοράς και, επομένως, θα αφήνουν 

μικρό ανερμήνευτο κομμάτι, το οποίο θα περιμένουμε να έχει απλή συμπεριφορά (τύπου 

white noise, όπως οι συμβαίνει εν μέρει με τις αποδόσεις σε μια αποτελεσματική αγορά). 

Επομένως, ένα καλό υπόδειγμα θα έχει κατάλοιπα με τα μεγαλύτερα p-values στις 

αυτοσυσχετίσεις (ισχυρότερη αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης ότι δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση) και την μικρότερη ασυμμετρία (S), κύρτωση (Κ) και στατιστική Jarque- 

Bera (J.B.), τόσο από αυτές της εξεταζόμενης αγοράς, όσο και από αυτές των καταλοίπων 

των υπόλοιπων μοντέλων.

Επιπλέον, μια μέθοδος για την επιλογή του καλύτερου υποδείγματος είναι και η 

σύγκριση των Κριτηρίων Πληροφόρησης (Information Criteria), όπως το Akaike 

Information Criterion ή το Schwarz Information Criterion, που εξετάζουν την 

προσαρμοστικότητα του υποδείγματος στα δεδομένα. Σε αυτήν την περίπτωση επιλέγεται 

το μοντέλο με το χαμηλότερο Information Criterion. Χρησιμοποιείται το Schwartz 

Information Criterion (SIC) για την επιλογή του μοντέλου, καθώς έχει την τάση να έχει 

περισσότερους βαθμούς ελευθερίας σε σχέση με το Akaike Information Criterion (AIC). 

Φυσικά, η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου δεν γίνεται μόνο με απόλυτα ποσοτικά 

κριτήρια, αλλά και με ποιοτικά, εξεταζόμενης κάθε φορά και της βαρύτητας που δίνει ο 

ερευνητής σε κάθε ποσοτικό στοιχείο.

Στην ανάλυση που ακολουθεί αναπτύσσονται μοντέλα τύπου AR-ARCH, AR- 

GARCH, AR-T-GARCH, καθώς και οι εποχικές (εποχικότητα στην εξίσωση του μέσου, 

SAR) εκδοχές τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στοχαστικά χαοτικά υποδείγματα μπορούν 

να συλλάβουν ικανοποιητικά την πολύπλοκη δομή των χρηματοοικονομικών 

χρονολογικών σειρών (Kyrtsou and Terraza, 2002 και 2003). Σε τέτοια υποδείγματα, τα 

κατάλοιπα θα έχουν σχεδόν μηδενικές αυτοσυσχετίσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

απλούστερα υποδείγματα δεν είναι πάντα επαρκή στο να συλλαμβάνουν τόσο τις μη- 

γραμμικές σχέσεις, όσο και την αλληλεπίδραση γραμμικών και μη-γραμμικών δομών που 

συνδιαμορφώνουν την σύγχρονη πραγματικότητα στις αγορές χρεογράφων. Επομένως, τα 

υποδείγματα τύπου AR-ARCH/GARCH είναι mo πιθανό να αφήνουν ανερμήνευτη
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(γραμμική και μη-γραμμική) δομή, η οποία παρουσιάζεται στις αυτοσυσχετίσεις των 

αποδόσεων, στις αυτοσυσχετίσεις των τετραγώνων των αποδόσεων και στις περιγραφικές 

στατιστικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το AR-GARCH ανταποκρίνεται καλά στην 

περιγραφή των αυτοσυσχετίσεων στα τετράγωνα των καταλοίπων, ακριβώς λόγω της μη- 

γραμμικότητας που μπορεί να συλλάβει για το variance equation (καλύτερα από ένα AR- 

ARCH). Όμως, εφόσον δεν εντάσσει την μη-γραμμικότητα στην εξίσωση του μέσου, 

εμφανίζει κατάλοιπα με αυτοσυσχετίσεις που αν και ασήμαντες, δεν έχουν εξαιρετικά 

μεγάλα p-values, όπως στα κατάλοιπα ενός στοχαστικού χαοτικού υποδείγματος. Η 

εξέτασή των τελευταίων ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, καθώς εδώ 

γίνεται η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη αποτελεσματικότητας.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε χώρα σε ξεχωριστούς Πίνακες τα μοντέλα 

που εκτιμήθηκαν και οι ιδιότητες των καταλοίπων τους, σε σύγκριση τόσο μεταξύ τους, 

όσο και με τις υπο εξέταση αγορές. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται το 

χρησιμοποιούμενο μοντέλο (ή αγορά). Στην δεύτερη οι αυτοσυσχετίσεις στα κατάλοιπα (ή 

στις αποδόσεις των αγορών) για 1, 20 και 40 υστερήσεις (delays). Στην τρίτη στήλη 

βρίσκονται οι αντίστοιχες αυτοσυσχετίσεις στα τετράγωνα των τυποποιημένων (λόγω 

ARCH μοντελοποίησης) καταλοίπων ή των τετραγώνων των αποδόσεων των αγορών για 

τα αντίστοιχα delays. Τέλος στην τέταρτη στήλη παρουσιάζονται οι περιγραφικές 

στατιστικές (sample statistics) του εκάστοτε μοντέλου (ή της αγοράς). Στην τελευταία 

γραμμή κάθε Πίνακα δίνεται η επιλογή μοντέλου (απλού ή εποχικού) που κρίνεται 

καλύτερη για την εν λόγω σειρά. Έπειτα από την επιλογή του μοντέλου, γίνεται ανάλυση 

της δομής του σε ξεχωριστό Πίνακα. Ο Πίνακας 13 περιλαμβάνει την ανάλυση για την 

σειρά dlnfrance.

Ως καλύτερο μοντέλο για την σειρά dlnfrance προκρίθηκε το AR(1)-ARCH(5). Αν 

και τα GARCH υποδείγματα παρουσιάζουν μεγαλύτερες p-values στις αυτοσυσχετίσεις 

(ιδιαίτερα στις αυτοσυσχετίσεις στις αποδόσεις στο τετράγωνο, όπως αναμενόταν, καθώς 

συλλαμβάνουν τις μη-γραμμικές δομές), έχουν εξαιρετικά υψηλές περιγραφικές 

στατιστικές και δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Επίσης, το απλό AR(1)-GARCH(5) έχει 

ελαφρώς καλύτερες περιγραφικές στατιστικές από το αντίστοιχο εποχικό υπόδειγμα και 

ικανοποιητικές αυτοσυσχετίσεις. Όμως, δεν έχει και το χαμηλότερο σε σχέση με όλα τα 

υποδείγματα Schwarz Information Criterion (το AR(1)-GARCH(1,1) έχει SIC = - 6.271,
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ενώ το SAR(1)-GARCH(1,1) έχει SIC = - 6.260, το AR(1)-ARCH(5) έχει SIC = -6.234 και 

το SAR(1)-ARCH(5) έχει SIC = -6.223).

Πίνακας 13

Μοντελοποίηση για dlnfrance

Μοντέλο
ACF (Prob.) σε σειρές ACF (Prob.) σε σειρές2

Περιγραφικές

στατιστικές

k=l k=20 k=40 k=l k=20 k=40 S K J.B.

Market

(dlnfrance)

0.048

(0.008)

0.043

(0.000)

-0.018

(0.000)

0.151

(0.000)

0.083

(0.000)

0.027

(0.000)
-0.312 6.060 1219.151

AR(1)-

ARCH(5)

0.003

(0.876)

0.035

(0.108)

-0.009

(0.252)

-0.001

(0.971)

0.009

(0.009)

0.000

(0.007)
-0.311 5.113 606.507

SAR(l)-

ARCH(5)

0.004

(0.811)

0.034

(0.094)

-0.010

(0.226)

-0.001

(0.972)

0.009

(0.012)

-0.002

(0.010)
-0.312 5.154 628.264

AR(1)-

GARCH(1,1)

0.004

(0.828)

0.038

(0.223)

-0.006

(0.474)

0.000

(0.983)

-0.004

(0.998)

0.000

(1.000)
-0.495 6.377 1547.080

SAR(l)-

GARCH(1,1)

0.006

(0.743)

0.037

(0.215)

-0.008

(0.454)

-0.001

(0.958)

-0.005

(0.998)

-0.002

(1.000)
-0.494 6.388 1556.377

Επιλογή Μοντέλου

AR(1)-

ARCH(5)

0.003

(0.876)

0.035

(0.108)

-0.009

(0.252)

-0.001

(0.971)

0.009

(0.009)

0.000

(0.007)
-0.311 5.113 606.507

Θα μπορούσε να προκριθεί και το SAR(1)-ARCH(5) υπόδειγμα, καθώς θα γινόταν 

χρήση και της όποια εποχικότητας υπάρχει στην σειρά. Αν και υπάρχουν κάποιοι 

συντελεστές των ψευδομεταβλητών (dummies) που είναι σημαντικοί (δ2 = 0.0008 και δ5 = 

0.0006, αρκετά μικρού μεγέθους και περιορισμένης οικονομικής σημασίας), αυτό ισχύει 

για το δ$ μόνο σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0.10. Όμως, οι περιγραφικές στατιστικές 

και οι αυτοσυσχετίσεις μεταξύ του απλού και του εποχικού μοντέλου δεν διαφέρουν 

σημαντικά και, επομένως, η όποια εποχικότητα ανιχνεύεται από το τελευταίο μπορεί να 

είναι τυχαία και να μην οφείλεται σε πραγματική αιτιώδη σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

(φαινόμενο νόθου παλινδρόμησης - spurious regression). Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας 

προτιμήθηκε το μοντέλο χωρίς εποχικότητα.
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Να σημειωθεί ότι τύπου T-GARCH μοντέλα προέκυψαν στατιστικά ασήμαντα 

(συντελεστής του ARCH ασήμαντος σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας). Επομένως, για την 

σειρά dlnfrance επιλέγεται το AR(1)-ARCH(5) υπόδειγμα, αλλά γίνεται αναγνώριση των 

ανεπαρκειών της μοντελοποίησης, κυρίως γιατί ένα GARCH θα έπρεπε σε τέτοιο επίπεδο 

lags (ρ = 5) να έχει καλύτερες περιγραφικές ικανότητες. Προφανώς, κανένα από τα 

εξεταζόμενα μοντέλα δεν είναι ικανό να περιγράφει αρκετά ικανοποιητικά την σειρά. 

