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Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Υπόθεση της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς διατηρεί αμείωτο το
ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες
καθώς αποτελεί πεδίο εφαρμογής των πλέον σύγχρονων εργαλείων της
Οικονομετρικής Επιστήμης. Ακόμα και μετά από χιλιάδες άρθρα που έχουν
κυκλοφορήσει αλλά και από συνεχή έρευνα, οι οικονομολόγοι δεν έχουν
καταλήξει στο αν οι αγορές – και κυρίως οι κεφαλαιαγορές – είναι
αποτελεσματικές ή όχι.
Οι ερευνητές για τον έλεγχο της Υπόθεσης της Αποτελεσματικότητας της
Αγοράς χρησιμοποίησαν διάφορους τρόπους : από “κανόνες φίλτρα”,
ελέγχους ροών, μελέτη των αυτοσυσχετίσεων τις πρώτες δεκαετίες, μέχρι
διάφορες παραλλαγές του Variance Ratio test τα τελευταία χρόνια.
Παράλληλα, έχουν προταθεί διάφορα υποδείγματα, το πιο συνηθισμένο είναι
το "Υπόδειγμα του Τυχαίου Περιπάτου", ένα από τα παλαιότερα οικονομικά
μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για την εξήγηση των μεταβολών των τιμών
των μετοχών.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η ισχύς της "Υπόθεσης της
Αποτελεσματικότητας της Αγοράς" στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το χρονικό
διάστημα από 3/1/2001 έως 29/6/2007, μέσα από τη συνήθη πρακτική της
διερεύνησης του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου. Η έρευνά μας
περιλαμβάνει τέσσερις δείκτες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών : τον Γενικό
Δείκτη, τον FTSE/Χ.Α. 20, τον FTSE/Χ.Α. Mid 40 και τον FTSE/X.A. Smallcap
80.
Πραγματοποιείται εβδομαδιαία δειγματοληψία, και όχι καθημερινή, για να
αποφευχθούν φαινόμενα τύπου μικρής εμπορευσιμότητας ή μικρού όγκου
συναλλαγών. Έτσι, επιτυγχάνεται τόσο η λήψη σημαντικού αριθμού
παρατηρήσεων όσο και η ελαχιστοποίηση επιρροής τέτοιου είδους
φαινομένων. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται δύο στατιστικοί έλεγχοι : το
Variance Ratio Test των Lo & MacKinlay (1988) και το Augmented Dickey
Fuller Test των Dickey & Fuller (1981).
Τα ευρήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών
συμπεριφέρεται πια ως "ώριμη" αγορά και πως το υπόδειγμα του τυχαίου
περιπάτου δεν είναι, γενικά, συνεπές με την στοχαστική συμπεριφορά των
εβδομαδιαίων αποδόσεων μετοχών μεγάλης, μεσαίας και μικρής
κεφαλαιοποίησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1.1 Πρόλογος
Ένα παλιό αλλά και συνάμα δημοφιλές ανέκδοτο μεταξύ των οικονομολόγων,
αναφέρεται σε έναν οικονομολόγο με έναν φίλο του, οι οποίοι κατά την
διάρκεια ενός περιπάτου τους βρίσκουν ένα χαρτονόμισμα των 100$. Καθώς
ο ένας σκύβει να το πιάσει, ο οικονομολόγος του λέει : “Μην μπαίνεις στον
κόπο, αν ήταν αληθινό, τότε κάποιος θα το είχε ήδη πάρει“ (Andrew Lo
(1997)).
Το χιουμοριστικό αυτό παράδειγμα, της οικονομικής λογικής, αντανακλά το
θέμα της υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών (Efficient Markets
Hypothesis, EMH).
Η “Υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών” κρατά αμείωτο το
ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες
καθώς αποτελεί πεδίο εφαρμογής των πλέον σύγχρονων εργαλείων της
Οικονομετρικής Επιστήμης. Ακόμα και μετά από χιλιάδες άρθρα που έχουν
κυκλοφορήσει αλλά και από συνεχή έρευνα, οι οικονομολόγοι δεν έχουν
καταλήξει στο αν οι αγορές – και κυρίως οι κεφαλαιαγορές – είναι
αποτελεσματικές ή όχι.
Η επίδρασή της στην οικονομική θεωρία γίνεται αντιληπτή παρακολουθώντας
την εξέλιξη των μεθοδολογικών προσεγγίσεων από το 1960 μέχρι και σήμερα.
Από την περίοδο που τα χρηματοοικονομικά περιστρέφονταν αποκλειστικά
γύρω από την στρατηγική χρηματοοικονομική διοίκηση ( χρήση της Καθαρής
Παρούσας Αξίας ή του εσωτερικού ποσοστού προεξόφλησης για την
αξιολόγηση των επενδύσεων) έως την διαμόρφωση μιας αυστηρά οικονομικής
θεωρίας που υπόκειται σε συστηματικούς εμπειρικούς ελέγχους.
Η ιδέα μιας αποτελεσματικά πληροφορημένης οικονομικής αγοράς αν και
φαινομενικά είναι απλή, ωστόσο εμπεριέχει αρκετές «λεπτές» έννοιες οι
οποίες μπορεί να μας οδηγήσουν είτε στην αποδοχή της είτε στην απόρριψή
της. Θεωρώντας ότι οι κεφαλαιαγορές είναι αποτελεσματικές, συνεπάγεται ότι
μπορούν να ενσωματώσουν όλες τις διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες
(Cootner (1964), Fama (1965a)).
Υπό την υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς, όλες οι διαθέσιμες
πληροφορίες αντικατοπτρίζονται πλήρως και αμέσως στις τιμές των μετοχών,
ενώ παράλληλα προσαρμόζονται αυτόματα και με τυχαίο τρόπο σε
οποιαδήποτε πληροφορία γνωστοποιηθεί στην αγορά. Με άλλα λόγια και
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σύμφωνα με τον Fama (1970) μια αγορά θεωρείται αποτελεσματική, όταν
εξυπηρετείται ο πρωταρχικός ρόλος των κεφαλαιαγορών που είναι η βέλτιστη
κατανομή των πόρων.
Η συνήθης έκφραση της «Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς» είναι το
«Υπόδειγμα του Τυχαίου Περιπάτου» , ένα από τα παλαιότερα οικονομικά
μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για την εξήγηση των μεταβολών των τιμών
των μετοχών. Για αρκετά χρόνια η “Υπόθεση της αποτελεσματικότητας των
αγορών” και το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου θεωρούνταν ισοδύναμα, και
ωστόσο που τώρα αναγνωρίζονται ως κάτι το διαφορετικό, η θεωρία του
τυχαίου περιπάτου εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
εμπειρική έρευνα της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών.
Το παραπάνω γίνεται φανερό από το γεγονός ότι η διατύπωση της θεωρίας
για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών προήλθε από την ογκώδη
συγκέντρωση στοιχείων - στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του
1960 – ότι η συμπεριφορά των τιμών των μετοχών θα μπορούσε να
ερμηνευθεί αξιόπιστα μέσω του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου (Fama
(1970)). Για παράδειγμα ο Kendall (1953), μετά από την έρευνά του στην
συμπεριφορά των εβδομαδιαίων μεταβολών σε 19 δείκτες Βρετανικών
βιομηχανικών τιμών μετοχών και στην τρέχουσα τιμή βαμβακιού (Νέα Υόρκη)
και σιταριού (Σικάγο), καταλήγει στο συμπέρασμα :

«The series looks like a wandering one, almost as if once a week the
demon of Chance drew a random number from a symmetrical population of
fixed dispersion and added it to the current price to determine the next
week’s price».
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ η ΕΜΗ δεν συνεπάγεται ότι οι τιμές ακολουθούν

το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου, ο τυχαίος περίπατος συμφωνεί με την
υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών.
Με την ανάπτυξη τόσο των νέων οικονομετρικών μεθόδων όσο και της
πληροφορικής, άρχισαν να διατυπώνονται ορισμένες κριτικές ενάντια της
υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών π.χ. Goodwin (1990), Peters (1994),
Συριόπουλος (1997α), Malkiel (2003). Ειδικότερα, η ΕΜΗ αναφέρεται και ως
υπόθεση της βραχυχρόνιας μνήμης, αφού οι μελλοντικές τιμές των
μετοχών δεν μπορούν να προβλεφθούν με βάση τις τιμές τους στο παρελθόν.
Στον αντίποδα της βραχυχρόνιας μνήμης, αναπτύσσονται θεωρίες περί
μακροχρόνιας μνήμης ή εμμονής, με βάση τις οποίες οι μελλοντικές τιμές
των μετοχών να είναι δυνατό να προβλεφθούν χρησιμοποιώντας ιστορικά
στοιχεία (Lo (1991), Mills (1993, 1994), Barkoulas & Baum (1996)).
Όλα τα παραπάνω, δηλαδή τόσο η αμφισβήτηση της υπόθεσης των
αποτελεσματικών αγορών όσο και η εξέλιξη στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις
της οικονομετρίας, αποτέλεσαν το κίνητρο για την ενασχόλησή μας με το θέμα
της παρούσας διατριβής.
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1.2 Σκοπός και διάρθρωση της διατριβής
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ισχύ της υπόθεσης
της αποτελεσματικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δηλαδή το
Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Για να επιτευχθεί το παραπάνω, θα πρέπει να
μελετηθεί αν οι τιμές των μετοχών στο Χ.Α. ακολουθούν (ή όχι) το υπόδειγμα
του τυχαίου περιπάτου. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί και μια σύγκριση της
συμπεριφοράς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με την συμπεριφορά άλλων
κεφαλαιαγορών.
Η μελέτη είναι οργανωμένη ως εξής : το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο που
πέρα από τον πρόλογο περιλαμβάνει και αναφορά στην «Υπόθεση της
Αποτελεσματικής Αγοράς» όπου παρατίθενται οι διάφοροι ορισμοί που έχουν
διατυπωθεί γύρω από την υπόθεση, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ισχύει
κ.ά.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στην
οποία περιγράφονται τα πιο σπουδαία άρθρα και έρευνες πάνω στην
υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών. Η παρουσίασή των ερευνών
γίνεται σύμφωνα με τον τύπο της αποτελεσματικότητας που εξετάζουν.
Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ελληνική κεφαλαιαγορά καθώς και η
μεθοδολογία που ακολουθείται για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας
του Χ.Α. Επιλέχθηκαν δύο έλεγχοι : πρώτον το Variance Ratio test των Lo
and MacKinlay (1988) και δεύτερον το Augmented Dickey-Fuller test των
Dickey and Fuller (1981). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε συνδυάζει
δύο στοιχεία : αφενός μεν είναι σύγχρονη ώστε τα αποτελέσματα να
εντάσσονται στα πλαίσια της τρέχουσας διεθνούς αντιπαράθεσης πάνω στο
ζήτημα και αφετέρου είναι δοκιμασμένη σε μια πληθώρα εμπειρικών
δεδομένων. Τόσο το Variance Ratio test όσο και το Augmented Dickey-Fuller
test πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 15.0
αλλά και του προγράμματος της Microsoft Excel 2003.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ενώ
στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα καθώς και μια
συνολική κρίση στα εμπειρικά αποτελέσματα.
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1.3 Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς
Αν και συνήθως στην οικονομική επιστήμη, πρώτα διατυπώνεται η θεωρία και
ύστερα ξεκινούν οι έρευνες ώστε είτε να την επιβεβαιώσουν είτε να την
απορρίψουν, στην περίπτωση της «υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς»
συνέβη το αντίθετο. Όπως αναφέρει στον πρόλογό του ο Fama (1970) : «από
ιστορικής πλευράς θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σημαντικότερο μέρος της
εμπειρικής έρευνας προηγήθηκε της διατύπωσης της θεωρίας».
Μέχρι την εμφάνιση των μοντέλων του Samuelson (1965) και του Mandelbrot
(1966) όλα τα εμπειρικά αποτελέσματα έψαχναν μια «αυστηρή» θεωρία. Για
αρκετές δεκαετίες, τόσο οι επιστήμονες όσο και οι επενδυτές αναζητούσαν
κάποιον «κανόνα» που θα μπορούσε να ερμηνεύσει την μελλοντική πορεία
των χρεογράφων. Την περίοδο εκείνη τα εμπειρικά, στατιστικά ή
οικονομετρικά αποτελέσματα υποστήριζαν την υπόθεση ότι οι αποδόσεις των
τιμών των χρεογράφων ακολουθούσαν το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου
και ότι οι αποδόσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Τα παραπάνω οδήγησαν στο σχηματισμό της υπόθεσης
αποτελεσματικότητας των αγορών (Efficient Markets Hypothesis, EMH).

