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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σημείο από το οποίο ξεκινούν οι περισσότερες συζητήσεις γύρω από το θέμα 

των συναλλαγών όπου γίνεται χρήση εσωτερικής πληροφόρησης είναι το θέμα 

της "δικαιοσύνης". Είναι λογικό σε πολλούς να φαίνεται άδικο ότι κάποιοι 

κερδοσκόποι μπορούν να κάνουν κέρδη με την δαπάνη άλλων επενδυτών οι 

οποίοι τυχαίνει να έχουν λιγότερη πληροφόρηση όσον αφορά κάποια 

περιουσιακά στοιχεία. Η εκτίμηση αυτή είναι σχεδόν ίδια με την περίπτωση όπου 

ένας πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κρύβει τις ζημιές τις οποίες έχουν 

υποστεί παλιότερα τα αυτοκίνητα από τους ενδεχόμενους αγοραστές. Η αγορά 

των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι μια καλά προσδιορισμένη αγορά στην 

οποία οι επιθυμίες και οι ανάγκες είναι σχετικά καθαρές. Οι χρηματοοικονομικές 

αγορές όμως εκτελούν μια πολύ σύνθετη λειτουργία για την οικονομία: τον 

καταμερισμό των επενδύσεων μεταξύ των διαφορετικών τομέων της οικονομίας, 

τον καταμερισμό των κινδύνων μεταξύ των διαφόρων τάξεων των 

αντιπροσώπων, και την ομαλότητα της κατανάλωσης από τους καταναλωτές 

κάθε χρονική περίοδο.

Έχουν ειπωθεί πολλές απόψεις κατά των εσωτερικών συναλλαγών και οι 

περισσότερες στηρίζονται στην αντίθεση τους στο να γίνονται συναλλαγές στη 

βάση της διαφορετικής πληροφόρησης καθώς και στην παραβίαση της αρχής της 

δικαιοσύνης μεταξύ των μετόχων με ίσα δικαιώματα. Στα πλαίσια των απόψεων 

αυτών έχει διατυπωθεί επίσης ότι αν οι εσωτερικές συναλλαγές γίνονται χωρίς 

περιορισμούς οι χρηματοοικονομικές αγορές θα καταρρεύσουν καθώς δε θα 

μπορούν να εκτελέσουν το ρόλο τους αποτελεσματικά. Οι επενδυτές που δεν 

έχουν εσωτερική πληροφόρηση φοβούμενοι μην πέσουν θύματα εκμετάλλευσης 

στο μέλλον από καλύτερα πληροφορημένους επενδυτές δε θα επενδύσουν σε 

αγορές που χαρακτηρίζονται από έντονη εσωτερική δραστηριότητα.
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Μια άλλη σημαντική άποψη ξεκινά επίσης από την αρχή της δικαιοσύνης 

αλλά περιορίζεται στο ζήτημα της πρόσβασης στην πληροφόρηση. Οι 

συναλλαγές στη βάση της καλύτερης πληροφόρησης θεωρούνται αποδεκτές 

όταν η πληροφόρηση αυτή αποκτάται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι διαθέσιμη σε 

όλους. Μελέτες σχετικά με το τι είναι δίκαιο μπορούν να γίνουν μόνο σχετικά με 

τη διαδικασία της απόκτησης της πληροφορίας και όχι όσον αφορά την 

εκμετάλλευση της πληροφόρησης. Η άποψη αυτή δέχεται ότι είναι αδύνατον να 

απαγορευτούν όλες οι συναλλαγές που βασίζονται στη διαφοροποίηση της 

πληροφόρησης.

Αφού αναφέρθηκαν δυο σημαντικές απόψεις σχετικά με τις εσωτερικές 

συναλλαγές, θα γίνει μια προσπάθεια να δοθεί ένας περισσότερο σαφής ορισμός 

του όρου: «Εσωτερικές συναλλαγές είναι οι συναλλαγές που πραγματοποιούν 

κάποιοι επενδυτές οι οποίοι έχουν εσωτερική πληροφόρηση για βασικά 

γεγονότα που αφορούν κάποιες επιχειρήσεις και έτσι οι επενδυτές αυτοί κάνουν 

κέρδη καθώς η πληροφόρηση που χρησιμοποίησαν θα είναι διαθέσιμη στο 

ευρύτερο επενδυτικό κοινό μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα». Ο 

ορισμός αυτός όμως δεν περιλαμβάνει την πολυπλοκότητα του φαινομένου των 

εσωτερικών συναλλαγών καθώς υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλές βαθμίδες 

εσωτερικής πληροφόρησης και επιπλέον υπάρχουν πολλοί που συμμετέχουν 

στην προσπάθεια της απόκτησης και της αγοράς πληροφόρησης.

Σε ένα περισσότερο στοιχειώδες επίπεδο, εκτελείται μια σοβαρή 

διαδικασία σχετικά με τη λειτουργία των αγορών μετοχών, την ερμηνεία των 

φύλλων ισολογισμών και την κατανόηση νέων ανακαλύψεων σε μια βιομηχανία 

προκειμένου να μετατραπούν γρήγορα τα διαθέσιμα νέα σε πολύτιμα κομμάτια 

πληροφόρησης. Τη διαδικασία αυτή την αναλαμβάνουν αναλυτές 

χρηματιστηρίων και τραπεζών οι οποίοι συναλλάσσονται αυτή την πληροφόρηση 

και την μεταπωλούν στους πελάτες οι οποίοι δεν κατέχουν αυτή την 

πληροφόρηση. Έτσι με μια μικρή χρονικά καθυστέρηση τα αποτελέσματα τη 

διαδικασίας που έγινε για τα νέα αυτά, θα είναι διαθέσιμα στο επενδυτικό κοινό 

μέσω των χρηματοοικονομικών εφημερίδων. Γενικά αυτή η πληροφόρηση δε θα 

προκαλέσει δραματικές αλλαγές στις τιμές και στις πιθανότητες κερδοφορίας,
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ωστόσο η πληροφόρηση είναι αυτή η οποία αποτελεί τη βάση για τις καθημερινές 

μεταβολές των τιμών των μετοχών.

Ένα υψηλότερο επίπεδο πληροφόρησης αφορά νέα που ο αντίκτυπος 

τους βασίζεται λιγότερο σε λεπτομερείς ερμηνείες εύκολων διαθέσιμων 

γεγονότων, αλλά τα νέα αυτά οδηγούν σε μη διφορούμενες και δραστικές 

επανεκτιμήσεις μιας μετοχής. Αυτή η πληροφόρηση περιέχει, για παράδειγμα, 

γνώση μελλοντικών αλλαγών στους κανονισμούς απαγόρευσης μιας 

συγκεκριμένης αγοράς, εφευρέσεων ή ανακαλύψεων, ή απροσδόκητα υψηλών 

κερδών ή ζημιών, μελλοντικών συγχωνεύσεων και άλλων παρομοίων γεγονότων. 

Γενικά, αυτού του είδους η πληροφόρηση θα είναι διαθέσιμη μόνο σε ομάδες 

επενδυτών με εσωτερική πληροφόρηση, δηλαδή στους μάνατζερ, στα ινστιτούτα 

ανάλυσης επενδύσεων και στους αναλυτές που διενεργούν πρωταρχική ερεύνα 

για χρηματιστές και για τράπεζες. Αυτού του είδους η πληροφόρηση διαφέρει 

από αυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως διότι ο προσδιορισμός του 

αντίκτυπου της δεν απαιτεί τεχνική ανάλυση και γιατί έχει περισσότερο 

δραματικές συνέπειες. Ωστόσο και τα δύο είδη πληροφόρησης είναι ίδια, με την 

έννοια ότι αυτός που κατέχει την πληροφόρηση έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 

απέναντι σε κάποιον που δεν την έχει.

Το 1934 το Κογκρέσο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι εσωτερικές συναλλαγές είναι 

επιζήμιες για τις χρηματοοικονομικές αγορές και έτσι αυτές απαγορεύτηκαν από 

την Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου . Κάποιες χώρες έχουν αρχίσει 

να σκέφτονται την απαγόρευση των εσωτερικών συναλλαγών ενώ κάποιες άλλες 

προσπαθούν να μετρήσουν αν τα κέρδη από τις απαγορεύσεις των συναλλαγών 

αυτών είναι τόσο μεγάλα όσο αναμένονταν. Το ζήτημα των εσωτερικών 

συναλλαγών έχει συζητηθεί πολύ όσον αφορά το κατά πόσο είναι δίκαιο να 

υπάρχουν εσωτερικές συναλλαγές αλλά και αν αυτές οι συναλλαγές είναι 

οικονομικά αποτελεσματικές.

Η Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου δικαιολογεί την 

απαγόρευση των εσωτερικών συναλλαγών με την υπόθεση ότι τέτοια 

δραστηριότητα είναι άδικη για τους απλούς επενδυτές, όμως θα μπορούσε 

κάποιος να ισχυριστεί ότι οι συναλλαγές είναι πάντα άδικες γιατί όλο και κάποιος
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θα είναι καλύτερα πληροφορημένος από κάποιον άλλο. Το θέμα λοιπόν είναι 

ποια είναι η γραμμή που χωρίζει την πληροφόρηση που είναι δίκαια από αυτή 

πού είναι άδικη. Επειδή δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός όσον αφορά 

ποια πληροφόρηση είναι άδικη, αυτό που αποτέλεσε αντικείμενο οικονομικής 

ανάλυσης ήταν ο αντίκτυπος των εσωτερικών συναλλαγών στην οικονομική 

αποτελεσματικότητα και ευημερία.

Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να ενσωματώνουν όσο 

γρηγορότερα γίνεται όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση προκειμένου να 

εκπληρώσουν την κατανεμητική τους λειτουργία. Τι ακριβώς σημαίνει 

κατανεμητική λειτουργία και σε ποιο βαθμό τιμές οι οποίες περιέχουν

περισσότερη εσωτερική πληροφόρηση παρέχουν καλύτερους δείκτες για 

αποφάσεις επενδύσεων παραμένει κάπως ασαφές. Ο Hirsheleifer (1971) 

αμφισβητεί το γεγονός ότι οι τιμές που περιέχουν περισσότερη εσωτερική 

πληροφόρηση είναι πάντα καλύτερες από κοινωνική άποψη και επιπλέον 

αντιπαραθέτει την άποψη ότι η πληροφόρηση σαν αγαθό κοινωνικά καλού 

χαρακτήρα θα υποπαραχθεί και θα υποχρησιμοποιηθεί. Για να δικαιολογήσει την 

άποψη του, παραθέτει έναν αγνό και ασφαλή κόσμο κατανάλωσης στον οποίο τα 

χαρτοφυλάκια όλων των επενδυτών είναι άριστα διαφοροποιημένα εκ των 

προτέρων. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν προκύψει νέα πληροφόρηση, δεν 

υπάρχει καθόλου κέρδος αποτελεσματικότητας καθώς σε κοινωνίες όπου όλοι 

έχουν άριστα διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, εκ των προτέρων η 

πληροφόρηση είναι κοινωνικά άχρηστη.

Οι μελέτες που έγιναν πάνω στο θέμα των εσωτερικών συναλλαγών με 

βάση τις κανονικές συνθήκες που επικρατούν στις χρηματοοικονομικές αγορές 

και δεν έλαβαν υπόψη την υπόθεση του Hirsheleifer, έδειξαν ότι οι εσωτερικές 

συναλλαγές εισάγουν νέα και χρήσιμη πληροφόρηση στις τιμές των μετοχών. 

Έτσι και οι αποφάσεις των επενδυτών εμπεριέχουν λιγότερο κίνδυνο αλλά και οι 

τιμές των μετοχών αντανακλούν καλύτερη πληροφόρηση. Επίσης λόγω 

μειωμένου κινδύνου, οι τιμές των μετοχών θα είναι υψηλότερες και έτσι θα 

υπάρχει μεγαλύτερη πραγματική επένδυση.
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Από την άλλη πλευρά όμως, οι απλοί επενδυτές θα επενδύουν λιγότερο 

γιατί η αγορά θα θεωρείται «άδικη» οπότε οι τιμές των μετοχών θα είναι 

χαμηλότερες και θα γίνεται λιγότερη πραγματική επένδυση. Επιπλέον, η 

ρευστότητα της αγοράς θα μειωθεί φέρνοντας έτσι σε μειονεκτική θέση επενδυτές 

που διαπραγματεύονται για λόγους που δεν σχετίζονται με την πληροφόρηση. 

Επιπρόσθετα, οι εσωτερικές συναλλαγές κάνουν τις τρέχουσες τιμές πιο 

ευμετάβλητες και αυτό είναι εις βάρος των επενδυτών που έχουν ανάγκη από 

ρευστότητα.

Αυτό που συμβαίνει σίγουρα σε μια αγορά οπού επιτρέπονται οι 

εσωτερικές συναλλαγές είναι ότι οι επενδυτές που έχουν εσωτερική 

πληροφόρηση μπορούν να κάνουν κέρδη τα οποία οι υπόλοιποι επενδυτές δε 

μπορούν νόμιμα να πραγματοποιήσουν καθώς έχουν λιγότερη πληροφόρηση. 

Θεσπίστηκαν λοιπόν απαγορεύσεις για τις εσωτερικές συναλλαγές προκειμένου 

να έχουν όλοι οι επενδυτές ίση πρόσβαση στην πληροφόρηση, αλλά δυστυχώς η 

αποτελεσματικότητα της αγοράς κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της 

δικαιοσύνης. Πιο αναλυτικά, αν επιτραπεί στους επενδυτές που έχουν εσωτερική 

πληροφόρηση να συναλλάσσονται ελεύθερα στη βάση της πληροφόρησης τους 

τότε η πληροφόρηση αυτή θα αντικατοπτρίζεται γρηγορότερα στις τιμές, κάτι που 

είναι θετικό για την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Επίσης, τα κέρδη από τις 

εσωτερικές συναλλαγές αποτελούν το μόνο αποτελεσματικό σχέδιο 

αποζημίωσης για υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα στελέχη μεγάλων 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Marine (1966), τα άτομα κάνουν λίγες καινοτομίες, 

εκτός και αν έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν στην αξία που δημιουργούν, και 

οι εσωτερικές συναλλαγές είναι ο μόνος μηχανισμός για να εξασφαλίζουν οι 

εργαζόμενοι αποζημιώσεις για τις καινοτομίες τους.

Παρόλο που οι εσωτερικές συναλλαγές λοιπόν προάγουν την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται οι εσωτερικές συναλλαγές. Το θέμα λοιπόν της εσωτερικής 

πληροφόρησης και της αποτελεσματικότητας της αγοράς είναι αρκετά 

περίπλοκο, έχει εξεταστεί από διάφορες πλευρές και τα συμπεράσματα που 

βγήκαν από τις διάφορες έρευνες ήταν πολλές φορές αντικρουόμενα. Αυτό όμως
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που είναι σίγουρο, είναι ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και αξιοπρόσεκτο 

φαινόμενο που αξίζει τον κόπο να μελετηθεί.