Εξάλλου, ο BDS έλεγχος στην φιλτραρισμένη με AR και SAR σειρά έδειξε μη-γραμμικές 

εξαρτήσεις. Ίσως ένα μοντέλο με δυνατότητες να συλλαμβάνει καλύτερα τις όποιες μη- 

γραμμικότητες (ένα στοχαστικό χαοτικό υπόδειγμα, καθώς λαμβάνει υπόψη και τους 

ενδογενείς παράγοντες της αγοράς) να είχε καλύτερα αποτελέσματα. To AR(1)-ARCH(5) 

μοντέλο είναι της μορφής:

Εξίσωση μέσου: R, = <f\RtA +e, με e, ~ Ν(0,σ2ι) (2.6.5.1)

5

Εξίσωση διακύμανσης: σ2ι = α0 + (2.6.5.2)
(=1

Πίνακας 14

AR(1)-ARCH(5) για την σειρά dlnfrance

Συντελεστές Τιμές t-statistics Prob.

Φι 0.0662 3.2584 0.0011

α0 0.0001 10.0473 0.0000

αι 0.0787 2.8494 0.0044

α2 0.0993 3.7159 0.0002

α 3 0.1773 5.2357 0.0000

0.0978 3.5601 0.0004

α5 0.0791 2.9133 0.0036

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στον Πίνακα 14 όλες οι τιμές των συντελεστών είναι 

στατιστικά σημαντικές και θετικές (με p-value < 0.05, όσον εξετάζουμε την 

σημαντικότητα των τιμών σε α = 0.05). Η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών aj συντελεστών 

μας κατευθύνει προς την ύπαρξη volatility clustering μέχρι πέντε υστερήσεις (lags). Η 

παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τις ενδείξεις που έχουμε για την πραγματική σειρά από τις
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αυτοσυσχετίσεις των αποδόσεων στο τετράγωνο (ενδείξεις για volatility clustering στις 

αποδόσεις). Γενικά, το υπόδειγμα φαίνεται να κάνει μια εν μέρει ικανοποιητική περιγραφή 

της πραγματικότητας. Όμως, όπως τονίστηκε, επιλέχθηκε μεταξύ ατελών υποδειγμάτων με 

συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Ένα πληρέστερη εξίσωση του μέσου (με στοχαστικό 

χάος) πιθανόν να μηδένιζε τις αυτοσυσχετίσεις στα κατάλοιπα (p-values κοντά στην 

μονάδα), αλλά και να περιέγραφε καλύτερα τις μη γραμμικές δομές στην σειρά, 

εξασφαλίζοντας ενδεχομένως κατάλοιπα με πιο αξιόλογες περιγραφικές στατιστικές. Στην 

συνέχεια (Πίνακας 15) γίνεται η επιλογή του καλύτερου υποδείγματος για την σειρά 

dlnjapan.

Πίνακας 15

Μοντελοποίηση για dlnjapan

Μοντέλο
ACF (Prob.) σε σειρές ACF (Prob.) σε σειρές2

Περιγραφικές

στατιστικές

k=l k=20 k=40 k=l k=20 k=40 S K J.B.

Market

(dlnjapan)

0.080

(0.000)

0.008

(0.000)

-0.010

(0.000)

0.117

(0.000)

0.038

(0.000)

0.047

(0.000)
0.155 6.382 1441.889

AR(1)-

ARCH(5)

0.014

(0.433)

0.006

(0.157)

0.018

(0.167)

-0.001

(0.970)

0.011

(0.000)

0.039

(0.000)
0.088 5.212 615.180

SAR(l)-

ARCH(5)

0.015

(0.417)

0.001

(0.164)

0.014

(0.234)

-0.001

(0.969)

0.012

(0.000)

0.039

(0.000)
0.113 5.220 622.368

AR(1)-

GARCH(1,1)

0.007

(0.689)

0.007

(0.597)

0.020

(0.413)

-0.003

(0.850)

-0.006

(0.937)

0.025

(0.350)
0.079 5.186 600.441

SAR(l)-

GARCH(1,1)

0.007

(0.688)

0.002

(0.638)

0.015

(0.549)

-0.005

(0.791)

-0.005

(0.960)

0.022

(0.669)
0.120 5.170 595.668

AR( 1) - T - 

GARCH(1,1)

0.010

(0.602)

0.008

(0.716)

0.020

(0.618)

-0.002

(0.892)

-0.008

(0.888)

0.022

(0.499)
0.117 5.136 577.140

SAR(l) - T - 

GARCH(1,1)

0.009

(0.620)

0.005

(0.736)

0.016

(0.720)

0.009

(0.620)

0.005

(0.736)

0.016

(0.720)
0.146 5.131 578.117

Επιλογή Μοντέλου

AR(1) - T - 

GARCH(1,1)

0.010

(0.602)

0.008

(0.716)

0.020

(0.618)

-0.002

(0.892)

-0.008

(0.888)

0.022

(0.499)
0.117 5.136 577.140
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Παρατηρούμε ότι η καλύτερη περιγραφή της σειράς dlnjapan γίνεται από τα τύπου 

AR-T-GARCH και AR-GARCH υποδείγματα, έχοντας κατά μέσο όρο τις καλύτερες 

περιγραφικές στατιστικές και ικανοποιητικά υψηλά p-values στις αυτοσυσχετίσεις των 

καταλοίπων τους. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις αυτοσυσχετίσεις στα τετράγωνα των 

καταλοίπων η βελτίωση σε σχέση με τα AR-ARCH μοντέλα είναι σημαντική (μεγάλη 

αύξηση στα p-values), λόγω της καλής μοντελοποίησης των μη-γραμμικών δομών από το 

GARCH. Επιπλέον, ο συντελεστής γι του T-GARCH είναι αρκετά υψηλός (γι = 0.1009 

στο απλό και γι = 0.1052 στο εποχικό). Αν και οι διαφορές στα κατάλοιπα σε σχέση με τα 

τύπου AR-GARCH μοντέλα είναι πολύ μικρές για να δικαιολογήσουν πλήρως την χρήση 

του, το μέγεθος και η στατιστική σημαντικότητα του T-GARCH όρου, καθώς και οι 

μικρές, έστω, βελτιώσεις αρκετών από τις περιγραφικές στατιστικές και τις 

αυτοσυσχετίσεις, μας οδηγούν στην πρόκριση των τύπου AR-T-GARCH μοντέλων.

Από τα δύο T-GARCH μοντέλα προκρίνεται το AR(1)-T-GARCH(1,1), καθώς έχει 

το μικρότερο Schwarz Information Criterion (το απλό έχει SIC = - 6.155, ενώ το εποχικό 

έχει SIC = -6.149) και καλύτερες περιγραφικές στατιστικές. Το εποχικό υπόδειγμα έχει 

στατιστικά σημαντική di (ο συντελεστής είναι ο δι = -0.0017, όπως αναμενόταν, 

αρνητικός), αλλά αρκετά μικρή. Όμως, οι περιγραφικές στατιστικές και οι 

αυτοσυσχετίσεις μεταξύ του απλού και του εποχικού μοντέλου διαφέρουν σε μικρό βαθμό 

και η όποια εποχικότητα περιγράφεται από το τελευταίο μπορεί να είναι τυχαία και να μην 

οφείλεται σε πραγματικά αιτιώδη σχέση μεταξύ των μεταβλητών (φαινόμενο νόθου 

παλινδρόμησης - spurious regression). Αυτός είναι ένας λόγος απόρριψης του εποχικού 

μοντέλου.

Για τους παραπάνω λόγους, προτιμάται το AR(1)-T-GARCH(1,1) υπόδειγμα. 

Πάντως, τόσο οι αυτοσυσχετίσεις στις αποδόσεις, όσο και οι μη-γραμμικότητες στην 

σειρά (όπως έδειξε ο BDS έλεγχος στην φιλτραρισμένη με AR και SAR σειρά) μπορούν 

να περιγραφούν καλύτερα από μια εξίσωση μέσου με πολυπλοκότερη δομή, όπως ένα 

στοχαστικό χαοτικό υπόδειγμα. Η δομή του AR(1)-T-GARCH(1,1) υποδείγματος θα έχει 

ως εξής:

Εξίσωση μέσου: R, = </\RtA + et με e, ~ Ν{0,σ2,) (2.6.5.3)
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Εξίσωση διακύμανσης: σ2, = α0 + axe2 ,-\ + yxe2t-\kx + βΧσ21-\ (2.6.5.4),

όπου γλ είναι ο συντελεστής του T-GARCH για τις αρνητικές διαταράξεις (αντίστοιχα, αΧ

0 αν et > 0
είναι ο συντελεστής για τις θετικές διαταράξεις), με kj = <

[1 αν e, <0

Πίνακας 16

AR(1)-T-GARCH(1,1) για την σειρά dlnjapan

Συντελεστές Τιμές t-statistics Prob.