της

1.3.1 Ορισμοί
Η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης,
στα οικονομικά, από τις αρχές του 1970 και γι’ αυτό το λόγο έχουν διατυπωθεί
ποικίλοι ορισμοί σχετικά με την υπόθεση με την πάροδο των χρόνων.
Ο πρώτος ορισμός διατυπώθηκε από Fama et al (1969), σύμφωνα με τον
οποίο ως αποτελεσματική αγορά καθορίσθηκε η αγορά που προσαρμόζεται
ταχύτατα σε νέες πληροφορίες.
Σύντομα έγινε κατανοητό ότι αν και η προσαρμογή της αγοράς σε νέες
πληροφορίες αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής
αγοράς, δεν είναι από μόνο του επαρκές. Γι’αυτό, ο Fama (1970)
αναδιατυπώνει τον όρο λέγοντας : «…in an efficient market prices fully reflect
available information…» 1 .
Στα τέλη της δεκαετίας έρχεται ο Jensen (1978) για να μας δώσει, έναν
επίσης,χρήσιμο ορισμό, πιο κοντά στον πραγματικό κόσμο των συναλλαγών :
“ A market is efficient with respect to information set θt if it is impossible to
make economic profits by trading on the basis of information set θt” [“By
economic profits, we mean the risk adjusted returns net of all costs.”] 2 .
1

Η ερμηνεία του όρου : «Σε μια αποτελεσματική αγορά, οι τιμές αντανακλούν πλήρως κάθε διαθέσιμη
πληροφορία».
2
Ο Jensen ορίζει μια αγορά ως αποτελεσματική ως προς ένα σύνολο πληροφοριών θt, εάν είναι
αδύνατο κάποιος να αποκομίσει οικονομικά οφέλη χρησιμοποιώντας μόνο τις πληροφορίες του
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Ο Fama, όμως, επανέρχεται το 1991 δίνοντας έναν ακόμη πιο μοντέρνο
ορισμό : «οι τιμές των χρεογράφων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε μια
αποτελεσματική αγορά αντανακλούν πλήρως όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες». Αυτό σημαίνει ότι η αγορά επεξεργάζεται τις πληροφορίες
ορθολογικά, με την έννοια ότι σχετικές πληροφορίες δεν παραβλέπονται και
δεν γίνονται συστηματικά λάθη. Συνέπεια, οι τιμές των χρεογράφων να είναι
σε εκείνα τα επίπεδα που συμβαδίζουν με τις “βασικές αρχές”. Στον ορισμό
του 1991, αν και είναι φαινομενικά ίδιος με τον αντίστοιχο του 1970, ο Fama
προσθέτει δύο παρατηρήσεις ώστε να έχει ισχύ.
Πρώτον, ο παραπάνω ορισμός, αποτελεί μια ισχυρή εκδοχή της ΕΜΗ, με την
προϋπόθεση το κόστος συλλογής των πληροφοριών καθώς και το κόστος
συναλλαγών να είναι μηδενικά. Στην περίπτωση που η πληροφορία «κόστιζε»
θα έπρεπε να υπήρχε ένα οικονομικό κίνητρο για την απόκτησή της. Αλλά δεν
θα υπήρχε τέτοιου είδους κίνητρο, εάν η πληροφορία ήδη πλήρως
αντικατοπτρίζονταν στις τιμές των χρεογράφων (Grossman and Stiglitz
(1980)). Δεύτερον, μια πιο ασθενής εκδοχή, με την οικονομική σημασία, θέτει
ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν κάθε πληροφορία μέχρι το σημείο εκείνο στο
οποίο το οριακό όφελος από τη χρήση της πληροφορίας για επενδυτικό
σκοπό δεν ξεπερνά το οριακό κόστος (Jensen (1978)).
Τι σημαίνει όμως ότι οι τιμές των χρεογράφων πρέπει να είναι στα επίπεδα
που συμβαδίζουν με τις “βασικές αρχές”; Είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός
μοντέλου που θα διαδραματίζει το ρόλο συνδέσμου μεταξύ των οικονομικών
βασικών αρχών με τις τιμές των χρεογράφων. Έτσι, ενώ υπάρχουν τέτοιου
είδους μοντέλα σε όλες τις αγορές, κανείς δεν είναι πεπεισμένος ότι θα
καταφέρουν να διαδραματίσουν τον παραπάνω ρόλο με επιτυχία. Ουσιαστικά,
η δυσκολία έγκειται στον από κοινού έλεγχο της υπόθεσης της
αποτελεσματικής αγοράς με κάποιο υπόδειγμα ισορροπίας, ένα υπόδειγμα
αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων π.χ. το CAPM. Άλλωστε ήταν δύσκολο
να ερμηνευθεί εάν η απόρριψη της εξεταζόμενης υπόθεσης οφειλόταν στην
αναποτελεσματικότητα της αγοράς ή στην κακή εξειδίκευση του υποδείγματος
ισορροπίας της αγοράς (Campbell, Lo and MacKinlay (1997)). Σύμφωνα με
τον Fama (1991), το πρόβλημα εντοπίζονταν στο μοντέλο αποτίμησης (“bad
model problem”).
Οι λέξεις στον ορισμό που παραθέτει ο Fama είναι προσεκτικά επιλεγμένες.
Για παράδειγμα η λέξη “efficient”. Φαίνεται πως την χρησιμοποίησε διότι, εν
μέρει παρέχει τον αναγκαίο σύνδεσμο με την ευρεία οικονομική έννοια της
αποτελεσματικότητας ως προς την τοποθέτηση κεφαλαίων. Έτσι στην
ανασκόπηση της θεωρίας για την ΕΜΗ το 1970, ο Fama ξεκινάει ως εξής :

“The primary role of the capital market is allocation of ownership of the
economy’s capital stock. In general terms, the ideal is a market in which
prices provide accurate signals for resource allocation : that is, a market
in which firms can make production-investment decisions, and investors
συνόλου θt. Με την έννοια οικονομικά οφέλη θεωρείται η προσαρμοσμένη απόδοση ανά μονάδα
κινδύνου ύστερα από κάθε κόστος.
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can choose among the securities that represent ownership of firms’
activities under the assumption that securities prices at any time “fully
reflect” all available information”.
Ο δεσμός μεταξύ μιας αγοράς που αντανακλά πλήρως όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες (τουλάχιστον μέχρι το σημείο που ορίζει και ο Jensen (1978))
και του ρόλου της στην αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων, προβάλλεται
ως αρκετά φυσιολογικός. Βέβαια, περαιτέρω ανάλυση έχει καταδείξει το
γεγονός ότι οι δύο προαναφερθείσες έννοιες δεν συμβαδίζουν, για λόγους
που οφείλονται (i) στην μη ολοκλήρωση των αγορών και (ii) στην αποκάλυψη
των πληροφοριών, μέσω των τιμών, όταν η κτήση των πληροφοριών
συνεπάγεται κάποιο κόστος (Stiglitz (1981)).
Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε τον ορισμό που διατύπωσε ο Malkiel
(1992) : “ A capital market is said to be efficient if it fully and correctly reflects
all relevant information in determining security prices. Formally, the market is
said to be efficient with respect to some information set, φ, if security prices
would be unaffected by revealing that information to all participants. Moreover,
efficiency with respect to an information set, φ, implies that it is impossible to
make economic profits by trading on the basis of φ”.
Ο πλέον όμως σύγχρονος ορισμός για την ΕΜΗ είναι εκείνος που
διατυπώθηκε από τους Timmermann and Granger (2004):

“A market is efficient with respect to the information set, Ωt, search
technologies, St, and forecasting models, Mt, if it is impossible to make
economic profits by trading on the basis of signals produced from a
forecasting model in Mt defined over predictor variables in the
information set Ωt and selected using a search technology in St “. 3

1.3.2 Υποθέσεις
Σύμφωνα με τον Fama (1970) υπάρχουν τρεις ικανές συνθήκες για να έχει
ισχύ η “Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς” :
¾ Δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών κατά την διαπραγμάτευση των
χρεογράφων.
¾ Όλοι οι επενδυτές έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε διαθέσιμη
πληροφορία για την αγορά και, μάλιστα, με μηδενικό κόστος.

3

Όπως παρατηρούμε, στον πλέον σύγχρονο ορισμό για την αποτελεσματικότητα των αγορών
λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το πληροφοριακό σύνολο αλλά και η τεχνολογία έρευνας και τα μοντέλα
προβλέψεων.
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¾ Όλοι οι επενδυτές κάνουν τις ίδιες εκτιμήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο
της διαθέσιμης πληροφόρησης τόσο στις τρέχουσες τιμές των
χρεογράφων όσο και στις μελλοντικές τους διακυμάνσεις.
Στην παραπάνω αγορά, η τρέχουσα τιμή ενός χρεογράφου θα αντανακλά
πλήρως όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση. Είναι προφανές πως το
περιβάλλον που δημιουργούν αυτές οι τρεις συνθήκες, είναι πολύ ιδανικό για
να είναι πραγματικό. Οι παραπάνω συνθήκες, όμως, αν και είναι ικανές δεν
είναι αναγκαίες για την ισχύ της “Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς”.
Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δεχτούμε την ΕΜΗ χωρίς αυτό υποχρεωτικά
να συνεπάγεται την ισχύ των παραπάνω συνθηκών.
Για παράδειγμα, μπορεί το υψηλό κόστος συναλλαγών να εμποδίζει
ορισμένους επενδυτές να προβούν σε αγοραπωλησίες χρεογράφων (με
αποτέλεσμα να περιορίζεται ο αριθμός των συναλλαγών), αυτό όμως δεν
υπονοεί ότι οι τιμές των χρεογράφων, που διαμορφώνονται μέσω των
συναλλαγών, δεν θα αντανακλούν πλήρως όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση.
Επίσης, ακόμα και στην περίπτωση που οι επενδυτές δεν θα έχουν τις ίδιες
εκτιμήσεις σχετικά με την «σωστή» τιμή μιας μετοχής, αυτό δεν θα είναι
αρκετό ώστε η αγορά να χαρακτηριστεί ως αναποτελεσματική. Αντίθετα, για
να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, θα πρέπει να εντοπιστούν
επενδυτές που να είναι ικανοί να κάνουν καλύτερες εκτιμήσεις σε μόνιμη
βάση.
Για τον έλεγχο της υπόθεσης της αποτελεσματικότητας της αγοράς έχουν
προταθεί διάφορα υποδείγματα, ορισμένα από τα οποία θα εξεταστούν στις
ακόλουθες ενότητες.

1.3.3 Το “Υπόδειγμα του Δίκαιου Παιχνιδιού” (The Fair Game
Model)
Η διατύπωση του ορισμού της ΕΜΗ από τον Fama (1970) είναι τόσο γενική
που είναι αδύνατο να ελεγχθεί από εμπειρικές μελέτες. Για να καταστεί
δυνατός ο έλεγχος, θα πρέπει να καθορισθεί λεπτομερώς η διαδικασία
προσαρμογής της τιμής του χρεογράφου στην διαθέσιμη πληροφόρηση. Με
άλλα λόγια είναι αναγκαίο να δοθεί στον ορισμό μαθηματική υπόσταση.
Θεμέλιος λίθος του μοντέλου που προτείνει ο Fama είναι η υπόθεση ότι οι
συνθήκες ισορροπίας της αγοράς μπορούν να περιγραφούν με όρους
αναμενόμενων αποδόσεων. Στην ισορροπία, με ένα συγκεκριμένο σύνολο
πληροφοριών, η αναμενόμενη απόδοση ενός χρεογράφου εξαρτάται από τον
κίνδυνο που αυτό εμπεριέχει. Απόρροια αυτού, διαφορετικές θεωρίες να
διαφέρουν πρωταρχικά στο πώς καθορίζεται ο κίνδυνος. Έτσι, το μοντέλο
που διατύπωσε ο Fama, περιλάμβανε ολόκληρη την οικογένεια των θεωριών
που έχουν ως βάση τους την αναμενόμενη απόδοση (“expected return
theories”).
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Η μαθηματική διατύπωση του μοντέλου δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση :

[

]

Ε(~
p j , t +1 / Φ t ) = 1 + Ε(~
r j , t +1 / Φ t ) p jt

(1)

όπου :
Ε
p jt

= το σύμβολο της αναμενόμενης τιμής
= η τιμή του χρεογράφου j την χρονική στιγμή t

p j , t +1

= η τιμή του χρεογράφου j την χρονική στιγμή t+1

r j , t +1

= η απόδοση του χρεογράφου j την περίοδο από t μέχρι t+1

Φt
~

= το εκάστοτε πληροφοριακό σύνολο την χρονική στιγμή t
= το σύμβολο των τυχαίων μεταβλητών

Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, οι επενδυτές σε κάθε χρονική
στιγμή t βασίζουν τις εκτιμήσεις τους για την απόδοση του χρεογράφου j στο
δεδομένο σύνολο πληροφοριών Φ. Και με αυτήν την έννοια, οι τιμές που
διαμορφώνονται κάθε χρονική στιγμή, «αντικατοπτρίζουν πλήρως» όλες τις
διαθέσιμες πληροφορίες.
Η επιπλέον αξία του χρεογράφου j, στην αγορά, την χρονική στιγμή t+1
δίνεται από την παρακάτω σχέση :

x j, t +1 = p j, t +1 − Ε( p j, t +1 / Φt )
Διαφορετικά, η μεταβλητή

(2)

x j , t +1 εκφράζει την διαφορά μεταξύ της

πραγματικής τιμής του χρεογράφου j την στιγμή t+1 και της αναμενόμενης
τιμής από τον επενδυτή την ίδια χρονική στιγμή.
Από την (2) προκύπτει η επόμενη σχέση :

Ε (~
x j , t +1 / Φ t ) = 0

(3)

{ }

Η οποία εκφράζει πως η ακολουθία των αποκλίσεων x jt χαρακτηρίζεται ως
«δίκαιο παιχνίδι» (fair game) σε σχέση με την ακολουθία των πληροφοριακών
συνόλων { Φ t }.
Λόγω όμως των υποθέσεων που έχουν γίνει 4 και με δεδομένο το
πληροφοριακό σύνολο Φ, το μοντέλο του δίκαιου παιχνιδιού αποκλείει την
πιθανότητα ύπαρξης στρατηγικής που να δίνει αναμενόμενη απόδοση
διαφορετική από εκείνη που προβλέπει το υπόδειγμα ισορροπίας της αγοράς.