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Στην πρώτη 

ενότητα εξετάζεται το φαινόμενο των συναλλαγών που στηρίζονται σε εσωτερική 

πληροφόρηση δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημαντικότητα του φαινομένου. 

Εξηγείται το πώς συνδέονται οι επενδυτές που έχουν εσωτερική πληροφόρηση 

με τους αυτούς που δεν έχουν τέτοιου είδους πληροφόρηση, αναφέρονται 

περιπτώσεις εταιριών όπου είχαν πραγματοποιηθεί εσωτερικές συναλλαγές, 

θεωρείται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάστηκαν οι συναλλαγές αυτές από 

κάποιες νομικές ρυθμίσεις και συζητείται το τι συνέβη όχι μόνο σε τιμές των 

μετοχών αλλά και στα δικαιώματα επιλογής καθώς και στα στοχευόμενες τιμές 

μετοχών όταν εσωτερικές συναλλαγές έχουν προηγηθεί της ανακοίνωσης ενός 

γεγονότος.

Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται μια επισκόπηση βιβλιογραφίας όπου 

αναφέρονται οι σημαντικότερες μελέτες που έγιναν σχετικά με το θέμα της 

εσωτερικής πληροφόρησης. Στην τρίτη ενότητα ακολουθούν οι υποθέσεις καθώς 

και η περιγραφή του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί για να εξετασθεί αν 

επηρεάστηκαν οι τιμές κάποιων μετοχών πριν ή μετά την ανακοίνωση ενός 

γεγονότος που αφορά εταιρίες όπου πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές 

συναλλαγές. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η συμπεριφορά των μετοχών 

τεσσάρων εταιριών στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα από την επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς επειδή διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί εσωτερικές 

συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η συμπεριφορά της μετοχής της 

«ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ», της «ΚΛΩΝΑΤΕΞ», και της 

«ΤΑΣΟΓΛΟΥ». Το μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι το Μοντέλο Της 

Αγοράς των Brown & Warner (1985), το υπό εξέταση δείγμα αποτελείται από 

1015 ημερήσιες τιμές κλεισίματος για καθεμία από τις τέσσερις αυτές μετοχές 

όσον αφορά τη χρονική περίοδο, και η περίοδος εκτίμησης του γεγονότος 

αποτελείτε από 21 παρατηρήσεις καθώς μελετάται η συμπεριφορά των τιμών 

των τεσσάρων μετοχών που προαναφέρθηκαν ξεκινώντας 10 ημέρες πριν το 

γεγονός και φτάνοντας μέχρι 10 ημέρες μετά. Τέλος στην τέταρτη ενότητα
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παραθέτονται όλα τα σχετικά συμπεράσματα που εξήχθηκαν για καθεμία από τις 

υπό εξέταση μετοχές.
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2. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

2.1 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει πάνω στις εσωτερικές συναλλαγές 

συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές με εσωτερική πληροφόρηση 

κερδίζουν μη κανονικές αποδόσεις στις συναλλαγές τους καθώς και ότι και οι 

υπόλοιποι επενδυτές μπορούν επίσης να κερδίζουν μη κανονικές αποδόσεις 

χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμη πληροφόρηση που αφορά εσωτερικές 

συναλλαγές οι οποίες εμφανίζονται στην μηνιαία δημοσίευση της Επιτροπής 

Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου, «Επίσημη Έκθεση Συναλλαγών Τίτλων Και 

Χρεογράφων». Η βασική υπόθεση που χρησιμοποιήθηκε στις έρευνες σχετικά με 

το θέμα των εσωτερικών συναλλαγών ήταν η αποτελεσματικότητα της αγοράς 

και το συμπέρασμα που βγήκε από αυτές ήταν ότι οι επενδυτές που έχουν 

εσωτερική πληροφόρηση κάνουν κέρδη.

Το γεγονός ότι οι επενδυτές που διαπραγματεύονται στηριζόμενοι σε 

εσωτερική πληροφόρηση κερδίζουν, δε συμβαδίζει με την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς. Ωστόσο οι κερδοφόρες εσωτερικές 

συναλλαγές δεν αντιμετωπίζονται σαν ένα φαινόμενο απρόσμενο εξαιτίας της 

πλατιά διαδεδομένης πεποίθησης ότι οι επενδυτές που έχουν εσωτερική 
πληροφόρηση έχουν μονοπωλιακή πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες και 

μπορούν να συναλλάσσονται κερδοφόρα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 

αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τους τις απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί σε 

αυτούς από την Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου. Από την άλλη, τα 

κέρδη που κάνουν οι επενδυτές που δεν έχουν εσωτερική πληροφόρηση, οι 

οποίοι μιμούνται τις εσωτερικές συναλλαγές είναι μια σοβαρή εξαίρεση για την 

υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς που υποθέτει ότι όλη η διαθέσιμη 

πληροφόρηση αντικατοπτρίζεται πλήρως στις τιμές των μετοχών. Από την οπτική
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γωνία των εμπειρικών μελετών που υποστηρίζουν την ημί-ισχυρή μορφή 

αποτελεσματικότητας της αγοράς, η παραβίαση της υπόθεσης της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς από τους επενδυτές χωρίς εσωτερική 

πληροφόρηση αποτελεί μια ανωμαλία.

Η αιτία για την ανωμαλία αυτή βρέθηκε πως είναι η λάθος μέτρηση των 

μη κανονικών αποδόσεων που προκύπτει από την παρουσία του αποτελέσματος 

του μεγέθους (τάση των μικρών μετοχών να παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

αποδόσεις από αυτές των μεγάλων και αυτό συμβαίνει γιατί αυτές περνούν 

απαρατήρητες από τους αναλυτές και η αγορά δεν τις εκτιμά σωστά) καθώς και 

του αποτελέσματος του λόγου των κερδών προς την τιμή. Αν τα κέρδη των 

επενδυτών που έχουν εσωτερική πληροφόρηση αλλά και αυτών που δεν έχουν 

τέτοιου είδους πληροφόρηση μπορούν να αποδοθούν στο αποτέλεσμα του 

μεγέθους και στο αποτέλεσμα του λόγου των κερδών προς την τιμή και αν αυτά 

από μόνα τους δεν αντιπροσωπεύουν αναποτελεσματικότητες αγοράς τότε τα 

κέρδη των επενδυτών μπορεί να μην αποδίδονται στην παρουσία εσωτερικής 

πληροφόρησης και ημί-ισχυρής μορφής αναποτελεσματικότητας αντιστοίχως.

Επανεξετάστηκε λοιπόν από τους Rozeff & Zaman (1988) η κερδοφορία 

των εσωτερικών συναλλαγών κατά τη χρονική περίοδο 1973-1982 

χρησιμοποιώντας μια μέθοδο μέτρησης μη κανονικών αποδόσεων που λαμβάνει 

υπόψη τη γνωστή τάση των αποδόσεων των μετοχών να εξαρτάται από το 

αποτέλεσμα μεγέθους και από το αποτέλεσμα του λόγου των κερδών προς την 

τιμή. Χρησιμοποιώντας τη συνηθισμένη τεχνική της μέτρησης μη κανονικών 

αποδόσεων, βγήκε το συμπέρασμα ότι κέρδη μπορούν να επιτευχθούν όταν οι 

επενδυτές χωρίς εσωτερική πληροφόρηση ενεργούν με βάση τη δημόσια 

διαθέσιμη πληροφόρηση η οποία αφορά εσωτερικές συναλλαγές που 

εμφανίζονται στην Επίσημη Έκθεση Συναλλαγών Τίτλων Και Χρεογράφων .

Για μια μεγάλη χρονική περίοδο τόσο οι υποστηρικτές της 

αποτελεσματικής αγοράς - οι οποίοι σταμάτησαν να δηλώνουν ότι ακόμα και οι 

επενδυτές με εσωτερική πληροφόρηση που είχαν οργανωθεί σε ομάδες δεν 

έχουν μονοπωλιακή πρόσβαση σε πληροφόρηση - όσο και οι υπερασπιστές των 

εσωτερικών συναλλαγών - που δέχονται τα κέρδη που προκύπτουν από τις
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εσωτερικές συναλλαγές σαν ένα γεγονός αλλά τυχόν προσπάθειες για τον 

περιορισμό τους θα αποφέρουν περισσότερα κόστη στην κοινωνία παρά οφέλη - 

υποστήριζαν την άποψη ότι οι επενδυτές που έχουν εσωτερική πληροφόρηση 

μπορούν να κάνουν μη κανονικά κέρδη.

Η υπόθεση ότι οι επενδυτές με εσωτερική πληροφόρηση έχουν ειδική 

πρόσβαση σε ξεχωριστή πληροφόρηση σχετικά με την αξία των επιχειρήσεων 

είναι επίσης ουσιώδες συστατικό πολλών χρηματοοικονομικών μοντέλων που 

υποθέτουν ασύμμετρη πληροφόρηση. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δεν 

υποστηρίζουν με σθένος την άποψη ότι οι επενδυτές έχουν εσωτερική 

πληροφόρηση που η αγορά δεν έχει, αλλά ακόμα και αν συμβαίνει αυτό, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι δε μπορούν να κάνουν μεγάλα κέρδη 

χρησιμοποιώντας κατευθείαν την πληροφόρηση αυτή στις συναλλαγές τους.

Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το αποτέλεσμα που έχουν οι εσωτερικές 

συναλλαγές πάνω στην αποτελεσματικότητα της πληροφόρησης η οποία 

περιέχεται στις τιμές των μετοχών σε μια ατελώς ανταγωνιστική αγορά καθώς η 

συνολική πληροφόρηση που κατέχουν οι επενδυτές στην αγορά αυτή είναι 

περισσότερη. Ωστόσο κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις οι εσωτερικές 

συναλλαγές οδηγούν σε λιγότερο αποτελεσματικές τιμές λόγω του ότι υπάρχουν 

λιγότεροι πληροφορημένοι επενδυτές στην αγορά αφού η παρουσία των 

καλύτερα πληροφορημένων επενδυτών που έχουν εσωτερική πληροφόρηση 

αποτρέπει τους υπόλοιπούς επενδυτές από το να συναλλάσσονται βάση 

καλύτερης πληροφόρησης. Επίσης όταν γίνονται εσωτερικές συναλλαγές η 

πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη στην αγορά δεν κατανέμεται ομαλά στους 

επενδυτές.

Όσον αφορά το προαναφερόμενο θέμα, μια σημαντική παράμετρος είναι 

και η σχέση μεταξύ του ιδιωτικού αλλά και κοινωνικού οφέλους και του κόστους 

των εσωτερικών συναλλαγών καθώς και τα κίνητρα των μετόχων της 

επιχείρησης να περιορίσουν από μόνοι τους τις εσωτερικές συναλλαγές. Αυτό 

που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι αν επιτραπούν οι εσωτερικές συναλλαγές βάση 

της πληροφόρησης που είναι δημόσια διαθέσιμη και απαγορευτούν οι 

συναλλαγές που βασίζονται σε μη δημόσια διαθέσιμη πληροφόρηση η αγορά
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γίνεται πιο αποτελεσματική. Μια εναλλακτική λύση της απαγόρευσης των 

εσωτερικών συναλλαγών μπορεί να είναι η δημόσια αποκάλυψη της εσωτερικής 

πληροφόρησης, καθώς έτσι θα εξαφανιστεί το πλεονέκτημα αυτού που έχει 

προβάδισμα στην πληροφόρηση. Το θέμα όμως τώρα είναι αν θα αποκαλύψει τις 

πληροφορίες του αυτός που έχει εσωτερική πληροφόρηση.

Ας υποτεθεί ότι ο επενδυτής που έχει εσωτερική πληροφόρηση μπορεί να 

υποβάλλει μόνο εντολές αγορών και ότι οι πεποιθήσεις του μεσολαβητή της 

αγοράς σχετικά με μια μη πλήρη αποκάλυψη, είναι ότι το σινιάλο των επενδυτών 

με εσωτερική πληροφόρηση είναι η υψηλότερη δυνατή αξία σε συνέπεια με όσα 

έχουν αποκαλυφθεί. Με τις πεποιθήσεις αυτές ένας επενδυτής με εσωτερική 

πληροφόρηση δε θα έχει καθόλου κέρδη ή δε θα αποκαλύψει όλες τις 

πληροφορίες του. Το ίδιο θα συμβαίνει και αν ο ίδιος επενδυτής πραγματοποιεί 

πωλήσεις. Αν τώρα ένας επενδυτής με εσωτερική πληροφόρηση είτε πουλάει 

είτε αγοράζει, παύει να υπάρχει η πεποίθηση ότι οι μεσολαβητές της αγοράς 

μπορούν πάντα να εμποδίσουν τον επενδυτή αυτό να κάνει κέρδη όταν αυτός 

παρακρατεί πληροφόρηση. Αυτό είναι απόλυτα λογικό γιατί ένας επενδυτής με 

εσωτερική πληροφόρηση δεν έχει λόγο να αποκαλύψει όλη του την 

πληροφόρηση αφού μια τέτοια ενέργεια δεν πρόκειται να του αποφέρει κέρδη.

Στην περίπτωση που θα υπήρχε ένας κανόνας υποχρεωτικής 

αποκάλυψης όλης της πληροφόρησης, αυτό θα απομάκρύνε τους απλούς 

επενδυτές από τη συλλογή πληροφόρησης γιατί ακόμα και το πλεονέκτημα 

αυτών που έχουν κάποια παραπάνω πληροφόρηση εξαφανίζεται. Αν όλοι οι 

επενδυτές έχουν ίση πρόσβαση στην πληροφόρηση, το καθαρό αποτέλεσμα μιας 

δημόσιας αποκάλυψης θα είναι μια περισσότερο αποτελεσματική τιμή. Άρα 

ζητώντας από τον έναν επενδυτή με εσωτερική πληροφόρηση να αποκαλύψει 

την πληροφορία του, αυτό οδηγεί σε μια περισσότερο αποτελεσματική τιμή από 

ότι θα οδηγούσε μια απαγόρευση των εσωτερικών συναλλαγών. Ένας τέτοιος 

κανόνας όμως είναι το ίδιο πράγμα με την απαγόρευση των εσωτερικών 

συναλλαγών αν ο επενδυτής με εσωτερική πληροφόρηση δε μπορεί να συλλέγει 

πληροφορίες όπως θα έκανε υπό άλλες συνθήκες.
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Στο επίκεντρο του θέματος της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

συναλλαγών πάνω στις τιμές των μετοχών, είναι πότε οι εσωτερικές συναλλαγές 

εισάγουν θόρυβο στις τιμές ή πότε οδηγούν στην ενσωμάτωση της εσωτερικής 

πληροφόρησης. Η άποψη ότι οι συναλλαγές αυτές δημιουργούν θόρυβο οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις για να περιοριστούν οι 

συναλλαγές αυτές, ενώ η άποψη ότι οι εσωτερικές συναλλαγές βοηθούν στην 

ενσωμάτωση της πληροφόρησης στις τιμές, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να 

περιορίζονται αυτού του είδους οι συναλλαγές.

Ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο το 

σύνολο των συναλλαγών-στο οποίο εμπεριέχονται και οι εσωτερικές συναλλαγές- 

επηρεάζει τις τιμές των μετοχών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες 

περιπτώσεις είναι οι παράνομες εσωτερικές συναλλαγές οι οποίες 

ανακαλύπτονται αργότερα από την Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου 

και μετά παραπέμπονται στο δημόσιο ζήτημα της εξέτασης των υπερβολικών 

αποδόσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια που γίνονταν όλες οι συναλλαγές 

είτε νόμιμες είτε παράνομες. Η Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου 

ισχυρίζεται ότι οι παράνομες συναλλαγές στηρίζονται σχεδόν πάντα σε 

εσωτερική πληροφόρηση.

Μια πολύ σημαντική παράμετρος του θέματος που συζητάτε είναι και η 

εξέταση των εσωτερικών συναλλαγών που γίνονται πριν τις εξαγορές για να 

δούμε πόσο σημαντικές είναι οι μεταβολές των τιμών που συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια των εσωτερικών συναλλαγών καθώς επίσης και ποιος είναι ο 

μηχανισμός με τον οποίο ενσωματώνεται η εσωτερική πληροφόρηση στις τιμές 

των μετοχών. Μια εξέταση του μεγέθους των εσωτερικών συναλλαγών μπορεί να 

δείξει ότι τα ποσά που εμπορεύεται ο ένας επενδυτής με εσωτερική 

πληροφόρηση και τα συγκεκριμένα εμπορεύσιμα χαρακτηριστικά όπως το 

μέγεθος των συναλλαγών, σηματοδοτούν την παρουσία πληροφορημένων 

επενδυτών. Το γεγονός ότι η αγορά ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά αυτά, 

ανακαλύπτοντας την πιθανότητα εσωτερικών συναλλαγών, περιέχει επιπλέον 

απόδειξη ότι οι συναλλαγές αυτές οδηγούν σε ενσωμάτωση της ιδιωτικής 

πληροφόρησης στις τιμές των μετοχών.
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Το συμπέρασμα λοιπόν ότι οι εσωτερικές συναλλαγές μεταφέρουν 

ιδιωτική πληροφόρηση στις τιμές της αγοράς, ενισχύει την άποψη ότι 

οποιαδήποτε μορφή απαγόρευσης των συναλλαγών αυτών θα οδηγήσει σε τιμές 

που θα περιέχουν λιγότερη πληροφόρηση. Έτσι λοιπόν κανονισμοί οι οποίοι 

αποσκοπούν στη μείωση της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών- όπως 

κάνουν οι φόροι συναλλαγών - μπορεί να συντελέσουν στη δημιουργία λιγότερο 

κατατοπιστικών τιμών.
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2.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ Ο ΠΙΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το 1934 το Κογκρέσο των ΗΠΑ πέρασε την πράξη Τίτλων και Συναλλαγών, 

περιορίζοντας τους επενδυτές που είχαν εσωτερική πληροφόρηση να 

εμπορεύονται στη βάση μη δημόσιας πληροφόρησης. Το θέμα όμως της 

απαγόρευσης των εσωτερικών συναλλαγών δε σταμάτησε να απασχολεί τους 

ενδιαφερομένους και συζητήθηκε ακόμα αρκετά. Η κυριότερη άποψη κατά των 

εσωτερικών συναλλαγών είναι ότι είναι πλήττονται οι επενδυτές που δεν έχουν 

εσωτερική πληροφόρηση καθώς αποχωρούν από την αγορά, αποσύροντας τα 

κεφάλαια τους, ενώ η κυριότερη άποψη υπέρ των συναλλαγών αυτών είναι ότι 

οδηγεί σε κατατοπιστικές τιμές τίτλων.

Ύστερα από πολλές μελέτες έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι εσωτερικές 

συναλλαγές συσχετίζονται σημαντικά με τις μεταβολές των τιμών των μετοχών 

καθώς και ότι οι συναλλαγές αυτές επηρεάζουν την διαμόρφωση των τιμών 

διαφορετικά από τις υπόλοιπες συναλλαγές. Δε μπορεί να λεχθεί όμως ότι η 

παραπάνω άποψη ισχύει πάντα καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια αγορά 

μετοχών πριν από ένα γεγονός (π.χ. μια εξαγορά) δεν επηρεάζει με κάποιο 

συγκεκριμένο τρόπο ξεκάθαρα τις τιμές των μετοχών μετά την ανακοίνωση του 

γεγονότος. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της αγοράς των 

μετοχών της Carnation από τον Ivan Boesky, πριν την απόκτηση της Carnation 

από τη Nestle το 1984. Αυτό που συνέβη τότε ήταν ότι το καλοκαίρι του 1984 ο 

Ivan Boesky, απέκτησε μια σημαντική θέση στο σύνολο των μετοχών της 

Carnation, και αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε αγοράσει τις μετοχές αυτές 

κάνοντας χρήση εσωτερικής πληροφόρησης.

Το συμπέρασμα που βγήκε μετά από έρευνες ήταν ότι οι συναλλαγές του 

Boesky ήταν σημαντικά θετικά συσχετισμένες με τις μεταβολές στην τιμή της 

Carnation, αλλά συνυπολογίζοντας μια μεταβλητή που περιλαμβάνει όγκο μη 

εσωτερικών συναλλαγών, βρέθηκε ότι τα κατάλοιπα των αγορών που έγιναν από 

τον Boesky δε γίνεται να διακριθούν από αυτά των αγορών που έγιναν από τους
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υπολοίπους. Το μήνυμα λοιπόν που λαμβάνεται είναι ότι οι μελλοντικές έρευνες 

του αποτελέσματος των εσωτερικών των εσωτερικών συναλλαγών πάνω στην 

τιμή της αγοράς θα πρέπει να αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα των μη εσωτερικών 

συναλλαγών πάνω στην τιμή αυτή και μετά να προσδιορίζουν πότε το 

αποτέλεσμα των εσωτερικών συναλλαγών διαφέρει από αυτό των μη 

εσωτερικών συναλλαγών.

Μια άλλη παρόμοια περίπτωση είναι οι εσωτερικές συναλλαγές που 

σχετίζονταν με την απόκτηση του Campbell-Tagart, μια εταιρία τραπεζικών 

συναλλαγών, από τον Anheuser-Busch, το μεγαλύτερο ζυθοποιό των ΗΠΑ το 

1982. Τα νέα της επικείμενης απόκτησης είχαν διαρρεύσει από έναν από τους 

διευθυντές του Aunheuser-Busch, και μετά τα έμαθε και μια μικρή ομάδα ατόμων 

που προχώρησε στην αγορά ενός μεγάλου αριθμού μετοχών του Campbell- 

Taggart. Μετά το δικαστήριο που ακολούθησε αφού συνέβη το γεγονός, 

αποκαλύφτηκαν οι αγορές των επενδυτών που κατείχαν εσωτερική 

πληροφόρηση.

Χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία του δικαστηρίου για να απομονωθούν οι 

εσωτερικές συναλλαγές των ατόμων από τις λεπτομέρειες των συναλλαγών και 

να γίνει έτσι η ανάλυση της αντίδρασης της αγοράς στην ορμητική εκδήλωση 

συναλλαγών που στηρίζονταν σε εσωτερική πληροφόρηση. Επειδή οι 

εσωτερικές συναλλαγές δεν αποκαλύφτηκαν σε άλλους μετόχους της αγοράς, το 

περιστατικό του Campbell-Tagart, αποτελεί μια μοναδική περίπτωση για να 

εξεταστεί η διάδοση και η ενσωμάτωση της εσωτερικής πληροφόρησης στις τιμές 

της αγοράς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η διαδικασία με την οποία η 

αγορά μεταφέρει την πληροφόρηση μέσω των εσωτερικών συναλλαγών είναι 

περίπλοκη. Η σχέση μεταξύ των αγορών των επενδυτών που έκαναν 

συναλλαγές χρησιμοποιώντας εσωτερική πληροφόρηση και των αυξήσεων στην 

τιμή του Campbell-Taggart μπορεί να τεκμηριωθεί σε μια ημερήσια βάση, όχι 

όμως στη βάση της ανάλυσης των συναλλαγών, παρόλο που η τιμή της μετοχής 

αυξάνει περισσότερο από 20% κατά τη διάρκεια της περιόδου που γίνονταν 

αγορές από επενδυτές που είχαν εσωτερική πληροφόρηση. Η κατάσταση αυτή
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είναι ανάλογη με τη ροή ενός ποταμιού όπου παρόλο που η φορά του ρεύματος 

είναι φανερή σε γενικό επίπεδο η ροή του νερού δε μπορεί να εξηγηθεί 

εξετάζοντας κάθε μόριο του νερού ξεχωριστά.

Στην περίπτωση του Campbell-Taggart, υπάρχουν λεπτομερείς 

καταγραφές κάθε εσωτερικής συναλλαγής και επίσης είναι γνωστό ότι οι κάτοχοι 

των μετοχών του Campbell-Taggart έβγαλαν κάποια συμπεράσματα από τις 

εσωτερικές συναλλαγές. Παρατηρήθηκε αντίδραση των τιμών των μετοχών του 

Caπιpbell-Taggart και του Anheuser-Busch μετά την ανακοίνωση της 

συγχώνευσης, πράγμα που δείχνει ότι δεν υπήρξε άμεση διαρροή της 

πληροφόρησης στην αγορά.

Ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων που έχουν εξηγηθεί ύστερα από τη 

μελέτη πολλών περιπτώσεων σαν τις παραπάνω, η άποψη που έχει επικρατήσει 

είναι ότι οι κερδοσκόποι που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση οικειοποιούνται 

ένα μέρος των αποδόσεων των επενδύσεων πού γίνονται με τη δαπάνη των 

άλλων μετόχων. Αυτό το γεγονός πολλοί πιστεύουν ότι τείνει να αποθαρρύνει τη 

συνολική επένδυση και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της ομαδικής 

συμπεριφοράς στην οικονομία και κατά συνέπεια οι εσωτερικές συναλλαγές 

κάνουν κακό στη λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών.

Έγινε αναφορά λοιπόν σε συναλλαγές από επενδυτές με εσωτερική 

πληροφόρηση και άλλους κερδοσκόπους που κατέχουν ιδιωτική πληροφόρηση 

σχετικά με την αξία μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, χωρίς να έχει σημασία αν η 

πληροφόρηση προέρχεται από την επιχείρηση ή αν γενικεύεται από εξωτερικούς 

παρατηρητές αυτής. Όταν κάποιοι επενδυτές κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση, 

αυτοί που δεν έχουν τέτοια πληροφόρηση θα κάνουν τις αγορές τους με τον 

περιορισμό της αντίθετης επιλογής:σε κάθε δεδομένη τιμή, τα μερίδια είναι 

πιθανότερο να είναι διαθέσιμα στους επενδυτές που δεν έχουν εσωτερική 

πληροφόρηση όταν η οικονομική αξία μιας εταιρίας είναι μικρή παρά όταν είναι 

υψηλή. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επενδυτές που έχουν εσωτερική πληροφόρηση 

είναι πιο πιθανό να αγοράσουν μερίδια όταν η οικονομική αξία μιας εταιρίας είναι 

υψηλή παρά όταν είναι χαμηλή. Όταν οι επενδυτές που δεν έχουν εσωτερική 

πληροφόρηση αντιληφθούν τις εσωτερικές συναλλαγές τότε θα υπολογίσουν την
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αντίθετη επιλογή στον υπολογισμό των αναμενόμενων αποδόσεων, και έτσι η 

επιθυμία τους να πληρώσουν για μια μετοχή θα είναι λιγότερη από την υποθετική 

αναμενόμενη αξία ανά μετοχή.

Έτσι λοιπόν οι εσωτερικές συναλλαγές τείνουν να αποθαρρύνουν τις 

επενδύσεις όταν οι επενδυτές που δεν κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση είναι 

ενήμεροι για την παρουσία των επενδυτών με εσωτερική πληροφόρηση στην 

αγορά και αυτό γιατί οι δεύτεροι οικειοποιούνται μέρος των αποδόσεων των 

επενδύσεων που γίνονται με δαπάνη των πρώτων.

Ο αρνητικός ρόλος που επιδίδεται στους επενδυτές που έχουν εσωτερική 

πληροφόρηση προκύπτει από τη γνώση που έχουν αυτοί για καλές ή κακές 

ειδήσεις, διαφορετικά οι εσωτερικές συναλλαγές θα είχαν ένα αντισταθμιστικό 

θετικό αποτέλεσμα, εφόσον τέτοιες συναλλαγές θα ήταν αρκετά συγκεντρωτικές 

για να είναι αποκαλυπτικές και να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών .Όταν οι 

εσωτερικές συναλλαγές είναι κατατοπιστικές θα ήταν προτιμότερο η εσωτερική 

πληροφόρηση να διοχετευόταν κατευθείαν στο κοινό και όχι μέσω της 

διαδικασίας της αγοράς μετοχών. Επειδή τα συμπεράσματα απευθύνονται σε 

κερδοσκόπους με εσωτερική πληροφόρηση όπως αναλυτές της αγοράς μετοχών 

και αρμπιτράζερς, είναι αμφίβολο ότι μια ικανοποιητική διαχειριστική λύση μπορεί 

να βρεθεί για το πρόβλημα.

Ασυμμετρίες πληροφόρησης ανάμεσα σε δυο γκρουπ μελών της αγοράς 

δημιουργούν ευκαιρίες κερδών για αυτούς που κατέχουν μη δημόσια 

πληροφόρηση. Η ασύμμετρη πληροφόρηση υποθέτει ότι στην απουσία 

αποτελεσματικών περιοριστικών διατάξεων, επενδυτές με εσωτερική 

πληροφόρηση που είναι οργανωμένοι σε ομάδες, που ξέρουν ότι οι κοινές 

μετοχές είναι υπερεκτιμημένες και οι τιμές αυτές θα πέσουν όταν ανακοινωθεί 

μια είδηση, έχουν ένα κίνητρο να πουλήσουν τις μετοχές τους πριν την 

ανακοίνωση της είδησης.

Οι περιοριστικές διατάξεις για τις εσωτερικές συναλλαγές έχουν σκοπό να 

αποτρέψουν τους επενδυτές με εσωτερική πληροφόρηση από το να 

χρησιμοποιούν μη δημόσια πληροφόρηση σε βάρος άλλων, όμως από τις 

μελέτες που έχουν γίνει, είδαμε ότι τα μέτρα αυτά σε μεγάλο βαθμό ήταν
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αναποτελεσματικά και οι επενδυτές αυτοί συνέχιζαν να κερδίζουν μη κανονικές 

αποδόσεις λόγω του πλεονεκτήματος της πληροφόρησης που διέθεταν.