Φι 0.0959 4.9246 0.0000

α0 0.0001 3.5396 0.0004

αι 0.0382 2.8976 0.0038

Ύι 0.1009 3.8153 0.0001

β. 0.8913 59.2885 0.0000

Ο Πίνακας 16 δείχνει ότι όλοι οι συντελεστές στην εξίσωση της διακύμανσης είναι 

στατιστικά σημαντικοί (και θετικοί) σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 (p-value < 0.05). Ο 

συντελεστής γι είναι σημαντικός και μεγαλύτερος από τον συντελεστή αι και επομένως, η 

επίδραση μιας αρνητικής διατάραξης στην μεταβλητότητα των αποδόσεων είναι 

μεγαλύτερη από την επίδραση μιας θετικής διατάραξης (η αγορά αντιδρά απότομα σε 

πτώση των τιμών). Συνεπώς, η αγορά έχει κάποια στοιχεία επικινδυνότητας. Το 

συμπέρασμα περί ενδείξεων για volatility clustering μέχρι μια υστέρηση (lag), λόγω της 

ύπαρξης του συντελεστή του ARCH, ισχύει και σε αυτό το υπόδειγμα και συμφωνεί με τις 

περιγραφές για την σειρά των πραγματικών αποδόσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδείξεις 

για φαινόμενα μακροχρόνιας μνήμης (long memory effects) στην εξίσωση της 

διακύμανσης, με αι + βι = 0.0382 + 0.8913 = 0.9295 -> 1 (αν και δεν είναι αρκετά κοντά 

στο 1 όσο σε ένα GARCH, λόγω της ύπαρξης του όρου του T-GARCH). Επίσης, 

αχ + βχ <1 και επομένως υπάρχει στασιμότητα στη διακύμανση. Τα κατάλοιπα έχουν 

χαμηλότερες περιγραφικές στατιστικές από αυτές της αγοράς και στατιστικά ασήμαντες 

αυτοσυσχετίσεις και το υπόδειγμα μοντελοποιεί την σειρά dlnjapan σχετικά 

ικανοποιητικά.
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Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει την διαδικασία επιλογής του καλύτερου υποδείγματος για 

την μοντελοποίηση της σειράς dlnuk. Στην εν λόγω σειρά η συμπεριφορά των αποδόσεων 

είναι αρκετά ευδιάκριτη. Κατά την διαδικασία της μοντελοποίησης προέκυψαν στατιστικά 

ασήμαντα εποχικά υποδείγματα, με τους συντελεστές των ψευδομεταβλητών (dummies) 

να έχουν p-values μεγαλύτερες και από το α = 0.10. Επομένως, σε κανένα επίπεδο 

σημαντικότητας δεν υπάρχουν εποχικά μοντέλα. Ομοίως, δεν υπάρχουν και T-GARCH 

μοντέλα, καθώς ο ARCH όρος είναι στατιστικά ασήμαντος, είτε στα απλά, είτε στα 

seasonal υποδείγματα αυτού του τύπου. Από τα εναπομένοντα στατιστικά σημαντικά 

υποδείγματα, το AR(1)-ARCH(5) και το AR(1)-GARCH(1,1), προκρίνεται ως καλύτερο 

το δεύτερο, καθώς έχει τις καλύτερες p-values (μεγαλύτερες) στις αυτοσυσχετίσεις των 

καταλοίπων του, εξασφαλίζοντας κατάλοιπα με απλούστερη δομή, παρόλο που οι 

περιγραφικές στατιστικές του AR(1)-ARCH(5) είναι ελαφρώς καλύτερες. Επίσης, έχει το 

μικρότερο Schwarz Information Criterion (το AR(1)-GARCH(1,1) έχει SIC = - 6.783, ενώ 

το AR(1)-ARCH(5) έχει SIC = - 6.720).

Πίνακας 17

Μοντελοποίηση για dlnuk

Μοντέλο
ACF (Prob.) σε σειρές ACF (Prob.) σε σειρές2

Περιγραφικές

στατιστικές

k=l k=20 k=40 k=l k=20 k=40 S K J.B.

Market (dlnuk)
0.071

(0.000)

0.010

(0.000)

-0.039

(0.000)

0.209

(0.000)

0.106

(0.000)

0.027

(0.000)
-0.225 6.314 1397.730

AR(1)-

ARCH(5)

-0.007

(0.685)

0.013

(0.204)

-0.046

(0.171)

-0.008

(0.649)

0.018

(0.000)

-0.006

(0.000)
-0.129 4.269 209.537

AR(1)-

GARCH(1,1)

0.007

(0.720)

0.016

(0.533)

-0.047

(0.349)

0.006

(0.723)

-0.005

(0.542)

-0.018

(0.841)
-0.180 4.380 239.736

Επιλογή Μοντέλου

AR(1)-

GARCH(1,1)

0.007

(0.720)

0.016

(0.533)

-0.047

(0.349)

0.006

(0.723)

-0.005

(0.542)

-0.018

(0.841)
-0.180 4.380 239.736

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα, το AR(1)-GARCH(1,1) έχει κατάλοιπα 

με μηδενικές (στατιστικά ασήμαντες) αυτοσυσχετίσεις, σε αντίθεση με το AR(1)-
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ARCH(5), που παρουσιάζει και πολύ μικρές (μηδενικές) p-values. Φαίνεται ότι η GARCH 

δομή μπορεί να περιγράψει καλύτερα τις δομές της εν λόγω αγοράς. Το τελευταίο μπορεί 

να δειχθεί από τις αυτοσυσχετίσεις των καταλοίπων στο τετράγωνο (οι οποίες 

συλλαμβάνουν τις μη-γραμμικότητες), που έχουν πολύ υψηλά p-values σε σχέση με το 

AR(1)-ARCH(5). Οι μη-γραμμικές εξαρτήσεις ανιχνεύθηκαν και από τον BDS έλεγχο 

στην φιλτραρισμένη με AR και SAR σειρά. Ένα στοχαστικό χαοτικό υπόδειγμα πιθανόν 

να περιόριζε σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας τις αυτοσυσχετίσεις (p-values κοντά στο 1) 

και να βελτίωνε την περιγραφή των δομών (γραμμικών και μη γραμμικών) της σειράς. Το 

AR(1)-GARCH(1,1) θα έχει την παρακάτω μορφή:

Εξίσωση μέσου: R, = <f\R,_x +e, με et ~ Ν{Ο,σ2,) (2.6.5.5)

Εξίσωση διακύμανσης: σ2, = α0 + a{e2,-1 + βλσ2(2.6.5.6)

Πίνακας 18

AR(1)-GARCH(1,1) για την σειρά dlnuk

Συντελεστές Τιμές t-statistics Prob.

Φι 0.0834 4.1052 0.0000

α0 0.0001 3.9005 0.0001

αι 0.0841 5.8647 0.0000

βι 0.9019 61.9173 0.0000

Από τον Πίνακα 18 συμπεραίνουμε ότι όλες οι παράμετροι είναι στατιστικά 

σημαντικές σε α = 0.05 (αλλά ακόμη και σε α=0.01), καθώς οι p-values είναι μικρότερες 

από 0.05. Η ύπαρξη ενός ARCH όρου συνοδεύεται από το συμπέρασμα της ύπαρξης 

ενδείξεων για volatility clustering effects μέχρι μία υστέρηση (lag). Όσον αφορά το 

άθροισμα αι + βι παρατηρούμε ότι αι + βι = 0.0841 + 0.9019 = 0.9860 -> 1 και επομένως 

έχουμε ενδείξεις για μακροχρόνια μνήμη (long memory) στη διακύμανση. Επίσης, 

α] + βΧ <1 και αυτό συνεπάγεται στασιμότητα στη διακύμανση. Σε συνδυασμό με τα 

προηγούμενα (μηδενικές αυτοσυσχετίσεις και ικανοποιητικές περιγραφικές στατιστικές) 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το υπόδειγμα AR(1)-GARCH(1,1) περιγράφει 

ικανοποιητικά την σειρά dlnuk.
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Στην συνέχεια γίνεται η ανάλυση της σειράς dlnusa. Ο Πίνακας 19 περιέχει όλα τα 

στατιστικά σημαντικά υποδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για την μοντελοποίηση της 

σειράς.

Πίνακας 19

Μοντελοποίηση για dlnusa

Μοντέλο
ACF (Prob.) σε σειρές ACF (Prob.) σε σειρές2

Περιγραφικές

στατιστικές

k=l k=20 k=40 k=l k=20 k=40 S K J.B.

Market

(dlnusa)

0.037

(0.042)

-0.022

(0.002)

0.001

(0.000)

0.190

(0.000)

0.089

(0.000)

0.074

(0.000)
-0.184 7.852 2959.912

AR(13)- 

troue - 

ARCH(5)

-0.021

(0.242)

0.004

(0.952)

-0.012

(0.427)

0.002

(0.934)

0.017

(0.009)

0.052

(0.000)
-0.497 6.121 1335.145

SAR(13)- 

troue - 

ARCH(5)

-0.013

(0.472)

0.005

(0.963)

-0.014

(0.492)

0.001

(0.940)

0.014

(0.023)

0.049

(0.000)
-0.498 6.110 1327.582

AR(13)- 

troue -

GARCH(1,1)

0.001

(0.941)

0.002

(1.000)

-0.005

(0.844)

0.002

(0.926)

-0.029

(0.503)

0.012

(0.784)
-0.514 5.616 983.430

SAR(13)- 

troue -

GARCH(1,1)

0.006

(0.723)

-0.001

(1.000)

-0.007

(0.835)

0.000

(0.993)

-0.030

(0.426)

0.011

(0.716)
-0.522 5.601 980.834

Επιλογή Μοντέλου

AR(13)- 

troue - 

GARCH(1,1)

0.001

(0.941)

0.002

(1.000)

-0.005

(0.844)

0.002

(0.926)

-0.029

(0.503)

0.012

(0.784)
-0.514 5.616 983.430

Κατά τη διάρκεια της μοντελοποίησης προέκυψαν στατιστικά ασήμαντα T-GARCH 

υποδείγματα. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής του ARCH όρου είναι στατιστικά ασήμαντος 

σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Τα μοντέλα που εξετάζονται είναι το AR(13)-troue- 

ARCH(5), το SAR(13)-troue-ARCH(5), το AR(13)-troue-GARCH(l,l) και το SAR(13)-
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troue-GARCH(l,l). Ο όρος troue στο AR δηλώνει την ύπαρξη στατιστικά ασήμαντων 

συντελεστών εντός του υποδείγματος. Το υπό εξέταση AR(13)-troue έχει στατιστικά 

ασήμαντους αρκετούς από τους συντελεστές του. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία της AR 

μοντελοποίησης της σειράς θα μπορούσε να περιοριστεί σε μικρότερες υστερήσεις (lags). 