4

(i) οι συνθήκες ισορροπίας της αγοράς μπορούν να εκφραστούν σε όρους αναμενόμενων αποδόσεων
και (ii) το πληροφοριακό σύνολο Φ, πλήρως χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση των αναμενόμενων
αποδόσεων σε κατάσταση ισορροπίας και των τρεχουσών τιμών.
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1.3.4 Το “Υπόδειγμα Submartingale” (The Submartingale Model)
Το υπόδειγμα που θα εξετάσουμε σε αυτήν την ενότητα, αποτελεί μια εκδοχή
του υποδείγματος του δίκαιου παιχνιδιού.
Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι γνωρίζουμε την χρονολογική σειρά των
τιμών ενός χρεογράφου j καθώς και την αντίστοιχη του πληροφοριακού
συνόλου Φ, μέχρι την χρονική στιγμή t και θέλουμε να προβλέψουμε την τιμή
του χρεογράφου για την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή t+1. Δηλαδή, ζητάμε
Ε (~
p j , t + 1 / Φ t ) η οποία έκφραση λέμε ότι σχηματίζει ένα “submartingale” αν
ικανοποιεί την ιδιότητα :

Ε( ~
p j , t +1 / Φ t )≥ p jt

(4)

Η παραπάνω σχέση λέει ότι “ η καλύτερη πρόβλεψη για την επόμενη τιμή του
χρεογράφου, με δεδομένο πληροφοριακό σύνολο, είναι μεγαλύτερη ή ίση
από την τρέχουσα τιμή του”. 5
Το υπόδειγμα “submartingale” έχει μία πολύ σημαντική συνέπεια. Πιο
συγκεκριμένα, όποιος επενδυτής βασισθεί στην στρατηγική “ένα χρεόγραφο
και μετρητά” (one security and cash) 6 , με δεδομένη την σχέση (4), δεν θα
μπορέσει να αποκομίσει υψηλότερα κέρδη από την περίπτωση χρήσης μιας
στρατηγικής “αγοράς και διακράτησης” (buy and hold) του χρεογράφου.

1.3.5 Το “Υπόδειγμα του Τυχαίου Περιπάτου” (The Random Walk
Model)
Για πολλά χρόνια, το ερώτημα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο μπορεί η
χρονολογική σειρά των τιμών μιας μετοχής να χρησιμοποιηθεί στην
πρόβλεψη της μελλοντικής τιμής της μετοχής, αποτελεί πηγή αντιπαραθέσεων
μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών κύκλων. Η απάντηση δίνεται από το
μοντέλο που θα εξετάσουμε στην παρούσα ενότητα, που αποτελεί μια άλλη
ειδική περίπτωση του υποδείγματος του δίκαιου παιχνιδιού.
Σύμφωνα με την θεωρία του τυχαίου περιπάτου, το μελλοντικό «μονοπάτι»
του επιπέδου των τιμών μιας μετοχής δεν είναι πιο προβλέψιμο από το
μονοπάτι μιας σειράς τυχαίων αριθμών. Η παραπάνω πρόταση θα μπορούσε
να μεταφραστεί, με την βοήθεια της στατιστικής, ως εξής : οι διαδοχικές
μεταβολές των τιμών αποτελούν ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με παρόμοια
κατανομή. Με απλά λόγια, η χρονολογική σειρά των μεταβολών των τιμών δεν
5

Εάν η εξίσωση (4) ισχύει ως ισότητα, ώστε οι αναμενόμενες αποδόσεις και οι μεταβολές των τιμών
να είναι μηδενικές, τότε το υπόδειγμα ονομάζεται “martingale”.
6
Πρόκειται για στρατηγική που ορίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο επενδυτής, σε οποιαδήποτε
στιγμή t, είτε θα κρατήσει το χρεόγραφο j είτε θα πάρει θέση πωλητή ή θα κρατήσει τα μετρητά.
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έχει μνήμη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές
προβλέψεις (Fama (1965)).
Δύο υποθέσεις θεμελιώνουν το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου :
¾ Οι διαδοχικές μεταβολές των τιμών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Δηλαδή, η μεταβολή pt − pt −1 είναι ανεξάρτητη από τη μεταβολή

pt −1 − pt − 2 , όπου p t είναι η τιμή του χρεογράφου τη χρονική στιγμή
t. Με άλλα λόγια, δεν υφίστανται συστηματικοί σχηματισμοί των τιμών
των χρεογράφων μέσα στον χρόνο.
¾ Οι μεταβολές των τιμών υπακούουν σε κάποια κατανομή πιθανοτήτων
Fama (1965) .
Η μαθηματική έκφραση των δύο παραπάνω υποθέσεων μας οδηγεί στην
ακόλουθη σχέση :

f (r j , t +1 / Φ t )= f (r j , t +1 )

(5)

η οποία μας περιγράφει το γεγονός ότι η υπό συνθήκη κατανομή πιθανότητας
(αριστερό μέλος) μιας τυχαίας μεταβλητής είναι παρόμοια με την οριακή
κατανομή πιθανότητας (δεξιό μέλος) της ίδιας μεταβλητής. Επιπρόσθετα, η
κατανομή f πρέπει να είναι η ίδια για οποιαδήποτε χρονική στιγμή t. Στο
σημείο αυτό, ο Fama (1970) κάνει δύο σημαντικές διευκρινίσεις :
¾ Οι τιμές θα ακολουθούν έναν τυχαίο περίπατο αν οι μεταβολές τους
είναι ανεξάρτητες και όμοια κατανεμημένες. 7 Αντίθετα, αν οι αποδόσεις
μιας περιόδου είναι ανεξάρτητες και έχουν την ίδια κατανομή, οι τιμές
δεν θα ακολουθούν τυχαίο περίπατο καθώς η κατανομή των
μεταβολών των τιμών θα εξαρτάται από το επίπεδο των τιμών.
¾ Υποθέτουμε πως το πληροφοριακό σύνολο

(

)

Φt

εμπεριέχει μόνο τις

παρελθοντικές αποδόσεις r j ,t , r j ,t −1 , r j ,t − 2 , K .
Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, με την υπόθεση ότι η αναμενόμενη
απόδοση ενός χρεογράφου j είναι σταθερή με την πάροδο του χρόνου και με
την βοήθεια της εξίσωσης (1), το υπόδειγμα μπορεί να γραφεί ως εξής :

Ε(rj , t +1 / Φt )= Ε(~
rj , t +1 )
Με αυτόν τον τρόπο, δείχνουμε πως η μέση τιμή της κατανομής

(6)

r j , t +1

είναι

ανεξάρτητη του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριών στον χρόνο t, σε
7

Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση θα λέμε ότι έχουμε “τυχαίο περίπατο με κατεύθυνση” καθώς οι
αναμενόμενες μεταβολές των τιμών μπορεί να είναι διάφορες του μηδενός.
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αντίθεση με το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου της εξίσωσης (5) που εκφράζει
την ανεξαρτησία ολόκληρης της κατανομής ως προς το

Φ t .8

Κλείνοντας την παρούσα υποενότητα, μπορούμε να πούμε πως θα ήταν
καλύτερο να θεωρούμε το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου ως μια
προέκταση του μοντέλου του δίκαιου παιχνιδιού με την έννοια ότι
διατυπώνεται λεπτομερέστερα το οικονομικό περιβάλλον. Βέβαια και η
υπόθεση περί ανεξαρτησίας δεν απαιτεί το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου
αλλά επιβεβαιώνεται από το μοντέλο submartingale και την εξίσωση (4).

8

Το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου δεν υπονοεί πως οι παρελθούσες πληροφορίες δεν έχουν αξία
για την πρόβλεψη των κατανομών των μελλοντικών αποδόσεων. Ωστόσο λέει πως η στοχαστική
διαδικασία των αποδόσεων δεν έχει κάποια επίδραση στις κατανομές των μελλοντικών αποδόσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.1 Εισαγωγή
Όλη η εμπειρική έρευνα, σχετικά με την υπόθεση της αποτελεσματικότητας
των αγορών, έχει να κάνει με το αν οι τιμές των χρεογράφων αντανακλούν
πλήρως συγκεκριμένα υποσύνολα του διαθέσιμου, κάθε χρονική στιγμή,
πληροφοριακού συνόλου Φt.
Επομένως, ανάλογα με το περιεχόμενο του πληροφοριακού συνόλου,
διακρίνουμε
τρεις
τύπους
αποτελεσματικής
αγοράς
9
:
¾ Ασθενής μορφή (Weak form) : το πληροφοριακό σύνολο
περιλαμβάνει όλες τις ιστορικές τιμές και αποδόσεις των χρεογράφων.
Τα περισσότερα εμπειρικά αποτελέσματα προέρχονται από το
υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου. Με άλλα λόγια, οι τιμές και οι
αποδόσεις των χρεογράφων είναι διαχρονικά ανεξάρτητες.
¾ Ημι-ισχυρή μορφή (Semi-strong form) : το ενδιαφέρον έγκειται στην
ταχύτητα προσαρμογής της αγοράς σε πληροφορίες που είναι δημόσια
γνωστές. (π.χ. ανακοίνωση μερισμάτων split, ανακοίνωση κερδοφορίας
κλπ). Επίσης, διάφορες δημοσιευμένες μακροοικονομικές πληροφορίες
(π.χ. πληθωρισμός, επιτόκια, ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας) δεν
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ώστε οι επενδυτές να αποκτήσουν
υπερβάλλοντα κέρδη. Έτσι, οι τρέχουσες τιμές και αποδόσεις των
μετοχών αντικατοπτρίζουν όλες τις δημοσιευμένες πληροφορίες και δεν
παρατηρείται υστέρηση στην πληροφόρηση όλων των επενδυτών.
¾ Ισχυρή μορφή (Strong form) : δεν υπάρχουν πλέον μυστικά. Το
σύνολο πληροφοριών που αντικατοπτρίζεται στις τιμές, περιλαμβάνει
κάθε πληροφορία (δημόσια και ιδιωτική), μειώνοντας με αυτόν τον
τρόπο την οποιαδήποτε ευκαιρία πραγματοποιήσεως υπερκανονικών
κερδών. 10

9

Ο διαχωρισμός των μορφών αποτελεσματικής αγοράς έγινε αρχικά από τον Roberts (1967) και
χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τον Fama (1970).
10
Ο Fama (1991) μετονομάζει τους τρεις τύπους κατηγοριών σε (i) έλεγχοι για την προβλεπτική
ικανότητα των αποδόσεων των τιμών, (ii) έλεγχοι επίδρασης ειδήσεων και γεγονότων και (iii) έλεγχοι
για ιδιωτική πληροφόρηση αντίστοιχα.
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Η παραπάνω τριχοτόμηση εξυπηρετεί έναν πολύ χρήσιμο σκοπό : να
μπορέσουμε να αναδείξουμε με ακρίβεια το επίπεδο της πληροφόρησης στο
οποίο η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών παύει να ισχύει.
Παρακάτω, θα ασχοληθούμε με ελέγχους της αποτελεσματικότητας των
αγορών ανάλογα με την μορφή τους. Ουσιαστικά αποτελεί μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση στο θέμα μας. Το παρόν κεφάλαιο κλείνει με μια σύντομη αλλά
περιεκτική αναφορά στις “ανωμαλίες” της αγοράς και μία συνοπτική
ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων της διεθνούς εμπειρικής έρευνας.