Η δεκαετία του 80 χαρακτηρίστηκε από δραματική αύξηση στην εφαρμογή 

των περιοριστικών διατάξεων για τις εσωτερικές συναλλαγές. Πριν την Πράξη 

Κυρώσεων Των Εσωτερικών Συναλλαγών, πολλοί πίστευαν ότι οι επενδυτές 

μπορούσαν να κάνουν περισσότερη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης γιατί ήταν 

μικρότερος ο φόβος να υποστούν κυρώσεις. Μετά το πέρασμα της Πράξης 

Κυρώσεων Των Εσωτερικών Συναλλαγών αυτοί που θέσπισαν τις νομικές 

απαγορεύσεις που αφορούσαν τις εσωτερικές συναλλαγές, ισχυρίζονται ότι η 

αυξημένη εφαρμογή των κανονισμών άλλαξε τη συμπεριφορά των επενδυτών. 

Με δεδομένη αυτή την άποψη θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να εξεταστεί αν αυτός ο 

αυξανόμενος ζήλος για τις περιοριστικές αυτές διατάξεις είχε τα κατάλληλα 

αποτελέσματα και για αυτό το λόγο το ζήτημα των εσωτερικών συναλλαγών πριν 

από ένα συγκεκριμένο γεγονός μείωσης πλούτου, των εποχιακών προσφορών 

κοινών μετοχών πριν και μετά το πέρασμα της Πράξης Κυρώσεων Των 

Εσωτερικών Συναλλαγών, είναι αρκετά ενδιαφέρον.

Πριν την Πράξη Κυρώσεων Των Εσωτερικών Συναλλαγών, οι επενδυτές 

που είχαν εσωτερική πληροφόρηση εκμεταλλεύονταν την πρόσβαση τους στη μη 

δημόσια πληροφόρηση πουλώντας μερίδια πριν την ανακοίνωση ενός γεγονότος 

που θα μείωνε την αξία της μετοχής. Η θέσπιση της Πράξης Κυρώσεων Των 

Εσωτερικών Συναλλαγών εμπόδισε αρκετούς επενδυτές με εσωτερική 

πληροφόρηση να πουλήσουν. Συγκεκριμένα, περισσότερο επηρεάστηκαν οι 

επενδυτές με εσωτερική πληροφόρηση που ήταν στο υψηλότερο επίπεδο της 

επιχείρησης καθώς αυτοί μπορούσαν να εντοπιστούν πιο εύκολα από τις 

περιοριστικές διατάξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η Πράξη Κυρώσεων Των 

Εσωτερικών Συναλλαγών είχε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα περιορισμού 

κυρίως σε υψηλής πληροφόρησης επενδυτές, η ουσία όμως είναι ότι η 

συμπεριφορά των επενδυτών αυτών μπορεί να μετριαστεί με τη θέσπιση 

κάποιων μέτρων νομοθεσίας.

Στα πλαίσια αυτών των απαγορεύσεων η Επιτροπή Χρεογράφων Και 

Χρηματιστηρίου είχε περιορίσει τις συναλλαγές μιας συγκεκριμένης ομάδας
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επενδυτών με εσωτερική πληροφόρηση η οποία αποτελούνταν από μάνατζερς, 

διευθυντές και τους ιδιοκτήτες με περισσότερο από 10% των μετοχών της 

επιχείρησης, επιβάλλοντας τους κυρώσεις στην περίπτώση που πουλήσουν τις 

μετοχές τους πολύ σύντομα. Πριν το Μάη του 1991 οι επενδυτές έπρεπε να 

κρατήσουν τις μετοχές που απέκτησαν μέσω άσκησης δικαιώματος για 6 μήνες. 

Μετά το Μάη του 1991 όμως η Επιτροπή Χρεογράφων Και Χρηματιστηρίου 

κατάργησε την περίοδο κράτησης των 6 μηνών και έτσι η αλλαγή αυτή εξαφάνισε 

τον περιορισμό της περιόδου κράτησης μεριδίων που αποκτώνται μέσω άσκησης 

δικαιώματος, γιατί τα περισσότερα πλάνα δικαιώματος απαιτούν περισσότερους 

από 6 μήνες μεταξύ χορήγησης και άσκησης. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον 

πλέον είναι το πότε οι επενδυτές θα κάνουν χρήση εσωτερικής πληροφόρησης 

για να συγχρονίσουν την άσκηση των δικαιωμάτων επιλογής.

Η μετακίνηση του μηνιαίου περιορισμού κράτησης το Μάη του 91, άλλαξε 

το θεωρητικό αντίκτυπο της ιδιωτικής πληροφόρησης σε αποφάσεις άσκησης 

δικαιωμάτων. Επειδή οι ασκήσεις των δικαιωμάτων γίνονται μετά από μεγάλες 

αυξήσεις τιμών των μετοχών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το μέγεθος και η ορμή 

των αποδόσεων των μετοχών όταν μελετώνται οι εσωτερικές συναλλαγές στη 

συγκεκριμένη περίπτωση.
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2.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι ασκήσεις δικαιωμάτων την περίοδο 1984-1990 προηγούνται των σημαντικά 

θετικών μη κανονικών αποδόσεων δηλαδή όταν ασκήθηκε ένα δικαίωμα 

συνεπαγόμενο μια υποχρεωτική εξαμηνιαία επένδυση σε μετοχές, κάποιοι 

επενδυτές χρησιμοποίησαν ιδιωτική πληροφόρηση για να ασκήσουν το δικαίωμα 

τους πριν την καλή επίδοση των τιμών των μετοχών. Μετά την περίοδο της 

μετακίνησης του μηνιαίου περιορισμού κράτησης, δηλαδή μετά το 1991, οι μη 

κανονικές αποδόσεις μετά από ασκήσεις δικαιωμάτων από κορυφαίους μάνατζερ 

μικρών επιχειρήσεων ήταν σημαντικά αρνητικές, όμως κατά τα άλλα δε βρέθηκαν 

ενδείξεις για χρήση εσωτερικής πληροφόρησης σε ασκήσεις χρονικών 

δικαιωμάτων.

Ένας λόγος για το ότι οι ασκήσεις δικαιωμάτων των επενδυτών με 

εσωτερική πληροφόρηση δε δίνουν τις πληροφορίες που θα ήθελαν οι επενδυτές 

είναι ότι το δείγμα αποτελείται σχεδόν ολόκληρο από μεγάλες και μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις όπου τα πλεονεκτήματα που έχουν οι επενδυτές που 

διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση δεν είναι ισχυρά. Επίσης αφού οι 

προαναφερόμενοι επενδυτές μπορούν να πουλήσουν τα μερίδια που έχουν 

αποκτήσει αμέσως, οι ασκήσεις δικαιωμάτων μοιάζουν με πωλήσεις που γίνονται 

αρχικά για σκοπούς διαφοροποίησης και ρευστότητας και που δε σχετίζονται με 

εσωτερική πληροφόρηση.

Πολλές φορές οι επιτροπές αποζημίωσης που υπάρχουν σε μικρές 

επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν δικαιώματα μετοχών σε κορυφαίους μάνατζερ 

μπορεί να επιθυμούν να υπολογίσουν την πιθανότητα με την οποία τα 

πλεονεκτήματα της πληροφόρησης αυξάνουν την αξία των δικαιωμάτων των 

μετοχών αυτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο η ασύμμετρη 

πληροφόρηση δεν εμφανίζεται να είναι σημαντική όσον αφορά την αξία των 

δικαιωμάτων των μετοχών.
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Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έχει μελετηθεί είναι οι παρατηρούμενες 

αυξήσεις των προ των εντολών τιμών για τις στοχευόμενες τιμές μετοχών(τιμές 

που στοχεύει ένας επενδυτής για τις μετοχές του). Μια από τις εξηγήσεις που 

δόθηκαν ήταν ότι η γρήγορη αύξηση της τιμής αντανακλά τις προσδοκίες των 

επενδυτών για μια επικείμενη εντολή εξαγοράς. Οι προσδοκίες αυτές μπορεί να 

βασίζονται σε πληροφόρηση που απορρέει από κυκλοφορίες τύπου, 

αποκαλύψεις εντολών ή από παρατηρήσεις της δραστηριότητας των 

αρμπιτράζερς. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι αυτά τα ανεβάσματα της τιμής 

οδηγούνται από συναλλαγές που γίνονται μεταξύ επενδυτών με εσωτερική 

πληροφόρηση πριν την ανακοίνωση εξαγοράς. Η βασική πρόταση της υπόθεσης 

της διαρροής της εσωτερικής πληροφόρησης είναι ότι οι επενδυτές 

συναλλάσσονται με βάση αυτήν όταν οι δραστηριότητες των επενδυτών που 

έχουν εσωτερική πληροφόρηση ανακοινώνονται επίσημα, στο μεταξύ όμως οι 

τελευταίοι έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν υπερβάλλουσες αποδόσεις κατά την 

περίοδο που η πληροφόρηση η οποία διαθέτουν δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Η σχέση μεταξύ των αυξήσεων των τιμών στις στοχευόμενες τιμές 

μετοχών που προηγούνται των ανακοινώσεων των εντολών εξαγοράς και των 

εσωτερικών συναλλαγών προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών επιστημόνων και 

πολλοί από αυτούς προχώρησαν στην ανάλυση των καθημερινών συναλλαγών 

των επενδυτών με εσωτερική πληροφόρηση. Τα δεδομένα τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες έρευνες συνήθως προέρχονταν από χώρες 

όπου οι κανονισμοί είναι αρκετά επιεικείς, οι καταγγελίες για παράνομες 

εσωτερικές συναλλαγές δε συνηθίζονται και οι ποινές για καταδίκη είναι λιγότερο 

αυστηρές (μια τέτοια περίπτωση είναι ο Καναδάς).

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προϋποθέσεις λοιπόν μπορεί να 

αναφερθεί ότι παραπάνω από το μισό των αθροιστικών μέσων των μη 

κανονικών αποδόσεων σε στοχευόμενες τιμές μετοχών υφίστανται πριν τις 

ανακοινώσεις της απόκτησης καθώς και ότι το μέγεθος των εσωτερικών 

συναλλαγών είναι μεγαλύτερο στην διμηνιαία περίοδο όπου συμβαίνουν τα 

γεγονότα παρά στην τετραμηνιαία περίοδο εκτίμησης που προηγείται. Επίσης 

παρατηρείται ότι το σύνολο των μέσων μη κανονικών αποδόσεων κατά την
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περίοδο των ημερών που γίνονταν εσωτερικές συναλλαγές είναι περίπου το 

διπλάσιο από όλων των άλλων ημερών.
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2.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα το οποίο είναι και το αν οι πράξεις των επενδυτών με 

εσωτερική πληροφόρηση μεταφέρουν ιδιωτική πληροφόρηση σχετικά με τις 

προοπτικές μιας επιχείρησης στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά 

των καθημερινών αποδόσεων γύρω από τις συναλλαγές των διευθυντών της 

επιχείρησης. Η συμπεριφορά των αποδόσεων των μετοχών γύρω από τις 

συναλλαγές των διευθυντών της επιχείρησης έχει ενδιαφέρον για 2 λόγους : 

αρχικά, οι επενδυτές που έχουν εσωτερική πληροφόρηση συναλλάσσονται 

κερδοφόρα σε βαθμό τέτοιο ώστε να κερδίζουν μη κανονικές αποδόσεις και έτσι 

παραβιάζεται η ισχυρή μορφή της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Βέβαια οι 

εσωτερικές συναλλαγές έχουν απαγορευτεί σε πολλές χώρες, όμως παρόλο που 

έχει γίνει διάκριση ανάμεσα σε νόμιμες και παράνομες συναλλαγές, δεν υπάρχει 

τίποτα το παράνομο όταν ένας επενδυτής ο οποίος έχει εσωτερική πληροφόρηση 

πιστεύει ότι μια εταιρία έχει υποτιμηθεί στην αγορά μετοχών και 

διαπραγματεύεται βάση της άποψης του αυτής. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι 

κάποιοι επενδυτές χωρίς εσωτερική πληροφόρηση μπορούν να μιμηθούν τις 

πράξεις των επενδυτών που έχουν εσωτερική πληροφόρηση κερδίζοντας μη 

κανονικές αποδόσεις και αυτό αποτελεί μια ακόμα παραβίαση της ημί-ισχυρής 

μορφής αποτελεσματικότητας της αγοράς.

Αν εξεταστούν οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, θα παρατηρηθεί ένα 

υψηλά δυσανάλογο μέγεθος συναλλαγών που αφορά συναλλαγές σε λιγότερο 

ρευστές μετοχές. Βέβαια οι αγορές είναι αποτελεσματικές μόνο σε σχέση με το 

μέγεθος του κόστους των συναλλαγών που υφίστανται με την εφαρμογή μιας 

στρατηγικής συναλλαγών και αυτό είναι σημαντικό δεδομένου ότι η άλλη πλευρά 

του επιχειρήματος της μεγαλύτερης αποτίμησης μικρότερων επιχειρήσεων είναι 

τα μεγαλύτερα κόστη συναλλαγών. Επομένως όταν συζητάτε η κερδοφορία 

αυτών των στρατηγικών συναλλαγών θα πρέπει να γίνεται λόγος ημερήσιες τιμές 

προσφοράς και ζήτησης: για να κερδίσει ένας επενδυτής που δεν έχει εσωτερική 

πληροφόρηση μη κανονικές αποδόσεις, ακολουθώντας μια αγορά μετοχής από
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έναν επενδυτή που έχει εσωτερική πληροφόρηση θα έπρεπε να αγοράσει τη 

μετοχή στην τιμή ζήτησης και να την πουλήσει στην τιμή προσφοράς στο τέλος 

της ελεγχόμενης περιόδου.

Έτσι λοιπόν οι μη κανονικές αποδόσεις σε μέρες γύρω από τις 

συναλλαγές των επενδυτών με εσωτερική πληροφόρηση είναι συνεπείς με το 

γρήγορο συγχρονισμό της αγοράς από τους εν λόγω επενδυτές και οι 

αναφερόμενες θετικές μικτές αλλά όχι καθαρές μη κανονικές αποδόσεις, 

μοιάζουν με κάποιες από τις συναλλαγές των επενδυτών αυτών. Άρα παρόλο 

που αυτά τα δείγματα είναι στατιστικώς σημαντικά, η οικονομική τους 

σημαντικότητα δε θα είναι αναγκαίο να γίνει αιτία μεγάλου ενδιαφέροντος για 

ρυθμίσεις.

Τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν μπορούν να εξηγήσουν γιατί τα 

προηγούμενα χρόνια δε βρέθηκαν ενδείξεις μη κανονικών αποδόσεων : κατά το 

μήνα που γίνονταν οι εσωτερικές συναλλαγές τα δείγματα σε καθημερινές 

αποδόσεις γύρω από τις εσωτερικές συναλλαγές είναι αντισταθμιστικά, έτσι ώστε 

σε προηγούμενες μελέτες που έγιναν τα αποτελέσματα της τιμής το μήνα των 

συναλλαγών κρύβονταν πίσω τη χαμηλή συχνότητα των δεδομένων που 

χρησιμοποιούνταν.
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3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θα εττιχειρηθεί μια επισκόπηση των ερευνών που έχουν γίνει και των απόψεων 

που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα 

των εσωτερικών συναλλαγών, αλλά και κατά πόσο οι συναλλαγές που γίνονται 

βάση εσωτερικής πληροφόρησης είναι κερδοφόρες.

Προτού συζητηθεί το θέμα της αποτελεσματικότητας, εκείνο που 

απασχόλησε τους ερευνητές ήταν το κατά πόσο οι εσωτερικές συναλλαγές είναι 

ωφέλιμες για την οικονομία ή αν θα έπρεπε να απαγορευτούν. Υπάρχει λοιπόν η 

μια πλευρά -με πρώτο το Marine το 1966- που δίνει έμφαση στις θετικές 

συνέπειες των ελεύθερων συναλλαγών που γίνονται από τα στελέχη μιας 

επιχείρησης. Πέρα όμως από το πόσο καλό κάνουν -όπως υποστηρίζει η 

συγκεκριμένη άποψη- οι ελεύθερες συναλλαγές στην ευημερία της οικονομίας, 

περιλαμβάνεται σε αυτές η ευθυγράμμιση των ενδιαφερόντων των μάνατζερς και 

των μετόχων καθώς και η τάση για μεγαλύτερο κατατοπισμό της τιμής: οι 

πληροφορημένοι επενδυτές γενικά κάνουν τις αγορές περισσότερο 

αποτελεσματικές και οι επενδυτές με εσωτερική πληροφόρηση αντιμετωπίζονται 

σαν ένα ξεχωριστό είδος ενημερωμένων επενδυτών όπου η πληροφόρηση τους 

είναι περισσότερο ακριβής και αποκτάται από όλους τους ενδιαφερομένους 

χωρίς κόστος - αυτά σύμφωνα με τις έρευνες των Dennert (1991), Hu & Noe 

(1997), Leland (1992).

H Meulbroek (1992), η οποία εξέτασε περιπτώσεις οι οποίες περιείχαν 

παράνομες εσωτερικές συναλλαγές καθώς και ποινική δίωξη των συμμετεχόντων 

στις συναλλαγές αυτές από την Επιτροπή Χρεογράφων Και Χρηματιστηρίου, 

φαίνεται να βρήκε ότι οι περιοριστικές διατάξεις που είχαν θεσπιστεί δεν είχαν 

αποτέλεσμα λόγω της ικανότητας της αγοράς να ανακαλύπτει τις εσωτερικές 

συναλλαγές και να γίνεται έτσι μια γρήγορη προσαρμογή της τιμής. Με τα 

συμπεράσματα της Meulbroek, συμφώνησαν και οι Cornell & Sirri (1992), αλλά
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και οι Chakravarty & McConnel (1997). Όλοι συμφώνησαν στο ότι οι εσωτερικές 

συναλλαγές οδηγούν σε γρηγορότερη ανακάλυψη των τιμών, αλλά ειδικότερα η 

Meulbroek και οι Cornell & Sirri, παρουσίασαν ισχυρές αποδείξεις ότι οι 

εσωτερικές συναλλαγές διορθώνουν σημαντικά τις τιμές και προς τη σωστή 

κατεύθυνση.

Η καθεμία από τις τρεις παραπάνω έρευνες, χρησιμοποιεί συγκεκριμένα 

δεδομένα από συναλλαγές επενδυτών που έχουν εσωτερική πληροφόρηση και 

πραγματοποιούν αγορές στηριζόμενοι στην πληροφόρηση αυτή. Επίσης η κάθε 

έρευνα από τις τρεις προαναφερόμενες χρησιμοποιεί ένα μέτρο των εσωτερικών 

συναλλαγών για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο των συναλλαγών αυτών πάνω στις 

τιμές των μετοχών. Πιο συγκεκριμένα, η Meulbroek χρησιμοποίησε μια 

μεταβλητή ενός δείκτη για να βρει ποιες μέρες έγιναν εσωτερικές συναλλαγές, οι 

Cornell & Sirri υπολόγισαν το κλάσμα του συνολικού ημερησίου μεγέθους που 

αποδίδεται στους επενδυτές που έχουν εσωτερική πληροφόρηση, και οι 

Chakravarty & McConnel χρησιμοποίησαν μεγέθη εσωτερικών συναλλαγών και 

ανά ημέρα και ανά ώρα. Σε κάθε περίπτωση, και οι τρεις παραπάνω έρευνες 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εσωτερικές συναλλαγές συσχετίζονται 

σημαντικά με τις αυξήσεις των τιμών των μετοχών, οπότε οι συναλλαγές αυτές 

συμβάλλουν στην ανακάλυψη των τιμών με τρόπο διαφορετικό αυτόν με τον 

οποίο συμβάλουν στην ανακάλυψη των παραπάνω τιμών οι μη εσωτερικές 

συναλλαγές.

Ο Garfingel (1997) αναφέρει ότι οι ανακοινώσεις κερδοφορίας φαίνεται να 

είναι πιο κατατοπιστικές όσον αφορά τις τιμές μετά την ψήφιση της πράξεις περί 

εσωτερικών συναλλαγών του 1986, αφού οι εσωτερικές συναλλαγές οδηγούσαν 

σε προσαρμογές τιμών που προηγούνταν των ανακοινώσεων πριν το 1986. Οι 

Kabir & Vermaelen (1996) ενισχύουν την παραπάνω άποψη καθώς τα ευρήματα 

της δικιάς τους έρευνας έδειξαν μειωμένο όγκο συναλλαγών και προσαρμογή 

τιμών με μικρότερη ταχύτητα. Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα 

έλαβαν υπόψη στην έρευνα τους έναν κανονισμό όπου απαγορευόταν στους 

επενδυτές που είχαν εσωτερική πληροφόρηση να συναλλάσσονται 2 μήνες πριν 

την επίσημη ανακοίνωση κερδοφορίας στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ
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Στην πράξη, ένα σημαντικό θέμα που μπαίνει όσον αφορά τις εσωτερικές 

συναλλαγές είναι αυτό της «δικαιοσύνης», γιατί αυτοί που πληρώνουν το κόστος 

των εσωτερικών συναλλαγών είναι αυτοί που δεν κατέχουν εσωτερική 

πληροφόρηση και αυτοί που ενδιαφέρονται κυρίως για τη ρευστότητα. Έτσι σε 

πολλές χώρες εφαρμόστηκαν ρυθμίσεις περιορισμού των εσωτερικών 

συναλλαγών. Μια σχετικά πρόσφατη εμπειρική έρευνα που έγινε από τον Bettis 

(2000) για τις ΗΠΑ έδειξε ότι οι ρυθμίσεις αυτές είχαν αποτέλεσμα καθώς το 

φαινόμενο των εσωτερικών συναλλαγών σχεδόν εξαφανίστηκε. Παρόμοια ήταν 

και τα αποτελέσματα μιας έρευνας για την Αγγλία από τους Hiller & Marshall 

(1998) όπου βρέθηκε ότι περιορίστηκαν πάρα πολύ οι συναλλαγές που γίνονταν 

από επενδυτές που είχαν εσωτερική πληροφόρηση λίγο πριν τις ανακοινώσεις 

κερδοφορίας.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε πολλούς ερευνητές ήταν κατά πόσο 

μπορούν οι επενδυτές που συναλλάσσονται στηριζόμενοι σε εσωτερική 

πληροφόρηση να κάνουν κέρδη. Κάποιες έρευνες που έγιναν πριν από πολλά 

χρόνια από τους Jaffe (1974) και Finnerty (1976), έδειξαν ότι υπήρχαν 

υπερβάλλουσες αποδόσεις κατά τη χρονική διάρκεια μηνών που ακολούθησαν 

μετά τις συναλλαγές ενός επενδυτή με εσωτερική πληροφόρηση, πράγμα που 

σημαίνει ότι ένας τέτοιος επενδυτής είναι σε θέση να προβλέπει και να 

εκμεταλλεύεται μελλοντικές αποδόσεις. Για αυτή την ημί-ισχυρή μορφή 

αναποτελεσματικότητας δόθηκαν καλύτερες εξηγήσεις σε όρους μέσου κόστους 

συναλλαγών από το Seyhun (1986).

Οι Bettis, Vickrey and Vickrey (1997), έδειξαν ότι μη κανονικά κέρδη 

μπορεί να κάνει κάποιος μόνο αν συγκεντρωθεί στο μεγάλο κομμάτι των 

συναλλαγών των επενδυτών που διαπραγματεύονται κάνοντας χρήση 

εσωτερικής πληροφόρησης σαν ένα σινιάλο, χρησιμοποιώντας ένα μέτρο των 

εκτιμημένων κοστών συναλλαγών και το ίδια περίπου αναφέρουν και οι 

Lakonishik & Lee (2001), οι οποίοι βρήκαν και αρκετά μεγάλου μεγέθους 

υπερβάλλουσες αποδόσεις. Σε μια πρόσφατη έρευνα τους οι Jenk, Metrick and 

Zeckhauser (1999), εστιάζουν την προσοχή τους στην κερδοφορία των 

συναλλαγών μεταξύ των ίδιων των προαναφερόμενων επενδυτών, μετρώντας
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την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου που αντιγράφει αυτές τις συναλλαγές. Αυτό 

που βρήκαν ήταν ότι υπήρξαν υπερβάλλουσες αποδόσεις αλλά όχι μεγάλου 

μεγέθους.

Εμπειρικές έρευνες πάνω σε εσωτερικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από την Αγγλία καταλήγουν σε ανάλογα συμπεράσματα. Μια έρευνα 

από τους King & Roell (1988) και μια άλλη από τους Pope, Morris, Peel (1990), 

οδήγησαν σε αντίθετα συμπεράσματα: η πρώτη έρευνα βρίσκει θετικές μη 

κανονικές αποδόσεις μετά τις αγορές ενός επενδυτή με εσωτερική 

πληροφόρηση, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη σημαντικά μη κανονικές αποδόσεις 

συνήθως ακολουθούν τις πωλήσεις ενός τέτοιου επενδυτή. Περαιτέρω δουλειά 

από τους Gregory et al.(1994,1997), εναρμόνισε αυτά τα 2 αποτελέσματα 

κάνοντας σημαντικά ανάλογους ορισμούς και ελέγχοντας για αποτελέσματα 

μεγέθους, και κατέληξε σε μικρές μη κανονικές αποδόσεις σε κόστη προ των 

συναλλαγών για μερικούς σημαντικούς ορισμούς.

Όλες οι προαναφερόμενες έρευνες έστιαζαν στην κερδοφορία των 

στρατηγικών μίμησης των επενδυτών που διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση 

από μια μέση χρονική περίοδο σε μια μακρά χρονική περίοδο. Το πότε οι 

επενδυτές αυτοί μπορεί να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν σύντομες χρονικά 

μεταβολές τιμών και συνεπώς πότε μπορούν αυτές οι συναλλαγές να 

αποτελέσουν αντικείμενο μίμησης με κερδοφόρο αποτέλεσμα σε μια 

βραχυχρόνια περίοδο δεν είναι ξεκάθαρο. Για την αγορά των ΗΠΑ μελέτες που 

έγιναν από τους Jaffe (1974), Seyhun (1986), αναφέρουν ότι υπήρξαν μη 

κανονικές αποδόσεις αμέσως μετά τις συναλλαγές των επενδυτών που έχουν 

εσωτερική πληροφόρηση. Όμως μια πιο πρόσφατη έρευνα από τους Lakonishok 

& Lee (2001), όπου χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερο δείγμα δεδομένων, έδειξε ότι 

παρόλη την εκτεταμένη κάλυψη που λαμβάνουν οι εσωτερικές συναλλαγές, η 

αγορά αγνοεί την πληροφόρηση όταν αυτή αναφέρεται. Επιπλέον σύμφωνα με 

την ίδια έρευνα, υπάρχει πολύ μικρή δραστηριότητα κατά τη χρονική περίοδο 

που συναλλάσσονται οι επενδυτές που χρησιμοποιούν εσωτερική πληροφόρηση 

ενώ το μέγεθος των συναλλαγών παρατηρήθηκε ότι ήταν τυπικά μικρότερο του 

0,5%.
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Σε μια έρευνα που έγινε για τη Αγγλία από τους Gregory et al. 

(1994,1997), παρόλο που είχαν βρεθεί ενδείξεις για μακροχρόνιες μη κανονικές 

αποδόσεις που ακολουθούσαν συναλλαγές των επενδυτών που είχαν εσωτερική 

πληροφόρηση, οι αποδόσεις κατά το μήνα που πού γίνονταν οι συναλλαγές δε 

βρέθηκαν να είναι σημαντικά διάφορες του μηδενός. Ωστόσο, η ακριβής μέρα του 

γεγονότος δεν έχει αναγνωριστεί ακριβώς σε αυτή την έρευνα αφού 

χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα, άρα το πότε συνέβησαν σύντομες 

μεταβολές τιμών παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα. Επίσης σε μεταγενέστερη 

μελέτη τους, οι ίδιοι συγγραφείς, βρήκαν ότι η αντίδραση της τιμής κατά τους 

μήνες που ακολούθησαν τις συναλλαγές των επενδυτών που έκαναν χρήση 

εσωτερικής πληροφόρησης, σχετίζονταν αντίθετα με την ισχύ του σινιάλου. 

Συμπέραναν λοιπόν ότι αυτό συνέβαινε γιατί στην περίπτωση ενός δυνατού 

σινιάλου, η μεγαλύτερη αντίδραση της τιμής λάμβανε χώρα κατά το μήνα που 

γίνονταν οι συναλλαγές.

Κάποιες μελέτες εσωτερικών συναλλαγών εξετάζουν την επίδοση των 

τιμών των μετοχών περιλαμβάνοντας και τις συναλλαγές τις σχετιζόμενες με τα 

δικαιώματα. Ο Seyhun (1998), βρίσκει ότι μετά από εσωτερικές ασκήσεις 

δικαιωμάτων ανάκλησης, οι καθαρές αποδόσεις των ισοσταθμισμένων 

χαρτοφυλακίων - δηλαδή χαρτοφυλάκια όπου οι μετοχές που τα αποτελούν 

συμμετέχουν με το ίδιο βάρος - της αγοράς, είναι ελαφρώς θετικές κατά την 

περίοδο 1975-94, αλλά ελαφρώς αρνητικές όταν το δείγμα περιορίζεται σε 

κορυφαίες ασκήσεις δικαιωμάτων μετά το Μάη του 1991. Επίσης ο Seyhun, στην 

ίδια έρευνα βρήκε ότι οι καθαρές αποδόσεις των μετοχών που ακολουθούν 

εσωτερικές τοποθετήσεις δικαιωμάτων είναι σημαντικά θετικές. Οι Hubbart & 

Lang (1996) βρήκαν ότι το κλάσμα των δικαιωμάτων από μια δεδομένη 

επιδότηση που ασκούνται σε ένα συγκεκριμένο μήνα σχετίζεται θετικά με την 

επίδοση των τιμών των μετοχών που υπήρχε από πριν και δε σχετίζεται με τη 

μεταγενέστερη επίδοση των τιμών των μετοχών.