Όμως, τα παρατηρούμενα κατάλοιπα είχαν σαφώς κατώτερα χαρακτηριστικά (μικρότερες 

p-values στις αυτοσυσχετίσεις και μεγαλύτερες περιγραφικές στατιστικές) από τα 

παραπάνω. Η ανάγκη για χρήση ενός AR μοντέλου με 13 υστερήσεις δείχνει την ύπαρξη 

δομών (εν μέρει ερμηνευμένων από το υπόδειγμα), που χρειάζονται μια καλύτερη εξίσωση 

μέσου για να αποτυπωθούν πιο ικανοποιητικά, όπως ένα στοχαστικό χαοτικό υπόδειγμα, 

το οποίο θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερα p-values στις αυτοσυσχετίσεις. Άλλωστε, ο 

BDS έλεγχος στην φιλτραρισμένη με AR και SAR σειρά έδειξε μη-γραμμικές εξαρτήσεις, 

οι οποίες θα μπορούσαν να περιγραφούν καλά από ένα στοχαστικό χαοτικό υπόδειγμα.

Το μοντέλο που προκρίνεται είναι το AR(13)-troue-GARCH(l,l), καθώς έχει 

στατιστικά ασήμαντες αυτοσυσχετίσεις και ικανοποιητικές περιγραφικές στατιστικές, 

κοντά σε αυτές των καταλοίπων του SAR(13)-troue-GARCH(l,l) και καλύτερες από τα 

υπόλοιπα μοντέλα. To SAR(13)-troue-GARCH(l,l) έχει ψευδομεταβλητές (dummies) με 

συντελεστές που είναι στατιστικά σημαντικοί, αν και μικρής οικονομικής σημασίας (δι = 

0.000332 και δ3 = 0.000284). Εφόσον οι περιγραφικές στατιστικές και οι αυτοσυσχετίσεις 

μεταξύ του απλού και του εποχικού μοντέλου δεν διαφέρουν σημαντικά, η όποια 

εποχικότητα ανιχνεύεται από το τελευταίο μπορεί να είναι τυχαία και να μην οφείλεται σε 

πραγματική αιτιώδη σχέση μεταξύ των μεταβλητών (φαινόμενο νόθου παλινδρόμησης - 

spurious regression) και για αυτό το λόγο δεν προτιμάται. Επίσης, μεταξύ των δύο, το 

AR(13)-troue-GARCH(l,l) έχει το μικρότερο Schwarz Information Criterion (το απλό 

έχει SIC = - 6.612, ενώ το εποχικό έχει SIC = - 6.605), και επομένως προσαρμόζεται 

καλύτερα στο δεδομένα. Το προκριθέν υπόδειγμα θα είναι της μορφής:

13

Εξίσωση μέσου: R, = + et με et ~ Ν(Ο,σ2,) (2.6.5.7)
ι=1

Εξίσωση διακύμανσης: σ~ι = α0 +axe2t-\ + βΧσ~ι-\ (2.6.5.8)
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Από τους συντελεστές της εξίσωσης του μέσου, στατιστικά σημαντικοί είναι οι φι, φ3, 

φ5, φ12 και φ^, με p-values < 0.05 (Πίνακας 20). Οι συντελεστές του GARCH είναι όλοι 

στατιστικά σημαντικοί. Η ύπαρξη ενός ARCH όρου συνοδεύεται από το συμπέρασμα της 

ύπαρξης ενδείξεων για volatility clustering effects μέχρι μια υστέρηση (lag). Όσον αφορά 

το άθροισμα αι + βι παρατηρούμε ότι αι + βι = 0.0618 + 0.9357 = 0.9975 -> 1 και 

επομένως έχουμε ενδείξεις για μακροχρόνια μνήμη (long memory) στη διακύμανση. 

Επίσης, α, + βΧ <1 και αυτό συνεπάγεται στασιμότητα στη διακύμανση. Αν συνδυάσουμε 

τα παραπάνω με τις προηγούμενες παρατηρήσεις για μηδενικές αυτοσυσχετίσεις και 

σχετικά καλές περιγραφικές στατιστικές, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το υπόδειγμα 

AR(13)-troue-GARCH(l,l) περιγράφει ικανοποιητικά την σειρά dlnusa, υπό την αίρεση 

όσων αναφέραμε παραπάνω περί μοντελοποίησης της εξίσωσης του μέσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2": Διερεύνηση της ύπαρξης αποτελεσματικότητας σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές

Πίνακας 20

AR(13)-troue-GARCH(l,l) για την σειρά dlnusa

Συντελεστές Τιμές t-statistics Prob.

<Ρι 0.0646 3.2843 0.0010

φ2 -0.0016 -0.0697 0.9444

Φ3 -0.0412 -1.9955 0.0460

φ4 -0.0318 -1.5675 0.1170

Φ5 -0.0451 -2.1597 0.0308

φό -0.0251 -1.2720 0.2034

φ7 0.0013 0.0648 0.9483

φ8 0.0091 0.4711 0.6375

φ9 -0.0021 -0.1075 0.9144

φιο 0.0132 0.6644 0.5064

φΠ -0.0194 -1.0153 0.3099

φ 12 0.0431 2.2904 0.0220

φ 13 0.0513 2.6425 0.0220

α0 0.0001 2.4114 0.0159

αι 0.0618 6.0074 0.0000

β. 0.9357 97.3522 0.0000
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2.6.6 Ανάλυση των μοντέλων με εποχικότητα

Από τις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι η χρήση 

υποδειγμάτων με προσδιοριστική προσθετική εποχικότητα (deterministic additive 

seasonality) στην εξίσωση του μέσου δεν είχε αξιοσημείωτη επίδραση στη διαδικασία της 

μοντελοποίησης. Σκοπός της ανάλυσης που ακολουθεί είναι η σύνοψη των 

συμπερασμάτων αναφορικά με αυτό το είδος μοντελοποίησης της εποχικότητας και η 

σύγκριση ομοσκεδαστικών και ετεροσκεδαστικών εποχικών υποδειγμάτων για κάθε χώρα. 

Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ιδιοτήτων των καταλοίπων των 

εποχικών υποδειγμάτων για κάθε χώρα. Η παρουσίαση δεν έχει σκοπό την πρόκριση του 

καλύτερου, καθώς ήδη έχουμε διαγνώσει τις αδυναμίες τους, αλλά την μεταξύ τους 

αντιπαραβολή. Πρώτα γίνεται παρουσίαση της εποχικής μοντελοποίησης για την σειρά 

dlnfrance.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2”: Διερεύνηση της ύπαρξης αποτελεσματικότητας σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές

Πίνακας 21

Μοντελοποίηση εποχικότητας για dlnfrance

Μοντέλο
ACF (Prob.) σε σειρές ACF (Prob.) σε σειρές2

Περιγραφικές

στατιστικές

k=l k=20 k=40 k=l k=20 k=40 S K J.B.

Market

(dlnfrance)

0.048

(0.008)

0.043

(0.000)

-0.018

(0.000)

0.151

(0.000)

0.083

(0.000)

0.027

(0.000)
-0.312 6.060 1219.151

SAR(l)33
0.001

(0.935)

0.044

(0.000)

-0.019

(0.000)

0.155

(0.000)

0.082

(0.000)

0.027

(0.000)
-0.276 6.097 1236.434

SAR(l)-

ARCH(5)

0.004

(0.811)

0.034

(0.094)

-0.010

(0.226)

-0.001

(0.972)

0.009

(0.012)

-0.002

(0.010)
-0.312 5.154 628.264

SAR(l)-

GARCH(1,1)

0.006

(0.743)

0.037

(0.215)

-0.008

(0.454)

-0.001

(0.958)

-0.005

(0.998)

-0.002

(1.000)
-0.494 6.388 1556.377

33 Τα SAR υποδείγματα της παρούσας ενότητας έχουν υπολογιστεί με την χρήση της μεθόδου των Newey- 

West που λαμβάνει υπόψη έναν εκτιμητή της μήτρας συνδιακυμάνσεων ο οποίος είναι συνεπής τόσο ως 

προς τις αυτοσυσχετίσεις, όσο και ως προς την ετεροσκεδαστικότητα (Newey and West, 1987).
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα SAR(1)-ARCH(5) και SAR(1)-GARCH(1,1) της 

dlnfrance έχουν στατιστικά σημαντικά τα ch και ds- Επιπλέον, το μέγεθος των 

συντελεστών 82 = 0.0008 (κατά μέσο όρο σε όλα τα υποδείγματα) και hs = 0.0006 (μόνο 

στο SAR(1)-ARCH(5) είναι στατιστικά σημαντικό, σε α = 0.10) είναι σχετικά μικρό, 

περιορίζοντας της έκταση της οικονομικής ερμηνείας που θα μπορούσε να δοθεί. Το 

σημαντικότερο είναι ότι συγκρίνοντας τα εποχικά υποδείγματα με τα αντίστοιχα απλά 

(Πίνακας 13), οι διαφορές στις περιγραφικές στατιστικές και τις αυτοσυσχετίσεις είναι 

μικρές, δηλώνοντας την ανεπάρκεια των εποχικών μοντέλων ως προς την βελτίωση της 

περιγραφής της σειράς. Από τον Πίνακα 21 μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι 

η προσθήκη ετεροσκεδαστικού τύπου ARCH τυχαίου όρου βελτιώνει κατά πολύ την 

μοντελοποίηση (καλύτερες περιγραφικές στατιστικές, μεγαλύτερα p-values στις 

αυτοσυσχετίσεις). Η GARCH μοντελοποίηση παρουσιάζεται προβληματική (υψηλή 

ασυμμετρία, κύρτωση και στατιστική J.B.), αν και βελτιώνει κατά πολύ τις 

αυτοσυσχετίσεις στα τετράγωνα των καταλοίπων σε σχέση με το απλό SAR 

(αναμενόμενο, όπως τονίσαμε επανειλημμένα). Μοντελοποίηση με T-GARCH δεν έγινε, 

καθώς δεν προκύπτει στατιστικά σημαντικό στην dlnfrance.