2.2 Έλεγχοι της αποτελεσματικής αγοράς στην ασθενή της μορφή
Με πολύ απλούς ελέγχους μπορούμε είτε να επιβεβαιώσουμε είτε να
απορρίψουμε την υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς στην ασθενή της
μορφή. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε την εξής
παλινδρόμηση 11 :

H0 : Ε( pt +1 / pt , pt −1 ) = β0 + β1 pt − β 2 pt −1
όπου :

β0 = 0
β1 = (1 + rt )
β2 = 0
και rt είναι το κόστος ευκαιρίας. Ο παραπάνω έλεγχος μας λέει ποια
πληροφορία δεν παίζει ρόλο. Εάν ο συντελεστής της παραμέτρου β2 είναι
στατιστικά σημαντικός, τότε η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς στην
ασθενή της μορφή απορρίπτεται.
Αν και η συνεισφορά του αγνοήθηκε για περίπου έξι δεκαετίες, ο Bachelier
(1900), ήταν ο πρώτος που είχε αναφερθεί στο υπόδειγμα του τυχαίου
περιπάτου. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Working (1934) και
Kendall (1953) αν και οι προτάσεις του πρώτου δεν είχαν την δύναμη των
εμπειρικών αποτελεσμάτων του δεύτερου. Την παραπάνω άποψη ενίσχυσε
με το άρθρο του ο Roberts(1959) ο οποίος έδειξε ότι χρονοσειρές που
παράγονται από τυχαίους αριθμούς έχουν μεγάλες ομοιότητες με τις
χρονοσειρές των τιμών των μετοχών.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη είναι εκείνη που παρουσιάστηκε από τον
Osborne (1959) ο οποίος πρότεινε συνθήκες αγοράς που θα οδηγούσαν σε
τυχαίο περίπατο. Στο μοντέλο του, η ανεξαρτησία μεταξύ διαδοχικών
μεταβολών των τιμών απορρέει από την υπόθεση ότι οι αποφάσεις των
11

Κ. Συριόπουλος, “Διεθνείς Κεφαλαιαγορές”, 1999, Τόμος 1, Εκδόσεις Ανικούλα, σελ. 249.
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επενδυτών για ένα μεμονωμένο χρεόγραφο είναι ανεξάρτητες από συναλλαγή
σε συναλλαγή.
Όμως, οι μελέτες αυτές δεν έγιναν δεκτές από αναλυτές, συμβούλους και
διαχειριστές. Πρώτος ο Alexander (1961) επινόησε κάποιους τεχνικούς
κανόνες φίλτρων τιμής (filter rules) με σκοπό να ελέγξει την δυνατότητα
επίτευξης κερδοφορίας πέρα από τα κανονικά επίπεδα. Εάν μπορούσαν να
βρεθούν τέτοιου είδους κανόνες τότε οι μεταβολές των τιμών δεν θα ήταν
τυχαίες. Οι κανόνες αυτοί, ορίζουν τα εξής : ”εάν η τιμή μιας μετοχής αυξηθεί
κατά τουλάχιστον y% πάνω από ένα επίπεδο, τότε αγόρασε την μετοχή και
διακράτησέ την έως ότου μειωθεί y% από την κορυφή της, οπότε είτε την
πουλάς είτε την πουλάς ανοικτά (short selling). Παραμένεις σε θέση πωλητή
μέχρι η τιμή να ανέβει κατά y% από το προηγούμενο επίπεδό της, οπότε
κλείνεις την θέση σου αγοράζοντας την. Μεταβολές μικρότερες από y%, προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση, θα πρέπει να αγνοούνται”.
Με άλλα λόγια, συμπέρανε, πως οι τιμές σχηματίζουν τάσεις που θα ήταν
δυνατό να εκμεταλλευτεί ένας επενδυτής ώστε να μπορέσει να έχει αποδόσεις
πέραν του κανονικού από αγοραπωλησίες βασιζόμενες σε νέες πληροφορίες.
Η παραπάνω, όμως, διαπίστωσή του αντιτίθεται στην θεωρία του τυχαίου
περιπάτου η οποία απορρίπτει τον σχηματισμό τάσεων και αποδέχεται το
γεγονός πως οι τιμές αντανακλούν άμεσα και πλήρως κάθε νέα πληροφορία
στην αγορά. Βρήκε, έτσι, ότι δεν ισχύει η τυχαιότητα στις τιμές των μετοχών.
Βέβαια, παρά την ανακάλυψη, πως με την χρήση φίλτρων με μικρό εύρος
(περίπου 1%) μπορεί να επιτευχθούν αποδόσεις καλύτερες από την απλή
στρατηγική “αγορά και διακράτηση”, στην πράξη είναι κάτι αδύνατο να συμβεί,
καθώς λόγω του μεγάλου αριθμού των συναλλαγών που απαιτούνται για την
εφαρμογή του φίλτρου, δημιουργούνται υψηλά κόστη με αποτέλεσμα τα όποια
κέρδη να μειώνονται σημαντικά (ή και να εκμηδενίζονται).
Η τεχνική του φίλτρου, που ανέπτυξε ο Alexander, δέχθηκε την κριτική άλλων
ερευνητών. Τα αποτελέσματα του δεν επιβεβαιώθηκαν από τις μελέτες των
Fama (1965) και Fama and Blume (1966) για διάφορα φίλτρα από 0,5% έως
20%. Για μια περίοδο πέντε ετών, παρατηρήθηκε πως τα φίλτρα έδιναν μέση
απόδοση κατά πολύ μικρότερη από την μέση απόδοση που έδινε η
στρατηγική “αγορά και διακράτηση”.
Στη συνέχεια οι ερευνητές προσπάθησαν να επινοήσουν νέους στατιστικούς
ελέγχους, με τους οποίους θα επιβεβαίωναν ή θα απέρριπταν τα
αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών. Αρχικά, ο Moore (1964) και ο Fama
(1965) στράφηκαν προς την μελέτη των συντελεστών συσχέτισης των
μεταβολών των τιμών των μετοχών. Η διαφορά τους ; Ο Moore αρκέσθηκε
στον υπολογισμό εβδομαδιαίων μεταβολών, σε αντίθεση με τον Fama που
μελέτησε ημερήσιες μεταβολές. Ο Fama υπολόγισε τους συντελεστές
συσχέτισης των ημερήσιων μεταβολών των τιμών των 30 μετοχών του δείκτη
Dow Jones για μια περίοδο που εκτείνεται από το 1957 έως το 1962. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων, εκτός ελάχιστων μετοχών όπου
παρατήρησε σημαντικές εξαρτήσεις, βρήκε πολύ χαμηλούς συντελεστές
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συσχέτισης (σε απόλυτες τιμές ήταν πολύ κοντά στο μηδέν), οπότε κατέληξε
στο συμπέρασμα :

“…are not necessarily a basis for rejecting the efficient markets model…”
Μια άλλη κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκαν οι ερευνητές ήταν η μελέτη
των προσήμων των συντελεστών συσχέτισης (έλεγχοι ροών = runs test).
Ουσιαστικά ήθελαν να μελετήσουν την αλληλουχία θετικών και αρνητικών
μεταβολών που παρουσιάζουν οι τιμές των μετοχών. Και πάλι πρωτοπόρος
ήταν ο Fama (1965), ο οποίος κατέληξε, για ακόμη μια φορά, υπέρ του
υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου. Στηριζόμενος στα αποτελέσματα μιας
έρευνας του Mandelbrot (1963) κατάφερε να αποδείξει πως υψηλές ημερήσιες
μεταβολές τείνουν να ακολουθούνται από επίσης μεγάλες μεταβολές την
επόμενη ημέρα. Το πρόσημο αυτών των μεταβολών συνεχίζει να είναι τυχαίο,
κάτι που αποδεικνύει την απόρριψη του μοντέλου του τυχαίου περιπάτου όχι
όμως και της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς. Η ερμηνεία που δίνει
στο φαινόμενο στηρίζεται στην διαπίστωση πως όταν καινούριες, αλλά
συνάμα σημαντικές, πληροφορίες εμφανίζονται στην αγορά, οι επενδυτές
αδυνατούν να τις εκτιμήσουν με ακρίβεια. Έτσι, άλλοτε οι εκτιμήσεις τους θα
είναι υπεραισιόδοξες και άλλοτε απαισιόδοξες. Συνέπεια των παραπάνω είναι
να παρατηρούνται απότομες διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών.
Παρόμοια έρευνα διεξήγαγαν οι Niederhoffer and Osborne (1966), οι οποίοι
σημειώνουν δύο αποκλίσεις από την απόλυτη τυχαιότητα των μεταβολών των
τιμών των μετοχών. Πρώτον, τα δεδομένα τους αποδεικνύουν ότι οι
αναστροφές (reversals : ζευγάρια από διαδοχικές μεταβολές τιμών με
διαφορετικό πρόσημο) είναι από δύο έως τρεις φορές πιο πιθανές από τις
συνέχειες (continuations : ζευγάρια από διαδοχικές μεταβολές τιμών με ίδιο
πρόσημο). Δεύτερον, αλληλουχίες της μορφής (+/ + +) ή (-/ - -) έχουν ελαφρά
μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης από αλληλουχίες της μορφής (+/ + -) ή
(-/ + -). Οι Niederhoffer and Osborne ερμηνεύουν τα παραπάνω φαινόμενα
βασιζόμενοι στις ιδιαιτερότητες της κεφαλαιαγοράς της Νέας Υόρκης οι οποίες
σχετίζονται με την συγκέντρωση ανεκτέλεστων εντολών αγοράς και πώλησης
με μεγαλύτερη συχνότητα σε συγκεκριμένα “στρογγυλά νούμερα”. Από τα
γραφόμενα τους ο Fama συμπεραίνει πως όσο και στατιστικά σημαντικές αν
είναι οι αποκλίσεις από την ανεξαρτησία των μεταβολών των τιμών από
συναλλαγή σε συναλλαγή, οι τύποι της εξάρτησης που αποκαλύπτονται δεν
υπονοούν αναποτελεσματικότητα της αγοράς 12 .
Οι παραπάνω στατιστικοί έλεγχοι προσέδωσαν στο υπόδειγμα του τυχαίου
περιπάτου ισχυρή πειραματική τεκμηρίωση. Θα πρέπει να έχουμε συνεχώς
κατά νου το γεγονός πως κάθε επιβεβαίωση του μοντέλου του τυχαίου
περιπάτου είναι ταυτόχρονα και επιβεβαίωση της υπόθεσης της
αποτελεσματικής αγοράς. Το αντίθετο, όμως, δεν συνεπάγεται. Πρόσφατα,
ωστόσο, πολλές άλλες μελέτες, υπό το πρίσμα σύγχρονων στατιστικών
ελέγχων, έρχονται σε αντίθεση με τα προγενέστερα ευρήματα. Όλα τα