Ένα άλλο θέμα το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ερευνών ήταν οι 

σημαντικές αυξήσεις των στοχευόμενων τιμών των μετοχών κατά τη διάρκεια των 

εβδομάδων που προηγούνται των επίσημων ανακοινώσεων των εξαγορών.
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Ενδεικτικά οι Keown & Pinkerton (1981),οι Masse, Hanrahan, Kushner (1991), 

και οι Arshadi & Eyssell (1991), βρήκαν ότι υπήρξαν αθροιστικές μη κανονικές 

αποδόσεις που κυμαίνονταν από 14,04% μέχρι 32,35% κατά την περίοδο που 

προηγήθηκε των ανακοινώσεων αλλά και κατά τη συγκεκριμένη μέρα που γίνεται 

η ανακοίνωση. Περισσότερο από το μισό της μη κανονικής απόδοσης υφίσταται 

την περίοδο πριν την πραγματική ανακοίνωση εξαγοράς.

Δυο είναι οι ερμηνείες που έχουν δοθεί για τις παρατηρούμενες αυξήσεις 

των στοχευόμενων τιμών των μετοχών. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι οι 

προαναφερόμενες αυξήσεις αντανακλούν τις προσδοκίες των επενδυτών για μια 

επικείμενη εντολή εξαγοράς. Οι προσδοκίες αυτές βασίζονται σε πληροφόρηση η 

οποία βρίσκεται σε ανακοινώσεις του τύπου, αποκαλύψεις εντολών, και 

παρατηρήσεις της γενικότερης δραστηριότητας που σχετίζεται με ασκήσεις 

αρμπιτράζ. Η δεύτερη ερμηνεία είναι ότι οι αυξήσεις των στοχευόμενων τιμών 

των μετοχών είναι αποτέλεσμα των συναλλαγών που γίνονται μεταξύ των 

επενδυτών που έχουν εσωτερική πληροφόρηση και προηγούνται των 

ανακοινώσεων των εξαγορών. Η βασική πρόταση της υπόθεσης της διαρροής 

της εσωτερικής πληροφόρησης είναι ότι οι επενδυτές συναλλάσσονται βάση της 

πληροφόρησης αυτής όταν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της πραγματοποίησης 

των εσωτερικών συναλλαγών. Μέχρι όμως να γίνουν δημοσιοποιηθούν οι 

ενέργειες των επενδυτών που είχαν εσωτερική πληροφόρηση, οι επενδυτές αυτοί 

μπορούν να κερδίζουν υπερβάλλουσες αποδόσεις εφόσον η πληροφόρηση που 

έχουν στη διάθεση τους εκείνη τη στιγμή δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών που έγιναν για να εξετάσουν 

την ισχύ τόσο της πρώτης υπόθεσης ( ασχολήθηκαν οι Jarrell & Poylsen το 1989, 

Pound & Zeckhauser το 1990, Gupta & Misra 1989), όσο και της δεύτερης 

(ασχολήθηκαν οι Kewon & Pinkerton το 1981, Eyssell & Arhadi το 1993 και 

Barklay & Warner το 1993), δεν έδειξαν κάτι ξεκάθαρο σχετικά με την ισχύ των 

δυο ανταγωνιστικών αυτών υποθέσεων.

Κάποιες έρευνες που έγιναν έδειξαν ότι είχαν σημειωθεί σημαντικές 

απώλειες της αξίας τίτλων που σχετίζονταν με τις ανακοινώσεις των εποχιακών 

προσφορών κοινών μετοχών (ασχολήθηκαν οι Asquith & Mullins το 1986 και οι
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Masulis & Korwar το 1986) και οι απώλειες αυτές οφείλονται κυρίως στην 

αρνητική πληροφόρηση που μεταβιβάζεται στην απόφαση της επιχείρησης να 

προχωρήσει στην έκδοση κοινών μετοχών. Οι Myers & Majluf (1984) 

ισχυρίζονται ότι σε ένα κόσμο όπου οι επενδυτές γνωρίζουν ότι οι μάνατζερς 

έχουν καλύτερη ή περισσότερη πληροφόρηση από ότι αυτοί, τότε οι επιχειρήσεις 

είναι περισσότερο πιθανό να εκδόσουν νέες κοινές μετοχές όταν η διεύθυνση 

κρίνει ότι η υπάρχουσα ποσότητα κοινών μετοχών έχει υπερτιμηθεί.

Οι ασυμμετρίες στην πληροφόρηση που υπάρχουν μεταξύ δυο ομάδων 

επενδυτών της αγοράς δημιουργεί ευκαιρίες για κέρδη για αυτούς που κατέχουν 

μη δημόσια πληροφόρηση (με αυτό το θέμα ασχολήθηκαν οι Kalay & Shimrat το 

1987 και ο Dierkens το 1991). Σύμφωνα με την υπόθεση της ασύμμετρης 

πληροφόρησης, όταν δεν υπάρχουν αποτελεσματικές περιοριστικές διατάξεις οι 

επενδυτές που διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση έχουν ένα κίνητρο να 

πουλήσουν τις μετοχές τους πριν την ανακοίνωση της προσφοράς κοινών 

μετοχών, αν γνωρίζουν ότι οι κοινές μετοχές μιας επιχείρησης είναι 

υπερεκτιμημένες και οι τιμές των μετοχών πιθανότατα θα πέσουν όταν 

ανακοινωθεί η προσφορά των κοινών μετοχών. Οι Karpoff & Lee (1991) βρήκαν 

ότι κατά τη χρονική περίοδο 1975-1982 έγιναν πωλήσεις από επενδυτές που 

είχαν εσωτερική πληροφόρηση για κάποιο γεγονός, οι οποίες προηγήθηκαν των 

ανακοινώσεων.

31



4. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ

Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει 

μια αντίδραση της αγοράς η οποία θα προσαρμόσει ακαριαία την τιμή μιας 

μετοχής σε ένα επίπεδο τέτοιο το οποίο θα αντανακλά πλήρως όλη τη νέα 

πληροφόρηση που δημοσιεύτηκε σχετικά με κάποιο απρόβλεπτο γεγονός. Αν 

όμως συνεχίσουν να εμφανίζονται μη κανονικές αποδόσεις μετά από ένα 

συγκεκριμένο οικονομικό γεγονός τότε η αγορά δεν θα είναι αποτελεσματική. 

Στην παρούσα μελέτη όπου εξετάζεται το φαινόμενο της εσωτερικής 

πληροφόρησης γίνεται η υπόθεση ότι η αγορά είναι αποτελεσματική - δηλαδή θα 

πρέπει να μην υπάρχουν μη κανονικές αποδόσεις - και εξετάζεται αν η υπόθεση 

αυτή ισχύει.

Σε προηγούμενες μελέτες που έγιναν στο εξωτερικό και κυρίως στην Αμερική 

σχετικά με το θέμα της εσωτερικής πληροφόρησης και της αποτελεσματικότητας 

της αγοράς χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των μετοχών κάποιων συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων όπου ήταν γνωστό ότι είχαν γίνει εσωτερικές συναλλαγές πριν την 

ανακοίνωση ενός γεγονότος (π.χ. μιας εξαγοράς ή μιας συγχώνευσης). Μάλιστα 

οι συγκεκριμένοι ερευνητές έλαβαν υπόψη στη μελέτη τους και δεδομένα 

παράνομων εσωτερικών συναλλαγών τα οποία είτε αναφέρονταν σε κάποιες 

δημόσιες εκθέσεις είτε βρίσκονταν στα πρακτικά των δικαστηρίων όπου γινόταν η 

εκδίκαση της κάθε υπόθεσης. Τέτοιου είδους στοιχεία όμως στην Ελλάδα είναι 

αδύνατο να βρεθούν για τον απλούστατο λόγο ότι δε δημοσιοποιούνται.

Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει καμία μελέτη σχετικά με το φαινόμενο της 

εσωτερικής πληροφόρησης και ο σημαντικότερος ίσως λόγος είναι ότι δεν 

υπάρχουν στοιχεία για τις παράνομες εσωτερικές συναλλαγές. Αυτό όμως δε 

σημαίνει ότι δεν γίνονται σε ελληνικές επιχειρήσεις συναλλαγές μεταξύ ατόμων 

που έχουν εσωτερική πληροφόρηση. Όταν λοιπόν ανακαλύπτεται ότι έχουν γίνει
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τέτοιες πράξεις μέσα σε μια εταιρία τότε παρεμβαίνουν τα αρμόδια όργανα της 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς και επιβάλλουν κάποια πρόστιμα στις εταιρίες αυτές. 

Τα πρόστιμα αυτά αποσκοπούν στην εξάλειψη αυτών των γεγονότων και οι 

περιπτώσεις αυτές είναι οι λεγάμενες περιπτώσεις χειραγωγήσεων.

Το υπό εξέταση δείγμα αποτελείται από τέσσερις περιπτώσεις 

επιχειρήσεων όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς 

γιατί είχαν γίνει εσωτερικές συναλλαγές που είχαν προηγηθεί της ανακοίνωσης 

ενός γεγονότος. Δηλαδή διέρρευσε μέσα από την καθεμία από τις παραπάνω 

εταιρίες πληροφόρηση την οποία χρησιμοποίησαν κάποιοι για να κάνουν κέρδη 

πουλώντας ή αγοράζοντας μετοχές της συγκεκριμένης εταιρίας, πριν η 

πληροφόρηση αυτή δημοσιοποιηθεί στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Οι τέσσερις 

εταιρίες που θα αποτελέσουν το υπό εξέταση δείγμα είναι οι εξής: Βαρβαρέσσος 

όπου επιβλήθηκε πρόστιμο στις 28/11/03, Τασόγλου όπου επιβλήθηκε πρόστιμο 

στις 1/8/02, Active Επενδυτική όπου επιβλήθηκε πρόστιμο στις 1/8/02 και 

Κλωνατεξ όπου επιβλήθηκε πρόστιμο στις 7/6/00.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν ημερήσιες τιμές κλεισίματος των μετοχών των 

προαναφερόμενων εταιριών για 10 ημέρες πριν το γεγονός και 10 ημέρες μετά 

από αυτό, θα εξεταστεί η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς, δηλαδή 

αν η αγορά κατάφερε να προσαρμόσει την τιμή της μετοχής στα νέα δεδομένα 

που δημιουργήθηκαν μετά την επιβολή του προστίμου. Το μοντέλο το οποίο θα 

χρησιμοποιήσουμε στη παρούσα μελέτη είναι το μοντέλο της αγοράς των Warner 

& Brown (1985).

Οι Warner & Brown, βασιζόμενοι στην παρατήρηση ότι οι τιμές των 

μετοχών αυξομειώνονται μαζικά, απέδωσαν αυτή τη συνηθισμένη επίδραση της 

αγοράς και πρότειναν μια απλούστευση της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Το μοντέλο 

της αγοράς(ΜθΓΐ<βί Model), προτείνει μια γραμμική σχέση μεταξύ της 

αναμενόμενης απόδοσης μιας συγκεκριμένης επιχείρησης και της αναμενόμενης 

απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς:

E(Rit) = 3\ + biE(Rmt)

Όπου: E(Rit) είναι η αναμενόμενη απόδοση της επιχείρησης ΐ τη μέρα t,
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3i και bi σταθερές που έχουν σχέση με την επιχείρηση ϊ,

E(Rmt) είναι η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου αγοράς την ίδια μέρα 

t.

Το υπόδειγμα της αγοράς υποθέτει πως οι αποδόσεις των μετοχών 

δημιουργούνται με την παρακάτω διαδικασία:

Rit= θι + biRmt+θιι (1)

όπου,

i= 1...............Ν

t=1................Ν

Rit = η απόδοση της μετοχής ΐ την ημέρα t 

Rmt = η απόδοση χαρτοφυλακίου την ημέρα t 

bi= Cov(Rit,Rmt)/Var(Rmt) 

ai = E(Rit) - bi E(Rmt)

θΐί = υπολογιστικό σφάλμα της μετοχής ί την ημέρα t που έχει κανονική 

κατανομή και μέσο μηδέν (0). Επίσης η διακύμανση του θκ λαμβάνεται υπόψη

ως σταθερή διαμέσου του χρόνου. Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς Rmt είναι ο

δείκτης που περιέχει όλες τις μετοχές σε αναλογία με την αξία τους στην αγορά. 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο «Γενικός Δείκτης Τιμών του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» ο οποίος αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό μέτρο 

απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Πολλές φορές η έλλειψη για αρκετές μετοχές 

συναλλαγών επί καθημερινής βάσης και οι ετεροχρονισμένες συναλλαγές 

δημιουργούν σοβαρά οικονομετρικά προβλήματα στον υπολογισμό του b (beta). 

Ο συντελεστής b της μετοχής ί είναι το μέτρο της ευαισθησίας της μετοχής αυτής 

στις μεταβολές της αγοράς και ορίζεται σαν το πηλίκο της συνδιακύμανσης της 

απόδοσης της μετοχής ί με αυτή της αγοράς δια τη διακύμανση των αποδόσεων 

της αγοράς.
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Εκτελώντας μια παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (OLS) μεταξύ Rit 

και Rmt για 1015 ημερήσιες αποδόσεις(τιμές κλεισίματος) υπολογίζονται οι 

συντελεστές 3ι και bi για κάθε μετοχή του δείγματος.

Χρησιμοποιώντας τους συντελεστές 3 και b η εξίσωση (1) γίνεται:

ARit = θϋ = Rit - [3ι + biRmt]

Η αφαίρεση των αναμενόμενων αποδόσεων από τις αποδόσεις που 

πραγματοποιήθηκαν προσδιορίζει τις έκτακτες αποδόσεις (abnormal returns) θιι,

δηλαδή το [3ι + biRmt] είναι η κανονική απόδοση της μετοχής ί την ημέρα t και

το Θιι είναι η «έκτακτη» απόδοση της μετοχής ί την ημέρα t.

Το υπόδειγμα της αγοράς όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση (1), δείχνει 

τη συνολική απόδοση Rit της μετοχής ί να αποτελείται από την απόδοση της 

αγοράς και από ένα μέρος πού εξαρτάται από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η 

αφαίρεση του [3ι + biRmt] από το Rit της εξουδετερώνει την επίδραση των

μεταβολών της αγοράς αλλά δεν εξουδετερώνει τις μεταβολές που προκαλούνται 

στις τιμές και από άλλα γεγονότα εκτός από το γεγονός της ανακοίνωσης τη μέρα 

που επιβάλλεται το πρόστιμο.