Η ύπαρξη μη γραμμικών εξαρτήσεων έχει δειχθεί και σε προηγούμενη ενότητα με την 

εφαρμογή του BDS ελέγχου στα κατάλοιπα ενός AR και ενός SAR μοντέλου για την 

dlnfrance. Και τα δύο υποδείγματα είχαν παρόμοιες τιμές για τα |W| (αρκετά υψηλές, 

ακόμη και περισσότερο από τις τιμές του BDS ελέγχου στις αποδόσεις), αποδεικνύοντας 

την ανικανότητα του εποχικού μοντέλου να περιγράψει μια εναλλακτική εκδοχή της 

πραγματικότητας. Φυσικά, η ανεπάρκεια απλών και εποχικών μοντέλων, σε συνδυασμό με 

την ύπαρξη έντονων μη-γραμμικών δομών μας οδηγεί προς την κατεύθυνση της 

μοντελοποίησης με στοχαστικά χαοτικά υποδείγματα για την καλύτερη περιγραφή της 

σειράς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούσε να διαγνωσθεί και κάποιας μορφής 

εποχικότητα, αλλά ενταγμένη στις μη-γραμμικές δομές της σειράς (στην εξίσωση της 

διακύμανσης) σύμφωνα με τους Kyrtsou and Terraza (2005). Με αυτόν τον τρόπο είναι 

δυνατόν η μοντελοποίηση να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στην πραγματική 

συμπεριφορά των αποδόσεων.

Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση της εποχικότητας στην σειρά dlnjapan. Η εν λόγω 

σειρά έχει στατιστικά σημαντικό το di σε α = 0.05 (με συντελεστή αρνητικό, όπως 

αναμενόταν). Η τιμή του είναι σχετικά μικρή και στα τέσσερα μοντέλα (δι = -0.002, κατά
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μέσο όρο). Όμως, η απουσία εμφανών διαφορών στα κατάλοιπα μεταξύ των απλών και 

των αντίστοιχων εποχικών μοντέλων (έτσι όπως φαίνονται στον Πίνακα 15), μας 

κατευθύνει προς την απόρριψη των μοντέλων αυτών, όχι τόσο λόγω της απουσίας 

ενδείξεων για εποχικότητα, αλλά κυρίως λόγω της ανεπαρκούς μοντελοποίησής της. Το 

υπόδειγμα που εισάγει ασυμμετρία στην αγορά (T-GARCH) εμφανίζεται ως το καλύτερο, 

καθώς καταφέρνει να μεγαλώσει τα p-values των αυτοσυσχετίσεων και να έχει 

ικανοποιητικές περιγραφικές στατιστικές, με οικονομικά και στατιστικά σημαντικό 

συντελεστή γι. Γενικότερα, το απλό SAR με ομοσκεδαστικό τυχαίο όρο παραλείπει 

σημαντική μη-γραμμική δομή. Όπως και στην περίπτωση της dlnfrance, η εποχικότητα 

πιθανόν να μπορεί να συλληφθεί με καλύτερη μοντελοποίηση (εποχικότητα στην εξίσωση 

της διακύμανσης). Επίσης, στοχαστικά χαοτικά υποδείγματα αναμένεται να έχουν 

τουλάχιστον καλύτερες αυτοσυσχετίσεις, όπως εξηγήσαμε σε προηγούμενη παράγραφο.

Πίνακας 22

Μοντελοποίηση εποχικότητας για dlnjapan

Μοντέλο
ACF (Prob.) σε σειρές ACF (Prob.) σε σειρές2

Περιγραφικές

στατιστικές

k=l k=20 k=40 k=l k=20 k=40 S K J.B.

Market

(dlnjapan)

0.080

(0.000)

0.008

(0.000)

-0.010

(0.000)

0.117

(0.000)

0.038

(0.000)

0.047

(0.000)
0.155 6.382 1441.889

SAR(l)
-0.001

(0.939)

0.008

(0.100)

0.008

(0.059)

0.122

(0.000)

0.039

(0.000)

0.044

(0.000)
0.168 6.297 1371.937

SAR(l)-

ARCH(5)

0.015

(0.417)

0.001

(0.164)

0.014

(0.234)

-0.001

(0.969)

0.012

(0.000)

0.039

(0.000)
0.113 5.220 622.368

SAR(l)-

GARCH(1,1)

0.007

(0.688)

0.002

(0.638)

0.015

(0.549)

-0.005

(0.791)

-0.005

(0.960)

0.022

(0.669)
0.120 5.170 595.668

SAR(l) - T - 

GARCH(1,1)

0.009

(0.620)

0.005

(0.736)

0.016

(0.720)

0.009

(0.620)

0.005

(0.736)

0.016

(0.720)
0.146 5.131 578.117

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης με εποχικότητα 

στην σειρά dlnuk. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, σε αυτή τη σειρά η εποχικότητα δεν είναι 

στατιστικά σημαντική, σε κανένα επίπεδο σημαντικότητας. Η όποια μοντελοποίηση έγινε
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αφορά καθαρά την ανάγκη να δενχθεί η αδυναμία των υποδειγμάτων με εποχικότητα να 

διαφοροποιήσουν τα κατάλοιπα σε σχέση με τα απλά μοντέλα για τις συγκεκριμένες 

σειρές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στην dlnuk οι διαφορές στις αυτοσυσχετίσεις και 

στις περιγραφικές στατιστικές των καταλοίπων μεταξύ των απλών και των εποχικών 

υποδειγμάτων είναι απειροελάχιστες, δίνοντας την αίσθηση ότι οι εποχικές 

μοντελοποιήσεις αποτελούν νόθο παλινδρόμηση και δεν προσθέτουν τίποτα στην ανάλυση 

(Πίνακας 17). Στον Πίνακα 23 παραθέτονται τα τρία βασικά εποχικά μοντέλα για την εν 

λόγω σειρά (το T-GARCH δεν προκύπτει στατιστικά σημαντικό). Όπως αναμέναμε, η 

προσθήκη της ετεροσκεδαστικότητας με μεταβλητότητα τύπου GARCH βελτιώνει 

αισθητά τις αυτοσυσχετίσεις, ειδικά στα τετράγωνα των καταλοίπων, καθώς και τις 

περιγραφικές στατιστικές. Είναι φανερό ότι περαιτέρω ανάλυση σε αυτά τα υποδείγματα 

θα ήταν άσκοπη, καθώς είναι στατιστικά ασήμαντα ως προς την εποχικότητα.

Πίνακας 23

Μοντελοποίηση εποχικότητας για dlnuk

Μοντέλο
ACF (Prob.) σε σειρές ACF (Prob.) σε σειρές2

Περιγραφικές

στατιστικές

k=l k=20 k=40 k=l k=20 k=40 S K J.B.

Market (dlnuk)
0.071

(0.000)

0.010

(0.000)

-0.039

(0.000)

0.209

(0.000)

0.106

(0.000)

0.027

(0.000)
-0.225 6.314 1397.730

SAR(l)
0.004

(0.846)

0.012

(0.000)

-0.043

(0.000)

0.209

(0.000)

0.109

(0.000)

0.026

(0.000)
-0.186 6.244 1332.107

SAR(l)-

ARCH(5)

-0.006

(0.734)

0.012

(0.206)

-0.046

(0.168)

-0.009

(0.607)

0.016

(0.000)

-0.007

(0.000)
-0.130 4.281 213.478

SAR(l)-

GARCH(1,1)

0.009

(0.623)

0.015

(0.521)

-0.049

(0.330)

0.005

(0.801)

-0.007

(0.541)

-0.019

(0.812)
-0.183 4.337 240.220

Πιθανόν άλλου τύπου μοντελοποίηση της εποχικότητας (στην εξίσωση της 

διακύμανσης) να κατόρθωνε να συλλάβει κάποιας μορφήςεποχικότητα. Ο BDS έλεγχος 

στην εν λόγω σειρά έδειξε την ύπαρξη μη-γραμμικών εξαρτήσεων, ενώ το φιλτράρισμα με 

SAR δεν ερμήνευσε περισσότερη (γραμμική) δομή σε σχέση με το AR. Πάντως, για την 

σειρά dlnuk οι ενδείξεις για ύπαρξη εποχικότητας είναι μικρότερες σε σχέση με τις
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dlnfrance, dlnjapan και dlnusa, καθώς δεν προκύπτει πουθενά στατιστικά σημαντική 

εποχικότητα, αν και πρόκειται για απλή γραμμική ένταξή της στην εξίσωση του μέσου.

Τέλος, εξετάζουμε την μοντελοποίηση της εποχικότητας στην σειρά dlnusa. Το 

SAR(13)-troue υπόδειγμα δεν έχει στατιστικά σημαντική εποχικότητα, αλλά προστίθεται 

στην ανάλυση για λόγους συνέχειας και σύγκρισης. To SAR(13)-troue-ARCH(5) έχει 

στατιστικά σημαντικά σε α = 0.05 τα άι και d*, με δβ = 0.001 και δ4 = 0.0008. To SAR(13)- 

troue -GARCH(1,1) έχει στατιστικά σημαντικά τα di και d3 σε α = 0.05, με δι = 0.0008 και 

δ3 = 0.0009. Τα υποδείγματα είναι στατιστικά σημαντικά σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας. Παρόλα αυτά, παρατηρώντας τον Πίνακα 19 μπορούμε εύκολα να 

διαπιστώσουμε ότι τα εποχικά υποδείγματα έχουν πολύ μικρές διαφορές με τα αντίστοιχα 

απλά, υποδηλώνοντας απουσία αιτιώδους σχέσης μεταξύ των ψευδομεταβλητών 

(dummies) και της εξαρτημένης μεταβλητής.

Πίνακας 24

Μοντελοποίηση εποχικότητας για dlnusa

Μοντέλο
ACF (Prob.) σε σειρές ACF (Prob.) σε σειρές2

Περιγραφικές

στατιστικές

k=l k=20 k=40 k=l k=20 k=40 S K J.B.