12

Εδώ μεταφέρονται τα συμπεράσματα του Fama ο οποίος παραπέμπει στο άρθρο : V. Niederhoffer
and M. F. M. Osborne, “Market Making and Reversal on the Stock Exchange.”
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παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να συνοψισθούν στην έκφραση του
S.Meyer (1988) :
“Η θεωρία περί των αποτελεσματικών αγορών, στην απλή τουλάχιστον μορφή
της, πρέπει σήμερα να θεωρείται νεκρή” 13 .
Ένα άλλο παράδειγμα είναι εκείνο που παραθέτει στον πρόλογό του ο Lo
(1997) όπου προσπαθεί να εφαρμόσει την έννοια της αποτελεσματικής
αγοράς σε μία μη χρηματοοικονομική αγορά π.χ. την αγορά της
βιοτεχνολογίας. Ο Lo αναφέρει : “Ας σκεφτούμε τον στόχο ανάπτυξης ενός
εμβολίου κατά του AIDS. Αν η αγορά για την βιοτεχνολογία είναι
αποτελεσματική, κατά την κλασσική έννοια, τέτοιο εμβόλιο είναι αδύνατο να
αναπτυχθεί – γιατί εάν γινόταν κάτι τέτοιο, κάποιος θα το είχε ήδη ανακαλύψει.
Το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα, σημαίνει (κάτω από τις υποθέσεις της
αποτελεσματικής αγοράς) ότι, δεν μπορεί να βρεθεί”. Το παράδειγμα αυτό
αντιτίθεται στην διαπίστωση του Leroy (1989) πως :”οποιαδήποτε αγορά είναι
αποτελεσματική και κανένας εμπειρικός έλεγχος δεν μπορεί να εξετάσει την
υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών”.
Ένας εναλλακτικός έλεγχος είναι ο έλεγχος των αυτοσυσχετίσεων. Ένας
θετικός συντελεστής αυτοσυσχέτισης και στατιστικά σημαντικός δηλώνει ότι η
χρονοσειρά έχει τάση. Ένας αρνητικός συντελεστής αυτοσυσχέτισης και
στατιστικά σημαντικός δηλώνει ότι η σειρά είναι mean reverting.
Βασιζόμενοι στον παραπάνω έλεγχο, οι Poterba and Summers (1988)
προσπάθησαν να ελέγξουν εάν οι τιμές των μετοχών είναι mean reverting,
χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις ΗΠΑ και από δεκαεπτά άλλες χώρες.
Σύμφωνα με την έρευνά τους, οι αποδόσεις των μετοχών επιδεικνύουν θετική
αυτοσυσχέτιση όταν το χρονικό διάστημα είναι μικρό και αρνητική
αυτοσυσχέτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατέληξαν στο παραπάνω
συμπέρασμα αφού πραγματοποίησαν το Variance Ratio τεστ 14 των Lo and
MacKinlay (1988) με μηναία στοιχεία από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
την περίοδο 1926-1985 και με ετήσια στοιχεία από το ίδιο χρηματιστήριο το
διάστημα 1871-1985.
Την ίδια χρονιά δημοσιεύεται και η έρευνα των Fama and French (1988), της
οποίας τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με εκείνα της έρευνας των Poterba
and Summers (1988). Πιο συγκεκριμένα, οι Fama and French απέδειξαν πως
οι αυτοσυσχετίσεις των μετοχών αλλά και των χαρτοφυλακίων ακολουθούν
την εξής πορεία : ξεκινούν από μηδενική βάση για μικρά χρονικά διαστήματα,
παίρνουν αρνητικές τιμές για διαστήματα από 2 έως 5 χρόνια ενώ στην
συνέχεια ακολουθούν μια αργή πορεία σύγκλισης προς την προβλεπόμενη,
από το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου, μηδενική τιμή. Με λίγα λόγια οι
αυτοσυσχετίσεις εμφανίζουν μια μορφή U, κυρίως γιατί οι αποδόσεις των
μετοχών περιέχουν προβλέψιμα στοιχεία. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι ένα

13

Ο κ. Συριόπουλος “Διεθνείς Κεφαλαιαγορές”, 1999, Τόμος 1, εκδ. Ανικούλα μας παραθέτει το
συμπέρασμα του S. Meyer, “Symposium of the London School of Economics”.
14
ο στατιστικός έλεγχος περιγράφεται διεξοδικότερα στο τρίτο κεφάλαιο §3.3.1.
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ποσοστό 25%-40% της διακύμανσης των μακροπρόθεσμων αποδόσεων είναι
προβλέψιμο από παρελθοντικά στοιχεία.
Σε αντίθετη κατεύθυνση με τα παραπάνω εμπειρικά αποτελέσματα κινείται η
έρευνα των Lo and MacKinlay (1988). Στην δική τους έρευνα κατέληξαν στο
γεγονός ότι το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου δεν είναι, γενικά, συνεπές με
την στοχαστική συμπεριφορά των εβδομαδιαίων αποδόσεων, ειδικότερα των
μικρής κεφαλαιοποίησης μετοχών. Επίσης, υπολόγισαν σημαντική θετική
αυτοσυσχέτιση για εβδομαδιαίες και μηνιαίες αποδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη
παρατηρήσεις από τον δείκτη CRSP 15 για την περίοδο 1962-1985.
Αξιοσημείωτη είναι ότι η αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης για εβδομαδιαίες
αποδόσεις του δείκτη φτάνει το εντυπωσιακό 30%! Η σύγχυση αυξάνεται όταν
αποδεικνύουν πως αυτοσυσχετίσεις των μεμονωμένων μετοχών είναι κατά
κανόνα αρνητικές.
Υιοθετώντας την ίδια μεθοδολογία με τους Lo and MacKinlay, ο Lee (1992)
προσπαθεί να ελέγξει την ισχύ του μοντέλου του τυχαίου περιπάτου σε 10
βιομηχανοποιημένες χώρες – Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία,
Ιαπωνία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και Δυτική Γερμανία- για την
περίοδο 1967-1988. Το Variance Rate τεστ που χρησιμοποιεί, εστιάζεται
κυρίως στην δυναμική συμπεριφορά του τυχαίου στοιχείου που εμπεριέχεται
στις αποδόσεις των μετοχών. Το συμπέρασμα που καταλήγει είναι ότι οι
εβδομαδιαίες αποδόσεις των μετοχών όλων των χωρών, εκτός από την
Αυστραλία και το Βέλγιο, ακολουθούν το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου.
Στην περίπτωση όμως των τεσσάρων εβδομάδων για τον υπολογισμό των
αποδόσεων, το παραπάνω μοντέλο δεν απορρίπτεται και για τις 10 χώρες, με
αποτέλεσμα οι μηνιαίες αποδόσεις και των 10 χωρών να είναι ανεξάρτητες
από τα παρελθοντικά στοιχεία.
Όλες οι παραπάνω έρευνες έχουν ένα κοινό σημείο : την συμφωνία των
ερευνητών πως τα συμπεράσματά τους δεν μπορούν, για διάφορους λόγους,
να χρησιμεύσουν στην επινόηση κερδοφόρων επενδυτικών στρατηγικών.
Αντίθετα, στην μελέτη του ο Jegadeesh (1990) παραθέτει στοιχεία
(προέρχονται από την περίοδο 1934-1987) που αποδεικνύουν πως η
αρνητική αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης σε μηνιαίες αποδόσεις μετοχών είναι
στατιστικά σημαντική 16 . Οι αποδόσεις πέραν του αναμενομένου φτάνουν το
2,49% ανά μήνα, το 2,2% ανά μήνα εκτός του Ιανουαρίου και το 4,37% ανά
μήνα όταν υπολογίζετε ξεχωριστά ο Ιανουάριος. Οι παραπάνω αποδόσεις
δείχνουν ότι ο βαθμός στον οποίο οι αποδόσεις μπορούν να προβλεφθούν με
βάση ιστορικές τιμές τους, είναι οικονομικά σημαντικός. Η ερμηνεία των
αποτελεσμάτων που διατυπώνει ο Jegadeesh δεν στρέφεται τόσο προς την
απόρριψη της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς όσο, όμως, προς την
διαπίστωση της ανεπάρκειας των υπαρχόντων μοντέλων ισορροπίας να
εξηγήσουν τις όποιες μεταβολές υφίστανται τα ασφάλιστρα κινδύνου (risk
15

Center for Research in Security Prices.
Αποδεικνύει την έντονη συσχέτιση των αποδόσεων των μετοχών μεταξύ διαδοχικών χρονικών
περιόδων. Δηλαδή η απόδοση μιας μετοχής τον μήνα t εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοσή
της τον μήνα t-1. Η παρουσία της αυτοσυσχέτισης είναι σύνηθες φαινόμενο στην εκτίμηση
παλινδρομήσεων με χρονολογικές σειρές.
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premiums) 17 με την πάροδο του χρόνου. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν
και οι μελέτες των Hodrick (1990), Bollerslev and Hodrick (1992) και Lewis
(1995).
Μια άλλη προσέγγιση για τον έλεγχο της αποτελεσματικής αγοράς στην
ασθενή της μορφή αποτελεί και ο προσδιορισμός της ύπαρξης μακροχρόνιας
μνήμης (long-term memory) στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών. Βέβαια,
τα αποτελέσματα που προέκυψαν εμφανίζουν μεικτές τάσεις ως προς την
αποδοχή ή μη της ύπαρξης μακροχρόνιας εξάρτησης στις αποδόσεις των
τιμών σε διάφορες χρονικές περιόδους αλλά και αγορές. Για παράδειγμα ο Lo
(1991) ανακαλεί ορισμένα από τα συμπεράσματά του σε προηγούμενη
έρευνά του (Lo and MacKinlay (1988)) περί ύπαρξης μακροχρόνιας μνήμης.
Σ’ αυτήν απορρίπτεται η υπόθεση της ύπαρξης ιδιαίτερων μακροχρόνιων
εξαρτήσεων ενώ η παρατηρούμενη συμπεριφορά των τιμών εξηγείται
ικανοποιητικά με την βοήθεια στοχαστικών μοντέλων βραχυχρόνιας
εξάρτησης. Αντίθετα, οι Siriopoulos and Markellos (1996) αποδεικνύουν την
ύπαρξη μακροχρόνιας μνήμης στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών.
Όπως έχουμε παρατηρήσει, η πλειονότητα των εμπειρικών μελετών, για τον
έλεγχο της υπόθεσης της αποτελεσματικότητας των αγορών, έχει γίνει με
στοιχεία που προέρχονται από την αμερικάνικη κεφαλαιαγορά. αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει έρευνες και για χρηματιστήρια άλλων χωρών, είτε
ανεπτυγμένων είτε αναδυόμενων.
Η έρευνα του Harvey (1993) καταλήγει πως στις αναδυόμενες
κεφαλαιαγορές, οι αποδόσεις των μετοχών είναι σε σημαντικό βαθμό
προβλέψιμες και έχουν χαμηλή συσχέτιση με τις αποδόσεις των μετοχών των
ανεπτυγμένων χωρών. Παράλληλα σημειώνει, πως οι αναδυόμενες αγορές
είναι λιγότερο αποτελεσματικές από τις ανεπτυγμένες και ότι οι επενδυτές
μπορούν να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις με λιγότερο κίνδυνο, εάν
προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιο τους μετοχές από αναδυόμενες αγορές.
Στο ίδιο σημείο καταλήγει και ο Urrutia (1995) στην έρευνά του για την
τυχαιότητα στις αγορές των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Τα αποτελέσματά
του εμφανίζουν θετικές αυτοσυσχετίσεις σε βραχυχρόνιους ορίζοντες
επένδυσης (mean aversion : οι αποδόσεις αποκλίνουν από το μέσο της
σειράς των αποδόσεων) στις κεφαλαιαγορές της Αργεντινής, της Βραζιλίας,
του Μεξικό και της Χιλής.
Ο αντίλογος στις παραπάνω μελέτες έρχεται από τους Buguk and Brorsen
(2003) οι οποίοι μελέτησαν την αναδυόμενη κεφαλαιαγορά της
Κωνσταντινούπολης για την περίοδο 1992-1999, χρησιμοποιώντας τέσσερις
διαφορετικούς στατιστικούς ελέγχους. Οι τρεις από αυτούς δεν απέρριψαν την
ύπαρξη του τυχαίου περιπάτου ενώ τα αποτελέσματα από τον τέταρτο έλεγχο
ήταν συμβατά με τα συμπεράσματα του Balaban’s (1995a,b) ότι το
χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης δεν είναι αποτελεσματικό ούτε στην
ασθενή ούτε και στην ισχυρή μορφή.
17

Ασφάλιστρο κινδύνου είναι η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές, πάνω από το επιτόκιο
δίχως κίνδυνο, για να αποζημιωθούν όταν επενδύουν σε «επικίνδυνο» χρεόγραφο.

18

Κεφάλαιο 2 : Εμπειρικοί έλεγχοι και αποτελέσματα
Μεταξύ άλλων οι Jagric, Podobnik and Kolanovic (2005) στην μελέτη τους
για έξι μεταβατικές οικονομίες κατέληξαν στην ύπαρξη μακροχρόνιας μνήμης
σε Τσεχία, Ουγγαρία, Ρωσία και Σλοβενία, σε αντίθεση με την Σλοβακία και
την Πολωνία.
Όσον αφορά το Χρηματιστήριο Αθηνών τα αποτελέσματα των ερευνών των
Sirlantzis and Siriopoulos (1993), Barkoulas et al. (2000) και Panas (2001)
αποκαλύπτουν την ύπαρξη μακροχρόνιας μνήμης. Αυτό μπορεί να οφείλεται,
σύμφωνα με Barkoulas et al. (2000), στο ότι οι μικρές αγορές δεν
συμπεριφέρονται όπως αναμένεται από τους επενδυτές και ειδικότερα επειδή
η υπόθεση της αποτελεσματικότητας μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωσή
τους.
Οι Σταυρινός και Σιταρά (1997) ασχολήθηκαν εμπειρικά με την
αποτελεσματικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και χρησιμοποιώντας
ημερήσια στοιχεία (περίοδο 2/1/1989-27/9/1993) για τους δείκτες των
μετοχών του Τραπεζικού, Ασφαλιστικού, Επενδυτικού και Βιομηχανικού
κλάδου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κλάδοι αυτοί δεν είναι ασθενώς
αποτελεσματικοί. Παρόμοια, οι Niarchos and Alexakis (1998),
χρησιμοποιώντας τιμές κοινών και προνομιούχων μετοχών καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι δεν ισχύει η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς στο Χ.Α.
Η έρευνα του Laopodis (2004) αποδεικνύει πως στο ελληνικό χρηματιστήριο,
ως αναδυόμενη αγορά μέχρι το Μάιο 2001, οι αποδόσεις των μετοχών
ακολουθούν το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου τουλάχιστον για την
περίοδο από 2 Ιανουαρίου 1985 έως και 30 Δεκεμβρίου 2001. Αντίθετα, ο
Panagiotidis (2005) στην έρευνά του για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας
του Χ.Α, μετά την είσοδο της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ,
χρησιμοποιώντας πέντε διαφορετικούς στατιστικούς ελέγχους απορρίπτει το
υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου.