Το τελευταίο βήμα στην ανάλυση των έκτακτων αποδόσεων είναι ο 

υπολογισμός των «αθροιστικών» ή «σωρευτικών» έκτακτων αποδόσεων CAR ( 

Cumulative Abnormal Returns) για τις 10 ημέρες πριν και 10 ημέρες μετά το 

γεγονός ( t = -10, +10 ). Οι σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις 2 ημερών 

υπολογίζονται ( π.χ. για την προηγούμενη ημέρα και την ημέρα του γεγονότος ( 

t=-1,0) ως έξης:

CAR-i,o = AR-i + ARo

και για τη συνολική περίοδο γεγονότος (-10, +10) ως εξής:
-10

CAR-io,+io = ΣΛΚ,'
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Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε τέτοιου είδους μελέτες όπως η 

παρούσα, δεν είναι το μέγεθος των σωρευτικών έκτακτων αποδόσεων γύρω 

από το περιθώριο παρατηρήσεων (observation window) αλλά η στατιστική τους 

σημαντικότητα. Αρχικά εξετάζεται η μηδενική υπόθεση, δηλαδή αν ισχύει ότι οι 

μέσες έκτακτες αποδόσεις AARo την ημέρα της ανακοίνωσης 0 και CAR-ιο,+ιο 

γύρω από το περιθώριο εκτίμησης από τη μέρα -10 ως τη μέρα +10 είναι ίσες με 

μηδέν. Στην περίπτωση που η μηδενική υπόθεση γίνει αποδεκτή τότε η αγορά 

είναι αποτελεσματική δηλαδή οι τιμές προσαρμόστηκαν γρήγορα στα νέα 

δεδομένα που μπορεί να δημιουργήθηκαν ύστερα από την εμφάνιση ενός 

γεγονότος. Ο στατιστικός έλεγχος που γίνεται για να διαπιστωθεί αν οι έκτακτες 

και οι σωρευτικές αποδόσεις είναι σημαντικά αδιάφορες από το μηδέν 

πραγματοποιείται, αντίστοιχα με τη βοήθεια των παρακάτω συντελεστών t (t- 

statistics):

Στατιστικός έλεγχος t (AR) = AR,
a(AR)

Στατιστικός έλεγχος t (CAR)= CAR,
4t*cj{ar)

όπου,

σ = η τυπική απόκλιση των έκτακτων αποδόσεων την ημέρα t 

Τ = ο αριθμός των ημερών

Το μοντέλο της αγοράς βασίζεται σε ισχυρές υποθέσεις όπως ένας απλός 

κοινός παράγοντας που προσδιορίζει τις αποδόσεις της αγοράς αγνοώντας κάθε 

άλλο πιθανό παράγοντα. Δεν υπάρχει ισχυρή θεωρητική υποστήριξη για το 

μοντέλο αγοράς των Warner & Brown αλλά μπορεί να αποδειχθεί θεωρητικά αν
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γίνουν επιπλέον υποθέσεις σχετικά με την αγορά των μετοχών και την 

συμπεριφορά των επενδυτών. Ωστόσο το μοντέλο της αγοράς εκτός του ότι είναι 

ιδιαίτερα ελκυστικό λόγω της απλότητας του, έχει και το πλεονέκτημα ότι μειώνει 

τις απαιτούμενες μεταβλητές που χρειάζονται για να προσδιορίσει τα 

αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια που σχετίζονται με απαιτήσεις της θεωρίας 

χαρτοφυλακίου.

Η χρήση ημερησίων δεδομένων σε μελέτες τέτοιου είδους γεγονότων 

ενδεχομένως να περιέχει ορισμένα σημαντικά προβλήματα. Ένα πρόβλημα που 

μπορεί να προκόψει κατά τη διάρκεια της μελέτης τέτοιων φαινομένων - όπως 

π.χ. οι συναλλαγές που γίνονται στη βάση της εσωτερικής πληροφόρησης και 

που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης - είναι αυτό της μη 

κανονικότητας καθώς οι καθημερινές αποδόσεις μετοχών μπορεί να 

επιδεικνύουν σημαντικές παρεκκλίσεις από την κανονικότητα.

Ωστόσο το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα εγγυάται ότι αν η υπερβάλλουσες 

αποδόσεις γύρω από το δείγμα των μετοχών, είναι ανεξάρτητες και 

πανομοιότυπα κατανεμημένες και σχεδιασμένες από περιορισμένες κατανομές 

διακύμανσης, τότε η κατανομή του μέσου του δείγματος των υπερβάλλουσας 

απόδοσης συγκλίνει στην κανονικότητα όσο ο αριθμός των μετοχών αυξάνεται. 

Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ είναι πότε και για ποιο μέγεθος δείγματος 

το αποτέλεσμα αναφέρεται σε υπερβάλλουσες αποδόσεις, ακόμα και όταν οι 

υποθέσεις του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος παραβιάζονται με αυτά τα 

δεδομένα.

Ένα άλλο πρόβλημα που θα πρέπει να αναφερθεί είναι αυτό της 

ασυνέπειας και της μεροληψίας των εκτιμητών των παραμέτρων. Όταν η 

απόδοση μιας μετοχής και η απόδοση του δείκτη του χρηματιστηρίου μετρώνται 

με βάση ένα διαφορετικό διάστημα συναλλαγών, οι εκτιμητές ελάχιστων 

τετραγώνων των παραμέτρων του μοντέλου της αγοράς χαρακτηρίζονται από 

μεροληψία και ασυνέπεια.

Όταν χρησιμοποιούνται ημερήσια δεδομένα, η εκτίμηση της διακύμανσης 

της υπερβάλλουσας απόδοσης του μέσου του δείγματος είναι σημαντική για τα 

τεστ στατιστικής σημαντικότητας. Ωστόσο υπάρχουν κάποια θέματα σχετικά με
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την εκτίμηση της διακύμανσης που δημιουργούν προβληματισμό. Ένα θέμα είναι 

οι ιδιότητες των χρονολογικών σειρών των ημερησίων δεδομένων γιατί τα 

δεδομένα αυτά σα συνέπεια των μη συγχρονισμένων συναλλαγών μπορεί να 

περιέχουν σειριακή εξάρτηση. Επίσης ένα δεύτερο θέμα είναι η στασιμότητα των 

καθημερινών διακυμάνσεων καθώς η διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών 

αυξάνεται τις ημέρες λίγο πριν ή μετά κάποιο γεγονός όπως η ανακοίνωση μιας 

κερδοφορίας ή μιας εξαγοράς.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην ομάδα γραφημάτων Α παρατηρείται η πορεία των τιμών των 4 μετοχών του 
δείγματος μας καθώς και η πορεία των τιμών του γενικού δείκτη του 
Χρηματιστηρίου. Παρατηρώντας τη συγκεκριμένη σειρά των τιμών και στις 5 
περιπτώσεις είναι φανερή μια τάση καθώς συγκλίνει σε μια τιμή και έτσι γίνεται 
αντιληπτό ότι η σειρά αυτή είναι μη στάσιμη. Για να γίνουν οι σειρές αυτές 
στάσιμες μετατράπηκαν οι τιμές των μετοχών σε τιμές νεπέριων λογαρίθμων και 
μετά υπολογίστηκαν οι αποδόσεις παίρνοντας τις διαφορές των νεπέριων 
λογαρίθμων της κάθε ημέρας με την προηγούμενη. Βλέποντας μετά την ομάδα 
γραφημάτων Β που ακολουθεί παρατηρείται ότι πλέον και οι 5 σειρές έχουν γίνει 
στάσιμες.

Ομάδα Γραφημάτων A : Μη Στάσιμες Σειρές
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Ομάδα Γροφημάτων Β : Στάσιμες Σειρές

Αφού εκτελέστηκε μια παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων (OLS) μεταξύ Rit και 

Rmt, για 1015 ημερήσιες αποδόσεις υπολογίστηκαν οι συντελεστές αι και bi για 

κάθε μετοχή του δείγματος. Οι τιμές των t-στατιστικών για κάθε μετοχή έχουν 

ως εξής : για την «ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ» είναι αι= - 1,3 και bi=20,92, για τη 

«ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ» είναι αι= - 0,96 και bi=17,63, για την «ΚΛΩΝΑΤΕΞ» είναι αι= 

- 1,14 και bi=17,73 και για την «ΤΑΣΟΓΛΟΥ» είναι αι= - 1,8 και bi=9,15. Η

40



κριτική τιμή η οποία χρησιμοποιείτε για να εξεταστεί η στατιστική σημαντικότητα 

σε επίπεδο σημαντικότητας 5% είναι το 1,96.

Συγκρίνοντας λοιπόν τις τιμές των παραπάνω t-στατιστικών των αι και bi 

- σε απόλυτες τιμές πάντα - της καθεμίας από τις παραπάνω μετοχές βγαίνει το 

συμπέρασμα ότι οι τιμές των t-στατιστικών για τα αι είναι μικρότερες του 1,96 

ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τα bi είναι μεγαλύτερα από το 1,96. Αυτό σημαίνει ότι 

ο όρος αι - δηλαδή ο σταθερός όρος του μοντέλου- είναι στατιστικά ασήμαντος 

ενώ ο όρος bi είναι στατιστικά σημαντικός. Αφού λοιπόν η σταθερά είναι 

στατιστικά ασήμαντη δε θα τη ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των έκτακτων 

αποδόσεων δηλαδή αντί να υπολογιστούν οι έκτακτες αποδόσεις με βάση τον 

αρχικό τύπο ο οποίος ήταν ARit = Ru — [ αι + biRmt ] θα υπολογιστούν τον τύπο 

ARit = Rit - biRmt. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης που 

εκτελέστηκε προηγουμένως οι συντελεστές του bi για κάθε μετοχή είναι : για την 

«ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ» είναι 1,34, για τη «ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ» είναι 1,17, για την 

«ΚΛΩΝΑΤΕΞ» είναι 1,57 και για την «ΤΑΣΟΓΛΟΥ» είναι 0,79.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ «ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ»

ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
bl

ΑΠΟΔΟΣΕΕΙΣ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑ 
ΚΙ ΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

-10 0,025 1,34 0,0058 0,017228
-9 0 1,34 0,008 -0,01072
-8 0 1,34 -0,014 0,01876
-7 -0,025 1,34 -0,019 0,00046
-6 0 1,34 0,0012 -0,001608
-5 -0,017 1,34 -0,028 0,02052
-4 0,017 1,34 0,022 -0,01248
-3 -0,017 1,34 -0,006 -0,00896
-2 0,017 1,34 0,027 -0,01918
-1 0 1,34 0,004 -0,00536
0 0 1,34 -0,005 0,0067
1 -0,072 1,34 0,004 -0,07736
2 0 1,34 -0,009 0,01206
3 0,036 1,34 -0,008 0,04672
4 0,035 1,34 0,003 0,03098
5 0,034 1,34 0,015 0,0139
6 0 1,34 -0,001 0,00134
7 0,008 1,34 0,003 0,00398
8 0 1,34 0,002 -0,00268
9 -0,025 1,34 -0,002 -0,02232
10 0,025 1,34 0,008 0,01428
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ «ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ»

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
bi

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛ

ΑΚΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

-10 -0,044 1,17 -0,004 -0,03932
-9 -0,005 1,17 -0,011 0,00787
-8 0,01 1,17 0,005 0,00415
-7 -0,01 1,17 0,008 -0,01936
-6 0 1,17 0,009 -0,01053
-5 -0,073 1,17 0,008 -0,08236
-4 0 1,17 0,004 -0,00468
-3 -0,021 1,17 -0,005 -0,01515
-2 0 1,17 -0,002 0,00234
-1 0,011 1,17 0,007 0,00281
0 0,058 1,17 0,007 0,04981
1 -0,015 1,17 -0,001 -0,01383
2 -0,043 1,17 -0,003 -0,03949
3 -0,027 1,17 -0,004 -0,02232
4 -0,011 1,17 0,009 -0,02153
5 -0,029 1,17 0,001 -0,03017
6 0,005 1,17 0,001 0,00383
7 0,034 1,17 0,002 0,03166
8 -0,022 1,17 -0,003 -0,01849
9 -0,047 1,17 -0,001 -0,04583
10 0 1,17 0,001 -0,00117
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»

ΚΛΩΝΑΤΕΞ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
bi

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛ

ΑΚΙΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

-10 -0,103 1,57 -0,004 -0,09672
-9 -0,104 1,57 -0,026 -0,06318
-8 -0,05 1,57 0,002 -0,05314
-7 -0,03 1,57 0,007 -0,04099
-6 -0,01 1,57 -0,0005 -0,009215
-5 0,09 1,57 -0,005 0,09785
-4 -0,09 1,57 0,008 -0,10256
-3 -0,04 1,57 -0,016 -0,01488
-2 -0,067 1,57 0,0001 -0,067157
-1 -0,03 1,57 -0,008 -0,01744
0 -0,016 1,57 -0,006 -0,00658
1 -ο,ι 1,57 -0,026 -0,05918
2 0,05 1,57 0,008 0,03744
3 -0,02 1,57 0,011 -0,03727
4 -0,07 1,57 -0,012 -0,05116
5 0,032 1,57 -0,014 0,05398
6 0,095 1,57 0,011 0,07773
7 0,062 1,57 0,006 0,05258
8 -0,04 1,57 -0,005 -0,03215
9 -0,05 1,57 -0,01 -0,0343
10 0 1,57 -0,01 0,0157
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΥΠΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΜΕΤΟΧΗΣ «ΤΑΣΟΓΛΟΥ»

ΤΑΣΟΓΛΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣnmcrtzJL ΜΕΤΟΧΗΣ bl ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

-10 0,013 0,79 -0,008 0,01932
-9 0,013 0,79 -0,002 0,01458
-8 -0,013 0,79 0,004 -0,01616
-7 0 0,79 -0,01 0,0079
-6 0 0,79 0,005 -0,00395
-5 -0,027 0,79 0,008 -0,03332
-4 -0,027 0,79 -0,014 -0,01594
-3 -0,013 0,79 -0,019 0,00201
-2 0 0,79 0,001 -0,00079
-1 0,026 0,79 -0,028 0,04812
0 0 0,79 0,02 -0,0158
1 -0,011 0,79 -0,006 -0,00626
2 -0,014 0,79 0,027 -0,03533
3 -0,03 0,79 0,004 -0,03316
4 0,059 0,79 -0,005 0,06295
5 0,014 0,79 0,004 0,01084
6 -0,014 0,79 -0,009 -0,00689
7 -0,029 0,79 -0,008 -0,02268
8 0 0,79 0,003 -0,00237
9 -0,015 0,79 0,015 -0,02685
10 -0,03 0,79 -0,001 -0,02921
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : Πορεία Των Ημερησίων Έκτακτων Αποδόσεων Της 
«ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ»

ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 : Πορεία Των Ημερησίων Έκτακτων Αποδόσεων Της 
«ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ»

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Πορεία Των Ημερησίων Έκτακτων Αποδόσεων 
Της «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»

ΚΛΩΝΑΤΕΞ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 : Πορεία Των Ημερησίων Έκτακτων Αποδόσεων Της 
«ΤΑΣΟΓΛΟΥ»
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Στους Πίνακες 1, 2, 3, 4, έχουν υπολογιστεί οι έκτακτες αποδόσεις για κάθε 

ημέρα ξεκινώντας 10 ημέρες πριν το γεγονός και φτάνοντας μέχρι 10 ημέρες 

μετά. Οι έκτακτη απόδοση μιας μετοχής μια συγκεκριμένη ημέρα ισούται με την 

απόδοση της μετοχής τη συγκεκριμένη ημέρα μειωμένη κατά το γινόμενο του 

συντελεστή bi επί την απόδοση του χαρτοφυλακίου την ημέρα αυτή. Το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι ο δείκτης που περιέχει όλες τις μετοχές σε 

αναλογία με την αξία τους στην αγορά. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο « 

Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» ο οποίος αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό μέτρο απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Όπως φαίνεται από 

τους Πίνακες 1, 2, 3, 4, οι τιμές των έκτακτων αποδόσεων κυμαίνονται πολύ 

κοντά στο μηδέν με μικρές αυξομειώσεις. Η συμπεριφορά των έκτακτων 

αποδόσεων κατά τη διάρκεια των 20 ημερών γύρω από το γεγονός 

απεικονίζεται γραφικά στα Διαγράμματα 1, 2, 3, 4.