Market

(dlnusa)

0.037

(0.042)

-0.022

(0.002)

0.001

(0.000)

0.190

(0.000)

0.089

(0.000)

0.074

(0.000)
-0.184 7.852 2959.912

SAR(13)-troue
0.001

(0.971)

-0.021

(1.000)

-0.008

(0.210)

0.204

(0.000)

0.085

(0.000)

0.079

(0.000)
-0.227 7.925 3043.873

SAR(13)-troue

-ARCH(5)

-0.013

(0.472)

0.005

(0.963)

-0.014

(0.492)

0.001

(0.940)

0.014

(0.023)

0.049

(0.000)
-0.498 6.110 1327.582

SAR(13)- 

troue -

GARCH(1,1)

0.006

(0.723)

-0.001

(1.000)

-0.007

(0.835)

0.000

(0.993)

-0.030

(0.426)

0.011

(0.716)
-0.522 5.601 980.834

Στον Πίνακα 24 παρουσιάζονται τα τρία μοντέλα με εποχικότητα (το T-GARCH είναι 

στατιστικά ασήμαντο για την συγκεκριμένη σειρά). Όπως ήταν αναμενόμενο, ειδικά η 

GARCH μοντελοποίηση βελτιώνει κατά πολύ τις περιγραφικές στατιστικές και τις
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αυτοσυσχετίσεις στα τετράγωνα των καταλοίπων (υψηλά p-values). Η καλή περιγραφική 

ικανότητα του GARCH επεκτείνεται και στις απλές αυτοσυσχετίσεις, ίσως επειδή μη- 

γραμμικές δομές ερμηνεύτηκαν ως γραμμικές εξαρτήσεις κατά τον υπολογισμό των απλών 

αυτοσυσχετίσεων. Γενικά, η καλή αποδοχή του GARCH επιβεβαιώνει την ύπαρξη μη- 

γραμμικών δομών, έτσι όπως φάνηκε και από τον BDS έλεγχο στα κατάλοιπα της 

φιλτραρισμένης με AR και SAR σειράς. Ένα στοχαστικό χαοτικό υπόδειγμα θα μπορούσε 

να βελτιώσει και τις απλές αυτοσυσχετίσεις και να περιορίσει το μέγεθος των 

περιγραφικών στατιστικών και των αυτοσυσχετίσεων στα τετράγωνα των καταλοίπων. 

Επίσης, οι όποιες μη-γραμμικότητες στην ίδια την εποχικότητα πιθανόν να μπορούσαν να 

περιγραφούν καλύτερα με ένταξή της στην εξίσωση της διακύμανσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών των τεσσάρων χωρών 

που εξετάστηκαν έδωσε καθαρό αποτέλεσμα κατά της αποτελεσματικότητας των αγορών, 

με την κατά Fama έννοιά της. Η εξέταση των αυτοσυσχετίσεων στις αποδόσεις έδειξαν 

την ύπαρξη μνήμης (παρακράτηση πληροφόρησης από τους επενδυτές), και μάλιστα 

βραχυχρόνιας, όπως επιβεβαιώθηκε από τις στατιστικές του Lo και των Moody και Wu. 

Επιπρόσθετα, οι αυτοσυσχετίσεις των τετραγώνων των αποδόσεων έδωσαν ενδείξεις για 

μακροχρόνια μνήμη (long-memory) στην μεταβλητότητα των σειρών. Τα αποτελέσματα 

συμφωνούν με τις αναφορές των Dacorogna et al. (2001), Chen et al. (2001) και Kyrtsou 

and Terraza (2002, 2003) για μακροχρόνια μνήμη στις σύγχρονες χρηματοοικονομικές 

χρονολογικές σειρές. Πρόκειται για μια ένδειξη που ισχυροποιήθηκε από την τύπου 

GARCH μοντελοποίηση (με αι + βι -> 1) των σειρών της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου και των Η.Π.Α..

Η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας γίνεται δεκτή από την αποδοχή ARCH effects στον 

ARCH LM έλεγχο και την υψηλή κύρτωση στις περιγραφικές στατιστικές. Όσον αφορά το 

volatility clustering, υπάρχουν ενδείξεις από την παρουσία στατιστικά σημαντικών ARCH 

συντελεστών στην ARCH μοντελοποίηση, καθώς και από την ύπαρξη αυτοσυσχετίσεων 

στα τετράγωνα των αποδόσεων. Γενικότερα, τα υψηλά μεγέθη σε ασυμμετρία, κύρτωση 

και στατιστική J.B. των σειρών μας απομακρύνουν από την κανονικότητα σε σχέση με τις 

αποδόσεις. Σε συνδυασμό με την εμφανή ύπαρξη μη-γραμμικών δομών (όπως φαίνεται
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από τον BDS έλεγχο στα κατάλοιπα των φιλτραρισμένων με AR και SAR σειρών και τη 

μη-γραμμικού τύπου μοντελοποίηση), μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι οι 

σειρές δύναται να εκφραστούν καλύτερα με στοχαστικά χαοτικά υποδείγματα, τα οποία 

παρουσιάζουν καλύτερα χαρακτηριστικά από τα τύπου ARCH/GARCH μοντέλα, λόγω 

της ενσωμάτωσης στην ανάλυση του ενδογενούς τμήματος της μη-γραμμικότητας των 

σειρών.

Η όποια εποχικότητα υπάρχει στις αγορές δεν κατέστη δυνατό να ενσωματωθεί 

ικανοποιητικά στα υποδείγματα, καθώς τα αποτελέσματα αμφισβήτησαν ισχυρά το 

ενδεχόμενο ύπαρξης εποχικότητας ενταγμένης στις γραμμικές δομές των σειρών. 

Ισχυρότερες ενδείξεις για εποχικότητα υπήρξαν για τις σειρές dlnjapan και dlnusa, ενώ 

λιγότερο σημαντικές ήταν για την dlnfrance. Τέλος, η dlnuk φαίνεται να έχει τις 

μικρότερες πιθανότητες να παρουσιάζει κάποιου τύπου εποχικότητα. Μια μοντελοποίηση 

με εποχικότητα στην εξίσωση της διακύμανσης θα μπορούσε να δώσει διαφορετικά 

στοιχεία για τις σειρές (Kyrtsou and Terraza, 2005). Όμως, περαιτέρω ανάλυση θα 

ξέφευγε από τον βασικό σκοπό της έρευνας που είναι η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κατά την ανάπτυξη της παρούσας εργασίας έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης του 

ζητήματος της αποτελεσματικότητας των αγορών χρεογράφων, χρησιμοποιώντας ως μέτρο 

σύγκρισης την ΕΜΗ του Fama. Η ανάλυση των διαφόρων θεωρήσεων του ζητήματος 

έγινε με στόχο την παρουσίαση της λογικής συνέχειας που εμφανίζεται στην εξέλιξη της 

έννοιας και της θεωρίας της αποτελεσματικότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά έγινε μια 

αναδρομή στην χρηματοοικονομική σκέψη που προηγήθηκε της ΕΜΗ, με τις αναφορές 

στην θεμελιώδη ανάλυση και στα υποδείγματα του τυχαίου περιπάτου και του martingale. 

Στην συνέχεια παρουσιάστηκε η κατά Fama ΕΜΗ και οι διακρίσεις της 

αποτελεσματικότητας. Έπειτα έγινε μια συνοπτική αναφορά στις κυριότερες από τις 

αρχικές έρευνες σχετικά με την ΕΜΗ και στους ελέγχους για τις μορφές της 

αποτελεσματικότητας. Τέλος, έγινε ανάλυση των αποκλίσεων από την ΕΜΗ και, 

ευρύτερα, από την έννοια της αποτελεσματικότητας, που οδήγησαν σε αναγνώριση των 

λεγάμενων χρηματοοικονομικών ανωμαλιών και στην ανάγκη για δημιουργία 

εναλλακτικών θεωρητικών προτύπων, τα οποία και αναπτύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό 

στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε παρουσίαση και εφαρμογή της σύγχρονης μεθοδολογίας 

αναφορικά με τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και την μοντελοποίηση των 

χρονολογικών σειρών των αποδόσεων των χρεογράφων. Η ανάλυση πραγματικών 

δεδομένων από χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές της Γαλλίας, της Ιαπωνίας, του 

Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α. έδωσε σαφή στοιχεία κατά της 

αποτελεσματικότητας των αγορών, υπο την στενή έννοια της ΕΜΗ. Επιπλέον, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι σειρές παρουσιάζουν βραχυχρόνιες γραμμικές εξαρτήσεις και 

μακροχρόνιες μη-γραμμικές εξαρτήσεις, επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα άλλων ερευνών 

(Dacorogna et al.,2001, Chen et al, 2001 και Kyrtsou and Terraza, 2002 και 2003) 

σχετικά με την ύπαρξη short memory στις σειρές των αποδόσεων και long memory στην 

μεταβλητότητα των σειρών (όπως φαίνεται από τις απόλυτες τιμές ή τα τετράγωνα των 

αποδόσεων).

Επιπλέον, οι σειρές παρουσιάζουν ετεροσκεδαστικότητα, ασυμμετρία, απόκλιση από 

την κανονικότητα, ενδείξεις για volatility clustering και μη-γραμμικές δομές. Όλα αυτά
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τα χαρακτηριστικά ενυπάρχουν σε οικονομετρικά μοντέλα τύπου ARCH/GARCH, τα 

οποία περιγράφουν ad hoc την ετεροσκεδαστικότητα στον τυχαίο όρο, που στην απλή 

μορφή των υποδειγμάτων ταυτίζεται με τις αποδόσεις. Επιπλέον, η εξέταση των 

συντελεστών στα GARCH υποδείγματα έδωσε ενδείξεις για μακροχρόνια μνήμη (long 

memory) στην εξίσωση της διακύμανσης. Επιπλέον, η ένταξη της εποχικότητας στην 

ανάλυση με γραμμικό τρόπο είχε μικρή επίδραση στην μοντελοποίηση των σειρών, αν και 

σε ορισμένες περιπτώσεις δεν στερούταν στατιστικής σημαντικότητας. Πιθανόν, η 

μοντελοποίηση της εποχικότητας στις μη-γραμμικές δομές της εξίσωσης της διακύμανσης, 

ακολουθώντας τους Kyrtsou and Terraza (2005), να έδινε καλύτερα αναλυτικά 

αποτελέσματα.