2.3 Έλεγχοι της αποτελεσματικής αγοράς στην ημι-ισχυρή της
μορφή
Όπως έχουμε προαναφέρει (§2.1), στην ημι-ισχυρή της μορφή η υπόθεση της
αποτελεσματικής αγοράς θέτει ότι οι τιμές αντανακλούν πλήρως κάθε
δημοσιευμένη πληροφορία. Επομένως, κάθε έλεγχος της υπόθεσης
αναφέρεται στην προσαρμογή των τιμών των χρεογράφων σε κάθε νέα
είδηση (ανακοίνωση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών,
ανακοίνωση split μετοχών, ανακοίνωση διανομής μερισμάτων κλπ).
Η πρώτη σημαντική έρευνα είναι η μελέτη των Fama, Fisher, Jensen and
Roll (FFJR, 1969) για την επενδυτική συμπεριφορά όπως αυτή εκφράζεται
μετά τα splits μετοχών. Από την στιγμή που το μόνο αποτέλεσμα μετά από το
split μιας μετοχής είναι ο πολλαπλασιασμός των μετοχών που έχει στην
κατοχή του κάποιος επενδυτής, τότε τα splits από μόνα τους δεν είναι
απαραίτητα πηγές νέων πληροφοριών. Βέβαια, οι FFJR ερμήνευσαν αυτό το
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γεγονός με διαφορετικό τρόπο : πίστευαν ότι με βάση το split μιας μετοχής θα
μπορέσουν να προβλέψουν το μέρισμα που μελλοντικά θα εδιανέμετο από
την εταιρία. Έτσι, μελέτησαν τα 940 splits 18 των 622 μετοχών του N.Y.S.E 19
για την περίοδο 1927-1959 εξετάζοντας δύο πράγματα : (1) εάν παρατηρείται
μια ασυνήθιστη συμπεριφορά στις αποδόσεις των μετοχών γύρω από την
ημερομηνία του split τους και (2) αν εμφανίζεται αυτή η περίεργη
συμπεριφορά, σε ποιο βαθμό συνδέεται με την σχέση των split με άλλες
θεμελιώδεις μεταβλητές.
Στην έρευνά τους υπολόγισαν τις αθροιστικές αποκλίσεις (δηλαδή τα
κατάλοιπα) των αποδόσεων από το εκτιμημένο μοντέλο της αγοράς για κάθε
μία μετοχή, 29 μήνες πριν το split και 30 μήνες μετά από αυτό. Στην κλίμακά
τους από [-29, 30] έθεσαν την χρονική στιγμή “0” ως την ημερομηνία
πραγματοποίησης του split. Το διάστημα [-29, 0], δηλαδή πριν το split, η μέση
τιμή των καταλοίπων είναι θετική. Το φαινόμενο αυτό δεν το αποδίδουν τόσο
στην διαδικασία του split όσο στο γεγονός ότι οι εταιρίες τείνουν να
διαχωρίζουν τις μετοχές τους όταν οι τιμές τους είναι κατά πολύ ανοδικότερες
από αυτές που προβλέπει το υπόδειγμα της αγοράς. Την περίοδο μετά το
split, [0,30], δεν παρατηρήθηκαν υπερκανονικά κέρδη και οι τιμές των
μετοχών ήταν αυτές που προέβλεπε το υπόδειγμα της αγοράς.
Επίσης, διαπίστωσαν πως στην περίπτωση των μετοχών που προχώρησαν
σε split και μοίρασαν αυξημένα μερίσματα είχαν σχετικά μεγαλύτερες
αποδόσεις τιμών συγκριτικά με τις μετοχές που έδωσαν μικρότερο μέρισμα.
Αυτό σημαίνει ότι η είδηση για το split μιας μετοχής αυξάνει τις αποδόσεις της
τιμής της. Η αύξηση αυτή, όμως, είναι σχετικά μικρή (αναμενόμενη) γιατί η
θετική είδηση απορροφάται στις τιμές το λιγότερο στο τέλος του μήνα που
συμβαίνει το split αλλά πιο πιθανό είναι την ημέρα της ανακοίνωσης του split.
Επομένως, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους επιβεβαιώνουν την υπόθεση
της αποτελεσματικής αγοράς, με την έννοια ότι οι τιμές των μετοχών
προσαρμόζονται ταχύτατα στην έλευση νέων πληροφοριών.
Παραλλαγές της μεθόδου ανάλυσης των καταλοίπων από τους FFJR,
χρησιμοποιήθηκαν και από άλλους ερευνητές για να μελετήσουν την
επίδραση ποικίλλων ειδών δημόσιων ανακοινώσεων. Όλοι κατέληξαν σε κοινό
παρονομαστή : στην επιβεβαίωση της ισχύς της υπόθεσης της
αποτελεσματικής αγοράς.
Έτσι, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την περίοδο 1946-1966 για 261 εταιρίες,
οι Ball and Brown (1968) εφάρμοσαν την μέθοδο των FFJR 20 για να
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Για να συμπεριλάβουν ένα split στην έρευνα τους, θα έπρεπε να ικανοποιεί ορισμένα κριτήρια : (1) 4
παλιές μετοχές ανταλλάσσονται με 5 νέες, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται οι μετοχές των οποίων το
μέρισμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 25% της αξίας τους (2) θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για
τις τιμές των μερισμάτων για τουλάχιστον 24 διαδοχικούς μήνες γύρω από την ημερομηνία του split
(3) μια μετοχή θα πρέπει να διαπραγματεύεται στον NYSE για τουλάχιστον 12 μήνες πριν και 12
μήνες μετά το split της.
19
New York Stock Exchange : το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
20
E. F. Fama, L. Fisher, M. Jensen and R. Roll, “The adjustment of Stock Prices to New Information”.
Η ονομασία της μεθόδου που χρησιμοποίησαν προέρχεται από τα αρχικά των επιθέτων τους (FFJR)
και έτσι αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία.
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μελετήσουν τις επιδράσεις των ανακοινώσεων των εταιριών για την ετήσια
κερδοφορία τους. Κατασκεύασαν τον παρακάτω δείκτη :

1
APIt =
n

n

T

j =1

t =1

∑ ∏

(1+ARj, t)

όπου :
API

= ο δείκτης Abnormal Performance Index και βασίζεται στην
διαφορά μεταξύ προβλεπόμενης και πραγματοποιούμενης
κερδοφορίας των εταιριών

n

= ο αριθμός των μετοχών, j= 1,2,…,n

T

= ο αριθμός των χρονικών περιόδων

AR j , t

= η ετήσια κερδοφορία της μετοχής j την περίοδο t.

Καταλήγουν, στην έρευνά τους, στην ισχύ της υπόθεσης της αποτελεσματικής
αγοράς στην ημι-ισχυρή της μορφή, με την έννοια ότι, η αγορά προεξοφλεί τα
οικονομικά γεγονότα. Στην πραγματικότητα δεν αναμενόταν όχι περισσότερο
από το 10%-15% της πληροφόρησης από την ενημέρωση της ετήσιας
κερδοφορίας μέχρι τον μήνα της ανακοίνωσης.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Waud (1970) ο οποίος εξέτασε τις
συνέπειες από τις ανακοινώσεις των μεταβολών του επιτοκίου από τις
Federal Reserve Banks. Τα στοιχεία που βρίσκει αποδεικνύουν την ύπαρξη
στατιστικά σημαντικής επίδρασης από την ανακοίνωση στις αποδόσεις των
μετοχών την επόμενη (μετά την ανακοίνωση) ημέρα διαπραγμάτευσής τους
αλλά το μέγεθος της προσαρμογής δεν ξεπερνά ποτέ το 0,5%! Από την
πλευρά της αποτελεσματικότητας της αγοράς, καταλήγει ο Waud, η
ανακοίνωση για την μεταβολή του επιτοκίου αναμένεται από την αγορά (ή η
πληροφορία έχει διαρρεύσει με κάποιο τρόπο πριν την ανακοίνωσή της). Το
συμπέρασμα αυτό βασίζεται στα σημάδια της μη τυχαιότητας που εμφανίζει η
σειρά των καταλοίπων τις ημέρες πριν την ανακοίνωση.
Επιπλέον στοιχεία για την στήριξη της υπόθεσης της αποτελεσματικότητας
της αγοράς παρέχονται από την εργασία του Scholes (1972) για την
συμπεριφορά των τιμών των μετοχών με τη συναλλαγή μεγάλων πακέτων.
Βρίσκει ότι τέτοιες συναλλαγές οδηγούν σε πτώση στις τιμές (περίπου 1%2%) . Απ’ την στιγμή, όμως, που το ποσοστό της προσαρμογής της τιμής είναι
ανεξάρτητο από το μέγεθος του πακέτου των μετοχών, ο Scholes καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι αυτή η προσαρμογή δεν οφείλεται στην πίεση που
ασκείται λόγω της πώλησης αλλά απορρέει από την αρνητική πληροφόρηση
που προέρχεται από το γεγονός πως κάποιος θέλει να πουλήσει ένα μεγάλο
πακέτο μετοχών. Η αξία της πληροφόρησης εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από
τον πωλητή π.χ. οι πιο αρνητικές αθροιστικές αποκλίσεις θα παρατηρηθούν
στην περίπτωση που ο πωλητής ενός μεγάλου πακέτου μετοχών θα είναι είτε
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η ίδια η εταιρία είτε κάποιος από την διοίκησή της. Βέβαια, οι τιμές
ανακάμπτουν την ίδια μέρα με αποτέλεσμα την επόμενη να είναι αδύνατη η
πρόβλεψή τους.
Εν κατακλείδι, οι έρευνες που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνουν την
αποτελεσματικότητα της αγοράς στην ημι-ισχυρή της μορφή. Το δυνατό
σημείο των αποτελεσμάτων που παραθέτουν δεν είναι η πληθώρα τους αλλά
η συνέπειά τους. Στην πραγματικότητα αν και εξετάστηκαν λίγοι διαφορετικοί
τύποι δημόσιας πληροφόρησης, αυτοί αποτελούν τους πιο σημαντικούς
(Fama (1970)).