Στους Πίνακες 5, 6, 7, 8, έχουν υπολογιστεί για κάθε μετοχή ξεχωριστά οι 

τιμές των t-στατιστικών για τις έκτακτες αποδόσεις κάθε μιας ημέρας και τις 

σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις καθώς και η τιμή της t-στατιστικής για αυτές τις 

σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις.

Οι τέσσερις παραπάνω πίνακες για την καθεμία μετοχή ξεχωριστά 

δείχνουν τα εξής :

ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ : Φαίνεται από τον Πίνακα 5 ότι οι σωρευτικές έκτακτες 

αποδόσεις - δηλαδή το άθροισμα των έκτακτων αποδόσεων - είναι ίσες με 

0,02626, πρόκειται δηλαδή για μια πολύ χαμηλή τιμή που πλησιάζει το μηδέν. Ο 

στατιστικός έλεγχος που γίνεται για να διαπιστωθεί αν οι σωρευτικές έκτακτες 

αποδόσεις είναι σημαντικά αδιάφορες από το μηδέν πραγματοποιείται με τη 

βοήθεια της t-στατιστικής για τις αποδόσεις αυτές που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση ισούται με 0,24. Το 0,24 είναι πολύ μικρότερο της τιμής 1,96 που 

είναι η κριτική τιμή για επίπεδο σημαντικότητας 5% οπότε για τη συγκεκριμένη 

μετοχή γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση, δηλαδή η αγορά είναι 

αποτελεσματική και κατάφερε να προσαρμόσει ακαριαία την τιμή της μετοχής σε 

ένα επίπεδο τέτοιο το όποιο αντανακλά πλήρως όλη τη νέα πληροφόρηση που
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δημοσιεύτηκε σχετικά με κάποιο απρόβλεπτο γεγονός το οποίο στην παρούσα 

μελέτη είναι η επιβολή ενός προστίμου στην συγκεκριμένη εταιρία. Επίσης 

παρατηρώντας και τις t-στατιστικές των ημερήσιων αποδόσεων φαίνεται ότι η 

μόνη παρατήρηση που είναι στατιστικά σημαντική είναι αυτή της πρώτης ημέρας 

μετά το γεγονός - αφού το 3,15 σε απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερο του 1,96. Αυτό 

σημαίνει ότι μόνο εκείνη την ημέρα δεν κατάφερε η αγορά να προσαρμόσει 

πλήρως την τιμή της μετοχής σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ημέρες που 

είχαμε πλήρη προσαρμογή της τιμής.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ : Από τον Πίνακα 6 φαίνεται ότι οι σωρευτικές έκτακτες 

αποδόσεις ισούνται με -0,262 δηλαδή πρόκειται για μια πολύ μικρή τιμή κοντά 

στο μηδέν. Κάνοντας το στατιστικό έλεγχο για να εξεταστεί αν οι σωρευτικές 

έκτακτες αποδόσεις είναι σημαντικά αδιάφορες από το παρατηρείται ότι η τιμή 

της t-στατιστικής των αποδόσεων αυτών ισούται με -2,11 που σε απόλυτη τιμή 

είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή που ισούται με 1,96. Συνεπώς 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση δηλαδή η αγορά δεν είναι αποτελεσματική και 

δεν κατάφερε να κατάφερε να πετύχει την άμεση προσαρμογή της τιμής της 

μετοχής σε ένα επίπεδο τέτοιο το όποιο αντανακλά πλήρως όλη τη νέα 

πληροφόρηση η οποία προέκυψε με την επιβολή του προστίμου. Κοιτάζοντας τις 

t-στατιστικές των ημερήσιων αποδόσεων φαίνεται ότι μόνο την πέμπτη ημέρα 

πριν το γεγονός δεν κατάφερε η αγορά να προσαρμόσει πλήρως την τιμή της 

μετοχής γιατί μόνο εκείνη την ημέρα η τιμή της t-στατιστικής σε απόλυτη τιμή 

είναι μεγαλύτερη της κριτικής τιμής (αφού 2,96> 1,96). Παρόλο λοιπόν που οι 

ημερήσιες έκτακτες αποδόσεις είναι όλες στατιστικά ασήμαντες εκτός από μια, 

στο σύνολο τους οι ημερήσιες έκτακτες αποδόσεις είναι στατιστικά σημαντικές.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ : Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7 παρατηρείται ότι οι 

σωρευτικές έκτακτες αποδόσεις ισούνται με -0,35, πλησιάζει δηλαδή η τιμή τους 

το μηδέν. Η τιμή της t-στατιστικής των έκτακτων αποδόσεων είναι ίση με -1,46, η 

οποία σε απόλυτη τιμή είναι μικρότερη της κριτικής τιμής που ισούται με 1,96 άρα 

βάση αυτού του ελέγχου γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση δηλαδή η αγορά 

είναι αποτελεσματική και κατάφερε να προσαρμόσει απόλυτα την τιμή της στο 

κατάλληλο επίπεδο λαμβάνοντας τη νέα πληροφόρηση που προέκυψε από το
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καινούριο γεγονός. Παρατηρώντας τις τιμές των t-στατιστικών των ημερησίων 

αποδόσεων φαίνεται ότι όλες οι τιμές αυτές είναι μικρότερες από την κριτική τιμή 

που ισούται με 1,96 άρα καμία τιμή δεν είναι στατιστικά σημαντική οπότε ακόμα 

και σε κάθε ημέρα ξεχωριστά η τιμή της μετοχής έχει προσαρμοστεί άψογα από 

την αγορά.

ΤΑΣΟΓΛΟΥ : Από τον Πίνακα 8 φαίνεται ότι οι σωρευτικές έκτακτες 

αποδόσεις ισούνται με -0,038, δηλαδή η τιμή τους είναι πολύ μικρή και πλησιάζει 

το μηδέν. Κάνοντας το στατιστικό έλεγχο για να εξεταστεί αν οι σωρευτικές 

έκτακτες αποδόσεις είναι σημαντικά αδιάφορες από το μηδέν παρατηρείται ότι η 

τιμή της t-στατιστικής των αποδόσεων αυτών η οποία ισούται με 0,037 είναι 

μικρότερη της κριτικής τιμής που ισούται με 1,96. Έτσι ισχύει η μηδενική 

υπόθεση δηλαδή η αγορά είναι αποτελεσματική και καταφέρνει να προσαρμόσει 

άμεσα την τιμή της μετοχής συμπεριλαμβάνοντας τη νέα πληροφόρηση που 

προέκυψε με την επιβολή του προστίμου στην εν λόγω εταιρία. Κοιτάζοντας τις 

τιμές των t-στατιστικών των ημερησίων αποδόσεων παρατηρείται ότι η μόνη τιμή 

που είναι στατιστικά σημαντική είναι αυτή της τέταρτης ημέρας μετά το γεγονός η 

οποία ισούται με 2,48 που είναι μεγαλύτερη της κριτικής τιμής που ισούται με 

1,96. Αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά τις ημερήσιες έκτακτες αποδόσεις μόνο την 

τέταρτη ημέρα μετά το γεγονός δεν πέτυχε η αγορά την άμεση προσαρμογή της 

τιμής της συγκεκριμένης μετοχής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ t-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ «ACTIVE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ»

ACTIVE

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ t- 
ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ t- 
ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

-10 0,017228 0,02452 0,70261 0,02626 0,24
-9 -0,01072 0,02452 -0,43719 0,02626 0,24
-8 0,01876 0,02452 0,76509 0,02626 0,24
-7 0,00046 0,02452 0,01876 0,02626 0,24
-6 -0,00161 0,02452 -0,06558 0,02626 0,24
-5 0,02052 0,02452 0,836868 0,02626 0,24
-4 -0,01248 0,02452 -0,50897 0,02626 0,24
-3 -0,00896 0,02452 -0,36542 0,02626 0,24
-2 -0,01918 0,02452 -0,78222 0,02626 0,24
-1 -0,00536 0,02452 -0,2186 0,02626 0,24
0 0,0067 0,02452 0,273246 0,02626 0,24
1 -0,07736 0,02452 -3,15498 0,02626 0,24
2 0,01206 0,02452 0,491843 0,02626 0,24
3 0,04672 0,02452 1,905383 0,02626 0,24
4 0,03098 0,02452 1,263458 0,02626 0,24
5 0,0139 0,02452 0,566884 0,02626 0,24
6 0,00134 0,02452 0,054649 0,02626 0,24
7 0,00398 0,02452 0,162316 0,02626 0,24
8 -0,00268 0,02452 -0,1093 0,02626 0,24
9 -0,02232 0,02452 -0,91028 0,02626 0,24
10 0,01428 0,02452 0,582382 0,02626 0,24
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ t-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ «ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ»

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ t- 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ t- 
ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
-10 -0,03932 0,0278 -1,41439 -0,262 -2,11
-9 0,00787 0,0278 0,283094 -0,262 -2,11
-8 0,00415 0,0278 0,149281 -0,262 -2,11
-7 -0,01936 0,0278 -0,6964 -0,262 -2,11
-6 -0,01053 0,0278 -0,37878 -0,262 -2,11
-5 -0,08236 0,0278 -2,96259 -0,262 -2,11
-4 -0,00468 0,0278 -0,16835 -0,262 -2,11
-3 -0,01515 0,0278 -0,54496 -0,262 -2,11
-2 0,00234 0,0278 0,084173 -0,262 -2,11
-1 0,00281 0,0278 0,101079 -0,262 -2,11
0 0,04981 0,0278 1,791727 -0,262 -2,11
1 -0,01383 0,0278 -0,49748 -0,262 -2,11
2 -0,03949 0,0278 -1,4205 -0,262 -2,11
3 -0,02232 0,0278 -0,80288 -0,262 -2,11
4 -0,02153 0,0278 -0,77446 -0,262 -2,11
5 -0,03017 0,0278 -1,08525 -0,262 -2,11
6 0,00383 0,0278 0,13777 -0,262 -2,11
7 0,03166 0,0278 1,138849 -0,262 -2,11
8 -0,01849 0,0278 -0,66511 -0,262 -2,11
9 -0,04583 0,0278 -1,64856 -0,262 -2,11
10 -0,00117 0,0278 -0,04209 -0,262 -2,11

52



ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ t-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ «ΚΛΩΝΑΤΕΞ»

ΚΛΩΝΑΤΕΞ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ t- 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ί- 
ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

-10 -0,09672 0,055 -1,75855 -0,35 -1,46
-9 -0,06318 0,055 -1,14873 -0,35 -1,46
-8 -0,05314 0,055 -0,96618 -0,35 -1,46
-7 -0,04099 0,055 -0,74527 -0,35 -1,46
-6 -0,009215 0,055 -0,16755 -0,35 -1,46
-5 0,09785 0,055 1,779091 -0,35 -1,46
-4 -0,10256 0,055 -1,86473 -0,35 -1,46
-3 -0,01488 0,055 -0,27055 -0,35 -1,46
-2 -0,067157 0,055 -1,22104 -0,35 -1,46
-1 -0,01744 0,055 -0,31709 -0,35 -1,46
0 -0,00658 0,055 -0,11964 -0,35 -1,46
1 -0,05918 0,055 -1,076 -0,35 -1,46
2 0,03744 0,055 0,680727 -0,35 -1,46
3 -0,03727 0,055 -0,67764 -0,35 -1,46
4 -0,05116 0,055 -0,93018 -0,35 -1,46
5 0,05398 0,055 0,981455 -0,35 -1,46
6 0,07773 0,055 1,413273 -0,35 -1,46
7 0,05258 0,055 0,956 -0,35 -1,46
8 -0,03215 0,055 -0,58455 -0,35 -1,46
9 -0,0343 0,055 -0,62364 -0,35 -1,46
10 0,0157 0,055 0,285455 -0,35 -1,46
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ t-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ «ΤΑΣΟΓΛΟΥ»

ΤΑΣΟΓΛΟΥ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ ί- 
ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ί- 
ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
-10 0,01932 0,0253 0,763636 -0,038 0,337
-9 0,01458 0,0253 0,576285 -0,038 0,337
-8 -0,01616 0,0253 -0,63874 -0,038 0,337
-7 0,0079 0,0253 0,312253 -0,038 0,337
-6 -0,00395 0,0253 -0,15613 -0,038 0,337
-5 -0,03332 0,0253 -1,317 -0,038 0,337
-4 -0,01594 0,0253 -0,63004 -0,038 0,337
-3 0,00201 0,0253 0,079447 -0,038 0,337
-2 -0,00079 0,0253 -0,03123 -0,038 0,337
-1 0,04812 0,0253 1,901976 -0,038 0,337
0 -0,0158 0,0253 -0,62451 -0,038 0,337
1 -0,00626 0,0253 -0,24743 -0,038 0,337
2 -0,03533 0,0253 -1,39644 -0,038 0,337
3 -0,03316 0,0253 -1,31067 -0,038 0,337
4 0,06295 0,0253 2,488142 -0,038 0,337
5 0,01084 0,0253 0,428458 -0,038 0,337
6 -0,00689 0,0253 -0,27233 -0,038 0,337
7 -0,02268 0,0253 -0,89644 -0,038 0,337
8 -0,00237 0,0253 -0,09368 -0,038 0,337
9 -0,02685 0,0253 -1,06126 -0,038 0,337
10 -0,02921 0,0253 0,620553 -0,038 0,337
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