Η τύπου ARCH και GARCH μοντελοποίηση των χρονολογικών σειρών, παρόλο που 

έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με ένα γραμμικό υπόδειγμα, αποδίδει την υψηλή 

μεταβλητότητα των αποδόσεων σε εξωγενείς παράγοντες. Ουσιαστικά, η μη- 

γραμμικότητα συσχετίζεται με τον τρόπο που τα νέα έρχονται στην αγορά. Οι μελέτες 

σύγχρονων ερευνητών που αναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο παρέχουν ενδείξεις που 

αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των αγορών, τουλάχιστον με την στενή της έννοια, 

έτσι όπως εκφράζεται από την κατά Fama ΕΜΗ. Φαίνεται ότι σημαντικός 

προσδιοριστικός παράγοντας αυτής της τάσης είναι η ενδογενής πολυπλοκότητα των 

συστημάτων που εκφράζουν οι αγορές χρεογράφων. Η υπερβάλλουσα μεταβλητότητα των 

χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών μπορεί να συνδεθεί με τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των επενδυτών (ενδογενείς παράγοντες).

Φαίνεται ότι η ύπαρξη ετερογενών επενδυτών και η πολυπλοκότητα των σημερινών 

αγορών απαιτεί την συνδυασμένη εξέταση χαοτικών και GARCH διαδικασιών, με την 

χρήση στοχαστικών χαοτικών υποδειγμάτων, όπως ανάφεραν και άλλοι ερευνητές (Chen 

et al, 2001, Kyrtsou and Terraza, 2002 και 2003). Στην παρούσα έρευνα, η ανάδειξη των 

μη γραμμικών εξαρτήσεων των σειρών σε συνδυασμό με την μερική ανεπάρκεια των 

τύπου ARCH/GARCH υποδειγμάτων ως προς την περιγραφή των δομών τους μας οδηγεί 

προς την κατεύθυνση της διερεύνησης της ύπαρξης στοχαστικού χάους στις εξεταζόμενες 

σειρές. Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, η εξέταση αυτής της προοπτικής 

μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο περαιτέρω έρευνας στο μέλλον. Η διεύρυνση και η 

προσαρμογή της έννοιας της αποτελεσματικότητας, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες 

δυναμικές, κρίνεται αναγκαία για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης.
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Διάγραμμα 1

observations | FRANCE |

Διάγραμμα 2

500 1000 1500 2000

observations I DLNFRANCE

Διάγραμμα 3

500 1000

observations DLNFRANCE.SQUARED
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Διάγραμμα 4

observations

Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 6
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.0 0 0
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Διάγραμμα 7
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Διάγραμμα 8
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Διάγραμμα 9
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Διάγραμμα 10

Διάγραμμα 11
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Διάγραμμα 12
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Διάγραμμα 13

Περιγραφικές στατιστικές για dlnfrance

Series: DLNFRANCE
Sample 2 3001
Observations 3000

Mean 0000296
M e d ia n 0.000 1 3 5
M axim u m 0.060 1 74
M inimum -0.07 3584
Sid. Dev. 0.011401
Skewness -0.3 1 2044
K u rto s is 6.060020

J arqu e-B era 12 19.151
P ro b a b ility 0.000000

Διάγραμμα 14

Περιγραφικές στατιστικές για dlnjapan
700 - 

600 ■ 

500 . 

400 - 

300 . 

200 - 

100 - 

0 · -r-r
-0.05

ι~τ~γΤ~Γ - η »
0.05

Series: DLNJAPAN 
Sample 2 3001
O bservations 3000

M ean -0.0 0 0 1 8 6
M e d ia n 0.000000
M axim u m 0.0 7 1 224
M in im u m -0.065240
Sid. Dev. 0.0 1 204 1
Skewness 0.1 55463
K u Mo s is 6.382076

J a rq u e -B e ra 1 44 1 .889
P ro b a b Ility 0.000000

standard deviation

Διάγραμμα 15

-0.02 0.0 0 0.02 

standard deviation
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Διάγραμμα 16

Περιγραφικές στατιστικές για dlnusa

Series: DLNUSA 
Sample 2 3001
Ο bservations 3 0 0 0

Mean 0.0 0 0 3 4 3
M e d ia η 0.00 0 1 36
M a xim u m 0.0 5 3 5 7 9
M in im u m -0.07 0 264
S td . Dev. 0.010155
Skewness -0.1 8 3 9 3 9
K u rto s is 7.8 52 2 1 2

J a rq u e-B era 29 5 9 9 1 2
P ro b a b ility 0.000 000

Διάγραμμα 17

Διάγραμμα 18
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Διάγραμμα 19

Διάγραμμα 20

Διάγραμμα 21
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Διάγραμμα 22

ACF για dlnjapan_squared
0.2

0.15

0.1
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delays k

Διάγραμμα 23

ACF για dlnuk_squared

Διάγραμμα 24
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Πίνακας 1

Αυτοσυσχετίσεις για dlnfrance

k ACF Q-Statistic Prob.

1 0.048 6.9424 0.008
2 -0.015 7.6492 0.022
3 -0.062 19.252 0.000
4 0.011 19.590 0.001
5 -0.018 20.554 0.001
6 -0.001 20.555 0.002
7 -0.021 21.846 0.003
8 0.042 27.143 0.001
9 0.041 32.313 0.000
10 -0.006 32.426 0.000
11 -0.043 37.872 0.000
12 -0.005 37.962 0.000
13 0.022 39.410 0.000
14 0.022 40.934 0.000
15 0.045 47.067 0.000
16 0.037 51.227 0.000
17 -0.014 51.859 0.000
18 -0.016 52.598 0.000
19 -0.019 53.695 0.000
20 0.043 59.366 0.000
21 -0.007 59.530 0.000
22 -0.008 59.726 0.000
23 -0.019 60.829 0.000
24 0.037 64.994 0.000
25 -0.004 65.033 0.000
26 -0.035 68.825 0.000
27 -0.013 69.303 0.000
28 0.005 69.385 0.000
29 0.016 70.127 0.000
30 0.048 76.984 0.000
31 0.004 77.027 0.000
32 -0.006 77.142 0.000
33 -0.028 79.530 0.000
34 0.006 79.646 0.000
35 -0.010 79.930 0.000
36 -0.021 81.286 0.000
37 0.024 83.100 0.000
38 0.002 83.110 0.000
39 0.003 83.136 0.000
40 -0.018 84.143 0.000
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Πίνακας 2

Αυτοσυσχετίσεις για dlnjapan

k ACF Q-Statistic Prob.

1 0.080 19.417 0.000
2 -0.044 25.305 0.000
3 -0.034 28.793 0.000
4 0.007 28.930 0.000
5 -0.008 29.126 0.000
6 -0.055 38.199 0.000
7 0.011 38.561 0.000
8 0.019 39.678 0.000
9 0.040 44.410 0.000
10 -0.007 44.564 0.000
11 -0.008 44.754 0.000
12 -0.007 44.901 0.000
13 -0.021 46.226 0.000
14 -0.010 46.514 0.000
15 0.006 46.609 0.000
16 0.037 50.651 0.000
17 0.009 50.918 0.000
18 0.030 53.657 0.000
19 -0.011 54.028 0.000
20 0.008 54.242 0.000
21 -0.030 56.886 0.000
22 -0.036 60.915 0.000
23 0.007 61.082 0.000
24 -0.003 61.107 0.000
25 0.043 66.732 0.000
26 -0.009 66.975 0.000
27 0.035 70.590 0.000
28 -0.020 71.774 0.000
29 -0.021 73.139 0.000
30 -0.008 73.330 0.000
31 -0.004 73.388 0.000
32 -0.009 73.658 0.000
33 -0.030 76.342 0.000
34 0.025 78.306 0.000
35 0.019 79.460 0.000
36 0.008 79.654 0.000
37 -0.001 79.659 0.000
38 -0.006 79.771 0.000
39 -0.006 79.884 0.000
40 0.010 80.177 0.000
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Πίνακας 3

Αυτοσυσχετίσεις για dlnuk

k ACF Q-Statistic Prob.

1 0.071 15.006 0.000
2 -0.041 20.072 0.000
3 -0.058 30.195 0.000
4 0.009 30.440 0.000
5 -0.023 31.981 0.000
6 -0.028 34.396 0.000
7 0.010 34.696 0.000
8 0.057 44.351 0.000
9 0.051 52.285 0.000
10 -0.015 53.003 0.000
11 -0.013 53.537 0.000
12 -0.025 55.366 0.000
13 0.049 62.590 0.000
14 -0.011 62.946 0.000
15 0.030 65.668 0.000
16 0.029 68.225 0.000
17 -0.007 68.359 0.000
18 -0.054 77.025 0.000
19 -0.051 84.973 0.000
20 0.010 85.301 0.000
21 0.020 86.566 0.000
22 0.008 86.757 0.000
23 -0.029 89.359 0.000
24 0.037 93.472 0.000
25 0.023 95.112 0.000
26 0.010 95.392 0.000
27 -0.017 96.264 0.000
28 -0.014 96.840 0.000
29 0.000 96.841 0.000
30 0.012 97.280 0.000
31 -0.010 97.562 0.000
32 -0.015 98.223 0.000
33 -0.034 101.75 0.000
34 0.009 101.98 0.000
35 -0.017 102.88 0.000
36 -0.025 104.83 0.000
37 0.011 105.21 0.000
38 0.003 105.24 0.000
39 0.023 106.88 0.000
40 -0.039 111.55 0.000
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Πίνακας 4

Αυτοσυσχετίσεις για dlnusa

k ACF Q-Statistic Prob.