2.4 Έλεγχοι της αποτελεσματικής αγοράς στην ισχυρή της μορφή
Οι έλεγχοι της αποτελεσματικής αγοράς στην ισχυρή της μορφή εξετάζουν αν
όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες αντικατοπτρίζονται στις τιμές των
χρεογράφων, με την έννοια ότι κανένας επενδυτής δεν είναι δυνατό να
αποκομίσει υπερβολικά κέρδη έχοντας μονοπωλιακή πρόσβαση σε ορισμένες
πληροφορίες. Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, τα μοντέλα αυτής της μορφής της
αποτελεσματικότητας να μην περιγράφουν με ακριβή τρόπο την
πραγματικότητα.
Για το παραπάνω, στοιχεία είχαμε ήδη από την έρευνα των Niederhoffer and
Osborne (1966) για το φαινόμενο της εσωτερικής πληροφόρησης. Σύμφωνα
με την μελέτη τους, ένας «ειδικός» διατηρούσε στα αρχεία του όλες τις
ανεκτέλεστες εντολές αγοράς ή πώλησης, οι οποίες αποτελούν σημαντική
πληροφόρηση όσον αφορά την μετέπειτα πορεία των τιμών. Η πληροφόρηση
αυτή ήταν αποκλειστικά διαθέσιμη στον «ειδικό». Αυτό αποδεικνύει την
μονοπωλιακή δύναμη που είχε για ένα σημαντικό πακέτο πληροφοριών, το
οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει με σκοπό το κέρδος. Βέβαια, η
λειτουργία του «ειδικού» εκείνη την περίοδο έχει αντικατασταθεί από
εξελιγμένους υπολογιστές στις μέρες μας.
Επίσης, στην έρευνά του ο Scholes (1972) αποδεικνύει ότι στελέχη των
εταιριών μπορεί να γνωρίζουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για την δική
τους εταιρία, οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Αποτέλεσμα αυτής της γνώσης είναι η δυνατότητα επίτευξης πέραν του
κανονικού αποδόσεων. Έτσι, οι πληροφορίες δεν απορροφώνται από τις τιμές
ούτε αντανακλώνται σε αυτές.
Άλλες μελέτες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ασχολήθηκαν με την
εξέταση της αποτελεσματικότητας των επαγγελματιών διαχειριστών
χαρτοφυλακίων, όπως αμοιβαία κεφάλαια κλπ.
Από τις πιο σημαντικές μελέτες ήταν αυτή του Sharpe (1966), ο οποίος
μελέτησε τις σταθμισμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις 34 αμοιβαίων
κεφαλαίων για την περίοδο 1954-1963. Η μέση σταθμισμένη ως προς τον
κίνδυνο απόδοση όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων βρέθηκε 0,633 που ήταν
αρκετά χαμηλότερη από την αντίστοιχη του δείκτη Dow Jones 0,667. Έτσι,
κατέληξε πως 11 από τα 34 αμοιβαία κεφάλαια είχαν αποδόσεις ανώτερες
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από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Εάν, όμως, συμπεριλάβουμε τα κόστη
συναλλαγών και των προμηθειών, ο αριθμός αυξάνεται στα 19.
Στον δρόμο που χάραξε ο Sharpe, ο Jensen (1968,1972) μελέτησε την
αποδοτικότητα 115 αμοιβαίων κεφαλαίων για μια δεκαετία (1955-1964).
Μελέτησε τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων αυτών λαμβάνοντας υπόψη τον
κίνδυνο των επιμέρους μετοχών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόστη που
μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος που επενδύει σε ένα Α/Κ, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι 89 από τα 115 αμοιβαία κεφάλαια έδωσαν αποδόσεις
κατώτερες από αυτές της αγοράς. Μάλιστα, η μέση απόκλιση των αποδόσεων
όλων των Α/Κ από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς υπολογίσθηκε σε -14,6%. Με
απλά λόγια, ο πλούτος κάποιου επενδυτή θα μειωνόταν κατά περίπου 15%
μέσα σε 10 χρόνια εάν είχε κάποιο αυτά τα Α/Κ στο χαρτοφυλάκιό του, σε
αντίθεση με την περίπτωση που θα είχε ένα χαρτοφυλάκιο ανταποκρινόμενο
στην αγορά.
Ακόμη και στην περίπτωση που αγνοήθηκαν τα κόστη συναλλαγών για τον
υπολογισμό των αποδόσεων των 115 Α/Κ, ο Jensen βρήκε πως μόνο τα 43
από τα 115 έδωσαν ανώτερες αποδόσεις από αυτές της αγοράς. Πιο
συγκεκριμένα, οι συνδυασμοί κινδύνου-απόδοσης των 43 αμοιβαίων
κεφαλαίων βρίσκονταν πάνω από τη γραμμή κεφαλαιαγοράς ενώ οι
υπόλοιποι 72 κάτω από αυτήν. Έτσι ο Jensen, κατέληξε εν συντομία στην
επιβεβαίωση της αποτελεσματικής αγοράς.
Από τις παραπάνω μελέτες μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα αμοιβαία
κεφάλαια δεν δίνουν καλύτερε αποδόσεις από αυτές της αγοράς. Επίσης, ότι
οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων συναγωνίζονται σε μία
αποτελεσματική αγορά.
Στον αντίποδα αυτών των μελετών, υπάρχουν έρευνες που απορρίπτουν την
υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς στην ισχυρή της μορφή. Πρώτο
παράδειγμα είναι η έρευνα του Jaffe (1974) στην οποία εξέτασε το φαινόμενο
της εσωτερικής πληροφόρησης στην χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ.
Σημειώνει, πως κάποιος που έχει την εσωτερική πληροφόρηση θα προβεί σε
αγοραπωλησία της μετοχής της εταιρίας του μόνο στην περίπτωση που θα
αποκομίσει 2% περισσότερο κέρδος από την απόδοση που προσφέρουν
χρεόγραφα παρόμοιου κινδύνου (διότι και το ύψος των προμηθειών ανέρχεται
περίπου στο 1%). Καταλήγει δε, σε δύο συμπεράσματα : (1) όσοι κατέχουν
εσωτερική πληροφόρηση μπορούν να πετύχουν υπερκανονικές αποδόσεις με
αποτέλεσμα να παραβιάζεται η υπόθεση της αποτελεσματικής λειτουργίας της
αγοράς και (2) απαιτείται βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την
καταπολέμηση αυτού του φαινομένου στις ΗΠΑ.
Τέλος, μία από τις σημαντικότερες μελέτες, τουλάχιστον για την δεκαετία του
1980, για την κεφαλαιαγορά της Αγγλίας αποτελεί η έρευνα των Dimson and
Marsh (1984). Οι δύο ερευνητές εστίασαν το ενδιαφέρον τους στην μελέτη της
απόκλισης των πραγματοποιούμενων αποδόσεων από τις προβλέψεις των
εμπειρογνωμόνων. Το δείγμα τους αφορούσε 4000 προβλέψεις των
αποδόσεων των 200 μεγαλύτερων μετοχών, που είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο του Λονδίνου, από 35 χρηματιστές. Διαπίστωσαν συσχέτιση

23

Κεφάλαιο 2 : Εμπειρικοί έλεγχοι και αποτελέσματα
μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματοποιούμενων αποδόσεων της τάξεως
του 0,08%. Παρόλο το φαινομενικά χαμηλό ποσοστό συσχέτισης, οι 3000
περίπου συναλλαγές που έλαβαν χώρα -εκείνο το διάστημα- είχαν συνολική
απόδοση κατά 2,2% υψηλότερη από την απόδοση της αγοράς και
αντιστοιχούσαν στο ποσό των τριών εκατομμυρίων στερλίνων. Άρα, οι
προβλέψεις των χρηματιστών είχαν πραγματική εμπορική αξία.

2.5 “Ανωμαλίες” της αγοράς
Υπάρχουν πολλές ακόμα μελέτες που έχουν δημοσιευτεί, πέρα από αυτές
που έχουμε ήδη προαναφέρει, σχετικά με την μελέτη της ισχύς της υπόθεσης
της αποτελεσματικής αγοράς. Αυτές οι μελέτες έχουν εμφανιστεί ήδη από το
1965 (παράλληλα με την εργασία του Fama), απασχολούν την βιβλιογραφία
μέχρι και τις μέρες μας και αναφέρονται ως “ανωμαλίες” της αγοράς.
Οι “ανωμαλίες” της αγοράς είναι η πιο κοινή πρόκληση ενάντια στην υπόθεση
της αποτελεσματικότητας. Αποτελούν ένα συνηθισμένο μοντέλο, ως προς τις
αποδόσεις ενός περιουσιακού στοιχείου, που είναι αξιόπιστο, ευρέως γνωστό
και ανεξήγητο. Το γεγονός ότι αυτό το υπόδειγμα είναι συνηθισμένο και
αξιόπιστο υπονοεί ένα βαθμό προβλεψιμότητάς του ενώ το γεγονός ότι η
κανονικότητά του είναι γνωστή στο ευρύ κοινό δείχνει ότι οι επενδυτές
μπορούν να την εκμεταλλευτούν (Andrew Lo (1997)).
Από τις συχνότερα μελετώμενες
σημειώσουμε τις παρακάτω :

ανωμαλίες

της

αγοράς,

αξίζει

να

¾ Το “Φαινόμενο του Σαββατοκύριακου” (Weekend effect) : οι μετοχές
εμφανίζουν υψηλότερες αποδόσεις κατά το “κλείσιμο” της Παρασκευής
σε σχέση με τις αποδόσεις τους κατά το “κλείσιμο” της Δευτέρας.
¾ Το “Φαινόμενο του Ιανουαρίου” (January effect) : όπου οι
αποδόσεις των τιμών των μετοχών, κυρίως των μικρών εταιριών, είναι
κατά μέσο όρο υψηλότερες τον Ιανουάριο σε σχέση με αυτές
οποιουδήποτε άλλου μήνα του έτους.
¾ Το “Φαινόμενο των Αργιών” (Holiday effect) : όπου οι αποδόσεις
αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες πριν τις αργίες.
¾ Το “Φαινόμενο του Μεγέθους των Εταιριών” : όπου οι αποδόσεις
των μετοχών των εταιριών μικρής κεφαλαιοποίησης είναι υψηλότερες
από τις αποδόσεις των μετοχών των εταιριών μεγαλύτερης
κεφαλαιοποίησης.
Αυτού του είδους η ανωμαλία ανακαλύφθηκε από τον Banz (1981). Μελέτησε
την συμπεριφορά των τιμών των μετοχών που διαπραγματεύονταν στο
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για τουλάχιστον 5 χρόνια την περίοδο 19261975. Υπολόγισε πως σε ένα χαρτοφυλάκιο στο οποίο αγόραζε και
διακρατούσε μετοχές μικρών εταιριών ενώ παράλληλα πουλούσε τις μετοχές
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των μεγάλων εταιριών, του απέφερε απόδοση 1,52% τον μήνα ή 19,8%
ετησίως! Αυτή η στρατηγική αν και προσφέρει πολύ μεγάλες ευκαιρίες
κέρδους, ωστόσο δεν αφήνει τον επενδυτή με ένα διαφοροποιημένο
χαρτοφυλάκιο. Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του, οι τιμές
των μετοχών των εταιριών μικρής κεφαλαιοποίησης δίνουν αποδόσεις
υψηλότερες από αυτές των εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Βέβαια, δεν κατάφερε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα γιατί
παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Μία πιθανή εξήγηση που δίνει είναι για
λόγους συγχωνεύσεων επειδή οι μεγάλες εταιρίες είναι σε θέση να
πληρώσουν ένα premium για την μετοχή των μικρών εταιριών καθώς θα
μπορέσουν να προεξοφλήσουν τις ίδιες ταμειακές ροές σε χαμηλότερο
επιτόκιο.
¾ Ο λόγος P/E : όπου από έρευνες έχει προκύψει ότι οι μετοχές με
χαμηλό λόγο P/E δίνουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες αποδόσεις.
Χαρακτηριστική είναι η εμπειρική έρευνα του Basu (1977). Το δείγμα του για
αυτή την έρευνα αποτελούνταν από τουλάχιστον 1400 μετοχές βιομηχανικών
εταιριών εισηγμένων στο NYSE για τη χρονική περίοδο 1956-1971. Αφού
υπολόγισε τον λόγο P/E για κάθε μετοχή, τις κατάταξε ανάλογα με αυτόν τον
λόγο και σχημάτισε 5 χαρτοφυλάκια. Ύστερα υπολόγισε την απόδοση κάθε
χαρτοφυλακίου για κάθε ένα από τα 14 έτη χρησιμοποιώντας τα κριτήρια των
Jensen, Sharpe and Treynor. Καθένα από τα χαρτοφυλάκια μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει ως πολιτική την αγορά
χρεογράφων με δεδομένο λόγο P/E, την διακράτησή τους για ένα χρόνο και
την επανεπένδυση των όποιων κερδών από την πώλησή τους τον ίδιο μήνα
του επόμενου χρόνου. Έτσι, ο Basu κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μετοχές
με χαμηλό λόγο P/E δίνουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες αποδόσεις αλλά και
στο γεγονός ότι ο λόγος P/E δεν αντικατοπτρίζεται άμεσα και πλήρως στις
τιμές των μετοχών. Με άλλα λόγια, η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της
αγοράς δεν ισχύει.
Πέρα από τον NYSE έχουν μελετηθεί και άλλες κεφαλαιαγορές ως προς το
ενδεχόμενο εμφάνισης κάποιων ανωμαλιών. Για παράδειγμα ο Barone
(1990) εξέτασε το χρηματιστήριο του Μιλάνου για την ύπαρξη ημερολογιακών
ανωμαλιών (όπως είναι τα τρία πρώτα φαινόμενα που παρουσιάσαμε) κατά
το χρονικό διάστημα 1975-1989. Οι ανωμαλίες που παρατήρεισαι σχετίζονταν
με το “φαινόμενο του μήνα”, “το φαινόμενο του Ιανουαρίου” καθώς και με το
“φαινόμενο των αργιών” (με πιο σημαντική επίδραση στις τιμές των μετοχών
να έχει η αργία του Πάσχα από ότι η αγία της 25ης Δεκεμβρίου.
Όσον αφορά μερικές Ασιατικές κεφαλαιαγορές, οι Lean, Smith and Wong
(2007), οι οποίοι χρησιμοποίησαν το SD τεστ (Stochastic Dominance Test, το
οποίο αποτελεί μία προσέγγιση στην επιλογή περιουσιακών στοιχείων με
βάση την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας), κατέληξαν πως πέρα από το
Χόνγκ Κόνγκ στις άλλες αγορές δεν εμφανίζεται το “φαινόμενο του
Ιανουαρίου” για την περίοδο 1988-2002. Επίσης, παρατήρησαν πως οι
αποδόσεις της Δευτέρας είναι χαμηλότερες από τις αποδόσεις των
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υπόλοιπων ημερών της εβδομάδας για τα χρηματιστήρια του Χόνγκ Κόνγκ,
της Ιαπωνίας, της Μαλαισίας, της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης.
Σχετικά με τις επτά αναδυόμενες κεφαλαιαγορές της Λατινικής Αμερικής
(Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Χιλή, Μεξικό, Περού και Βενεζουέλα),
πρόσφατη είναι η μελέτη των Cabello and Ortiz (2004). Εποχικότητα στις
αποδόσεις εμφανίζουν και οι 7 παραπάνω αγορές απλά διαφορετικές ημέρες
της εβδομάδος. Για παράδειγμα, οι αποδόσεις των τιμών της Παρασκευής
ήταν οι υψηλότερες της εβδομάδας για Βραζιλία, Χιλή, Περού, Κολομβία και
Βενεζουέλα. Η Τρίτη ήταν η αποδοτικότερη ημέρα για το Μεξικό ενώ η
Τετάρτη για την Αργεντινή. Κλείνοντας την αναφορά μας στην Λατινική
Αμερική, θα πρέπει να αναφέρουμε πως το “φαινόμενο του Ιανουαρίου” έγινε
αντιληπτό στην Αργεντινή, στο Μεξικό και στην Χιλή. Οι παραπάνω ερευνητές
διευκρινίζουν πως το χρονικό διάστημα μελέτης ήταν διαφορετικό από χώρα
σε χώρα (κυμαίνονταν από το δεύτερο μισό του 1980 και εκτεινόταν μέχρι το
2001).
Όσον αφορά την χώρα μας, η πιο πρόσφατη έρευνα είναι αυτή των Khazali,
Koumanakos, Pyun (2007) που μελετάει την εμφάνιση ανωμαλιών στο ΧΑΑ
κατά την περίοδο 1985-2004. Οι ερευνητές σημειώνουν πως αυτή την
περίοδο συνέβησαν πολλές αλλαγές στην ελληνική οικονομία : οι εταιρίες που
διαπραγματεύονταν την μετοχή τους σχεδόν διπλασιάστηκαν από115 σε 226,
η κεφαλαιοποίηση του ΧΑΑ παρουσίασε μια αύξηση της τάξης του 580%!
(από 13,5 δις δολάρια σε 93,1 δις δολάρια) καθώς και η εισχώρηση της
χώρας στην ζώνη του ευρώ. Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία SD,
κατέληξαν πως υπάρχει σε σημαντικό βαθμό το “φαινόμενο της ημέρας”, με
την Παρασκευή να παρουσιάζονται υψηλότερες αποδόσεις ενώ το αντίθετο να
συμβαίνει την Τρίτη. Το “φαινόμενο της εβδομάδας’ δεν παρατηρήθηκε σε
σημαντικό βαθμό, αν και η πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα είχε σχετικά
καλύτερες αποδόσεις από τις υπόλοιπες εβδομάδες. Τέλος, το “φαινόμενο του
Ιανουαρίου”, αν και εμφανίσθηκε, δεν ήταν στατιστικά σημαντικό.