1 0.037 4.1203 0.042
2 -0.034 7.5361 0.023
3 -0.045 13.751 0.003
4 -0.014 14.374 0.006
5 -0.034 17.814 0.003
6 -0.019 18.881 0.004
7 -0.032 21.943 0.003
8 0.009 22.170 0.005
9 0.012 22.571 0.007
10 0.020 23.794 0.008
11 -0.037 27.864 0.003
12 0.023 29.481 0.003
13 0.053 38.072 0.000
14 -0.007 38.215 0.000
15 0.020 39.434 0.001
16 0.003 39.461 0.001
17 -0.022 40.965 0.001
18 -0.004 41.005 0.002
19 -0.011 41.353 0.002
20 -0.022 42.758 0.002
21 -0.001 42.762 0.003
22 -0.028 45.054 0.003
23 0.026 47.046 0.002
24 -0.020 48.215 0.002
25 0.009 48.455 0.003
26 -0.035 52.223 0.002
27 0.030 55.001 0.001
28 0.046 61.402 0.000
29 -0.008 61.609 0.000
30 -0.002 61.617 0.001
31 0.027 63.861 0.000
32 0.010 64.163 0.001
33 0.020 65.401 0.001
34 -0.058 75.547 0.000
35 -0.057 85.243 0.000
36 -0.012 85.652 0.000
37 0.005 85.740 0.000
38 -0.012 86.213 0.000
39 -0.004 86.266 0.000
40 0.001 86.267 0.000
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Πίνακας 5

Αυτοσυσχετίσεις για dlnfrance_squared

k ACF Q-Statistic Prob.

1 0.151 68.464 0.000
2 0.191 177.74 0.000
3 0.229 336.01 0.000
4 0.147 400.99 0.000
5 0.158 475.84 0.000
6 0.195 589.89 0.000
7 0.172 678.86 0.000
8 0.175 771.12 0.000
9 0.166 853.84 0.000
10 0.154 925.68 0.000
11 0.127 974.16 0.000
12 0.137 1030.5 0.000
13 0.148 1096.9 0.000
14 0.101 1127.6 0.000
15 0.157 1202.0 0.000
16 0.109 1237.9 0.000
17 0.153 1308.9 0.000
18 0.129 1358.9 0.000
19 0.125 1406.1 0.000
20 0.083 1426.8 0.000
21 0.124 1473.2 0.000
22 0.103 1505.2 0.000
23 0.059 1515.8 0.000
24 0.113 1554.4 0.000
25 0.108 1589.4 0.000
26 0.089 1613.3 0.000
27 0.052 1621.4 0.000
28 0.099 1650.8 0.000
29 0.059 1661.4 0.000
30 0.075 1678.6 0.000
31 0.089 1702.5 0.000
32 0.096 1730.6 0.000
33 0.070 1745.7 0.000
34 0.075 1762.7 0.000
35 0.057 1772.6 0.000
36 0.080 1792.3 0.000
37 0.049 1799.7 0.000
38 0.050 1807.3 0.000
39 0.068 1821.3 0.000
40 0.027 1823.5 0.000
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Πίνακας 6

Αυτοσυσχετίσεις για dlnjapan_squared

k ACF Q-Statistic Prob.

1 0.117 40.944 0.000
2 0.148 106.80 0.000
3 0.128 155.78 0.000
4 0.101 186.60 0.000
5 0.112 224.11 0.000
6 0.118 266.21 0.000
7 0.101 297.15 0.000
8 0.051 305.06 0.000
9 0.073 321.30 0.000
10 0.071 336.48 0.000
11 0.014 337.08 0.000
12 0.038 341.37 0.000
13 0.055 350.47 0.000
14 0.054 359.22 0.000
15 0.031 362.09 0.000
16 0.054 370.76 0.000
17 0.017 371.64 0.000
18 0.074 387.97 0.000
19 0.054 396.64 0.000
20 0.038 400.97 0.000
21 0.032 404.12 0.000
22 0.043 409.68 0.000
23 0.019 410.75 0.000
24 0.036 414.72 0.000
25 0.102 446.34 0.000
26 0.013 446.88 0.000
27 0.013 447.38 0.000
28 0.022 448.88 0.000
29 0.028 451.30 0.000
30 0.010 451.64 0.000
31 0.007 451.80 0.000
32 0.002 451.82 0.000
33 -0.008 452.03 0.000
34 -0.010 452.36 0.000
35 0.010 452.65 0.000
36 -0.009 452.89 0.000
37 0.005 452.97 0.000
38 0.034 456.57 0.000
39 -0.019 457.70 0.000
40 0.047 464.30 0.000
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Πίνακας 7

Αυτοσυσχετίσεις για dlnuk_squared

k ACF Q-Statistic Prob.

1 0.209 131.62 0.000
2 0.286 376.76 0.000
3 0.293 634.55 0.000
4 0.237 803.33 0.000
5 0.270 1022.5 0.000
6 0.257 1221.7 0.000
7 0.222 1369.7 0.000
8 0.277 1601.0 0.000
9 0.162 1680.0 0.000
10 0.236 1847.7 0.000
11 0.196 1963.5 0.000
12 0.192 2074.3 0.000
13 0.214 2212.2 0.000
14 0.122 2257.2 0.000
15 0.157 2331.4 0.000
16 0.136 2387.3 0.000
17 0.119 2430.2 0.000
18 0.185 2534.1 0.000
19 0.141 2594.3 0.000
20 0.106 2627.9 0.000
21 0.146 2692.3 0.000
22 0.121 2736.4 0.000
23 0.112 2774.3 0.000
24 0.098 2803.3 0.000
25 0.115 2843.7 0.000
26 0.100 2874.2 0.000
27 0.075 2891.1 0.000
28 0.093 2917.3 0.000
29 0.062 2928.8 0.000
30 0.102 2960.3 0.000
31 0.092 2986.0 0.000
32 0.076 3003.3 0.000
33 0.060 3014.4 0.000
34 0.066 3027.6 0.000
35 0.064 3039.8 0.000
36 0.070 3054.9 0.000
37 0.050 3062.6 0.000
38 0.066 3075.7 0.000
39 0.046 3082.2 0.000
40 0.027 3084.4 0.000
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Πίνακας 8

Αυτοσυσχετίσεις για dlnusa

k ACF Q-Statistic Prob.

1 0.190 108.56 0.000
2 0.203 232.14 0.000
3 0.171 319.79 0.000
4 0.115 359.77 0.000
5 0.146 423.47 0.000
6 0.162 502.20 0.000
7 0.138 559.33 0.000
8 0.127 608.10 0.000
9 0.131 659.48 0.000
10 0.133 712.46 0.000
11 0.133 765.62 0.000
12 0.124 811.92 0.000
13 0.097 840.50 0.000
14 0.088 864.06 0.000
15 0.081 883.82 0.000
16 0.125 930.64 0.000
17 0.108 965.77 0.000
18 0.118 1008.1 0.000
19 0.134 1062.3 0.000
20 0.089 1086.3 0.000
21 0.143 1148.0 0.000
22 0.096 1175.7 0.000
23 0.092 1201.5 0.000
24 0.072 1217.2 0.000
25 0.099 1246.6 0.000
26 0.070 1261.5 0.000
27 0.108 1296.8 0.000
28 0.097 1325.1 0.000
29 0.060 1336.1 0.000
30 0.078 1354.5 0.000
31 0.040 1359.5 0.000
32 0.093 1385.9 0.000
33 0.103 1418.0 0.000
34 0.064 1430.4 0.000
35 0.060 1441.3 0.000
36 0.044 1447.3 0.000
37 0.045 1453.5 0.000
38 0.054 1462.4 0.000
39 0.040 1467.4 0.000
40 0.074 1483.9 0.000

151



Διάγραμμα 25

Lo statistic για dlnfrance με q=2

log(N)

Διάγραμμα 26

Lo statistic για dlnjapan με q = 2
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Διάγραμμα 27

Lo statistic για dlnuk με q = 2

log(N)
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Διάγραμμα 28

Lo statistic για dlnusa με q = 2

Διάγραμμα 29
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Διάγραμμα 31

Διάγραμμα 32

Διάγραμμα 33

Lo statistic για dlnusa με q=4
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Διάγραμμα 34

Διάγραμμα 35
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Lo statistic για dlnjapan με q=6
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Διάγραμμα 36
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Διάγραμμα 37

Διάγραμμα 38

Lo statistic για dlnfrance με q=8
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Διάγραμμα 39

Lo stratistic για dlnjapan με q=8
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Διάγραμμα 40

Διάγραμμα 41

Διάγραμμα 42
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Διάγραμμα 43

Διάγραμμα 44
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Lo statistic για dlnuk με q=10
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Διάγραμμα 46

Moody & Wu statistc για dlnfrance με q=2

Διάγραμμα 47

Moody & Wu statistic για dlnjapan με q=2

Διάγραμμα 48

Moody & Wu statistic για dlnuk με q=2

log(N)
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Διάγραμμα 49

Moody & Wu statistic για dlnusa με q=2

log(N)

Διάγραμμα 50

Moody & Wu statistic για dlnfrance με q=4

log(N)

Διάγραμμα 51

Moody & Wu statistic για dlnjapan με q=4

log(N)
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Διάγραμμα 52

Moody & Wu statistic για dlnuk με q=4

log(N)

Διάγραμμα 53

Διάγραμμα 54

161



Διάγραμμα 55

Διάγραμμα 56

Διάγραμμα 57
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Διάγραμμα 58

Moody & Wu statistic για dlnfrance με q=8

Διάγραμμα 59

Moody & Wu statistic για dlnjapan με q=8

Διάγραμμα 60

Moody & Wu statistic για dlnuk με q=8
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Διάγραμμα 61

Διάγραμμα 62

Διάγραμμα 63
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Διάγραμμα 64

Moody & Wu statistic για dlnuk με q=10

Διάγραμμα 65

Moody & Wu statistic για dlnusa με q=10

Διάγραμμα 66

Hurst exponent για dlnfrance
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Διάγραμμα 67

Hurst exponent για dlnjapan

log(N)
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