2.6 Σύνοψη
Η “Υπόθεση της αποτελεσματικής Αγοράς” απασχολεί εδώ και δεκαετίες τόσο
τους ακαδημαϊκούς όσο και τους επενδυτές. Οι ερευνητές από την πλευρά
τους, χρησιμοποίησαν διάφορους τρόπους εξέτασης της παραπάνω
υπόθεσης : από “κανόνες φίλτρα”, ελέγχους ροών, μελέτη των
αυτοσυσχετίσεων τις πρώτες δεκαετίες, μέχρι διάφορες παραλλαγές του
Variance Ratio test τα τελευταία χρόνια. Όπως είναι αυτονόητο με την
ανάπτυξη των αγορών, την παγκοσμιοποίηση και την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής πληροφορίας και διαχείρισή της, τα δείγματα των ερευνών
κάλυπταν μεγαλύτερες χρονικές περιόδους ενώ δημοσιεύθηκαν και έρευνες
που μελετούσαν κεφαλαιαγορές πέρα των ΗΠΑ.
Τις περισσότερες φορές, όπως παρατηρήσαμε με την χρήση των νέων
προσεγγίσεων, το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου απορρίπτεται χωρίς
αυτό να σημαίνει και απόρριψη της “Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς”
26

Κεφάλαιο 2 : Εμπειρικοί έλεγχοι και αποτελέσματα
καθώς οι στατιστικά σημαντικές εξαρτήσεις που παρατηρούνται δεν θα είναι
εύκολο να αξιοποιηθούν οικονομικά. Από το παραπάνω δεν μπορούν να
ξεφύγουν και οι “ανωμαλίες” της αγοράς αφού όπως έχει σημειωθεί
αποτελούν κομμάτι της προβλεπόμενης συμπεριφοράς των αγορών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά
Η ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, 30 Σεπτεμβρίου 1876, ύστερα
από μακρόχρονη προεργασία και πολυκύμαντες διαδικασίες, υπήρξε σταθμός
στην οικονομική ιστορία της χώρας μας. Από τη σύστασή του ως και τις μέρες
μας προσαρμόσθηκε με σχετική ευελιξία στα διεθνή πρότυπα και τις
χρηματοοικονομικές αντιλήψεις των εποχών.
Κύρια συστατικά της ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι τα χρηματοοικονομικά
ιδρύματα και οι μεγάλες επιχειρήσεις με πολυεθνικές δραστηριότητες. Κατά
την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το ΧΑΑ βίωσε μια σημαντική μέση
ενίσχυση του εγχώριου νομίσματος της τάξης του 40%, τη στιγμή που το
δολάριο ενισχυόταν κατά 26%. Παράλληλα και με την προσπάθεια, από τις
κυβερνητικές αρχές, απελευθέρωσης των κεφαλαίων για επενδύσεις σε
χρεόγραφα, η οποία στηρίχθηκε από ευρωπαίους και άλλους ξένους
επενδυτές, δινόταν το έναυσμα για την “απογείωση” της αγοράς. Προς αυτήν
την κατεύθυνση βοήθησε και το πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας
για την περίοδο 1985-1987, το οποίο όχι μόνο επαύξησε τα κέρδη των
επιχειρήσεων αλλά και δημιούργησε στο επενδυτικό κοινό ένα αίσθημα
αναμονής ακόμη μεγαλύτερων αυξήσεων.
Ωστόσο, η διεθνής οικονομική κρίση και η είσοδος της ελληνικής οικονομίας
σε φάση “στασιμοπληθωρισμού” φέρνει ένα μακρύ “χειμώνα” στην οδό
Σοφοκλέους. Βέβαια, παρά τις σοβαρότατες ζημιές που ακολούθησαν, δεν
παρατηρήθηκε σοβαρή μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος με
αποτέλεσμα η αγορά να ισορροπήσει κατά το 1989 και να κινηθεί σε νέα
υψηλά επίπεδα μέσα στη διάρκεια του 1990. Αρωγός στην άνοδο του
χρηματιστηρίου υπήρξε η επιστροφή στην εξουσία μιας “συντηρητικής”
κυβέρνησης που είχε ως στόχο την “ανατροφή” μιας πιο απελευθερωμένης
οικονομίας σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση ορισμένων δημόσιων
εταιριών. Έτσι, ήταν θέμα χρόνου η εξαιρετική πορεία του ελληνικού
χρηματιστηρίου να προσελκύσει ακόμα περισσότερους ξένους επενδυτές.
Πλέον η ελληνική κοινωνία κινείται προς τα πρότυπα των δυτικών και η
ελληνική οικονομία σταδιακά εντάσσεται στην ομάδα των αναπτυγμένων
ευρωπαϊκών οικονομιών.
Μετά το 1996, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Το ελληνικό χρηματιστήριο
αποτελεί μια διεθνοποιημένη αγορά, αναπτύσσεται τόσο επειδή οι οικονομικές
συνθήκες (χαμηλά επιτόκια, αποκρατικοποιήσεις και ελεύθερη κίνηση
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κεφαλαίων) οδηγούν το “ευρύτερο κοινό” προς αυτό όσο και λόγω ωριμότητας
της ελληνικής κοινωνίας να το δεχθεί.
Η άνοδος της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς τα έτη 1998 και 1999, μόνο
ως τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι αποτέλεσμα της αυξανόμενης
ζήτησης, της σημαντικής βελτίωσης του πλαισίου λειτουργίας της
κεφαλαιαγοράς (ίδρυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και της διεθνούς
συγκυρίας. Με άλλα λόγια, η άνοδος αυτών των ετών οφείλεται στον τρόπο με
τον οποίο αναπτύχθηκε ο θεσμός του χρηματιστηρίου στην Ελλάδα. Οφείλεται
στον ενθουσιασμό για το “καινούριο” το οποίο το “ευρύτερο κοινό”, όμως, δεν
γνώριζε αλλά δεν πρόλαβε και να μάθει. Φυσική απόρροια μιας ανόδου είναι
η πτώση η οποία και συνέβη το 2000.
Όλες οι παραπάνω αλλαγές επιδρούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,
ιδιαίτερα όταν αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου κάποιου επενδυτή, γι’
αυτό η περαιτέρω εμπειρική μελέτη του κρίνεται αναγκαία.

3.2 Δεδομένα
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί ο τρόπος συλλογής και
επεξεργασίας των δεδομένων. Η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2001-2007.
Ειδικότερα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε καλύπτουν το χρονικό διάστημα
από 1/1/2001 μέχρι 30/6/2007, δηλαδή θα εξετάσουμε μία περίοδο 338
εβδομάδων. Θα κινηθούμε σύμφωνα με τη διεθνώς καθιερωμένη πρακτική,
πραγματοποιώντας εβδομαδιαία δειγματοληψία. Αποφεύγεται η καθημερινή
δειγματοληψία καθώς φαινόμενα όπως μικρή εμπορευσιμότητα ή μικρός
όγκος συναλλαγών (nontrading), η διαφορά μεταξύ τιμής προσφοράς-ζήτησης
(bid-ask spread) καθώς και ασυνέχεια συναλλαγών (asynchronous prices)
κάνουν περισσότερο αισθητή την ύπαρξη τους στα αποτελέσματα σε αυτήν
την συχνότητα. Έτσι, με την εβδομαδιαία δειγματοληψία επιτυγχάνουμε τόσο
την λήψη μεγάλου αριθμού παρατηρήσεων όσο και την ελαχιστοποίηση της
επιρροής των έμφυτων, στα ημερήσια στοιχεία, φαινομένων.
Το δείγμα που θα χρησιμοποιήσουμε στους υπολογισμούς για το Variance
Ratio Test και το Augmented Dickey-Fuller Test αποτελείται από τους
φυσικούς λογάριθμους των τιμών κλεισίματος και ο υπολογισμός των
αποδόσεων γίνεται από την ακόλουθη σχέση :

rt = ln Pt − ln Pt −1

(1)

όπου :

rt

: η απόδοση για την χρονική περίοδο t, στην περίπτωσή μας η
εβδομαδιαία απόδοση.
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Pt :

είναι η τιμή κλεισίματος του υπό εξέταση δείκτη την ημέρα που έχει
επιλεγεί ως “τέλος” της περιόδου.

Pt−1

: είναι η τιμή κλεισίματος του υπό εξέταση δείκτη την ημέρα που έχει
επιλεγεί ως “αρχή” της περιόδου.
Ως αντιπροσωπευτική τιμή εβδομάδας λαμβάνουμε αυτήν της Τετάρτης
κυρίως για την αποφυγή του “Φαινομένου του Σαββατοκύριακου”. Στην
περίπτωση που αυτή η τιμή λείπει, την αντικαθιστούμε με την αντίστοιχη, κατά
πρώτο λόγο, της Τρίτης και κατά δεύτερο λόγο με την τιμή της Πέμπτης (σε
περίπτωση που και οι δύο τιμές δεν είναι διαθέσιμες, αναφέρεται ως μη
υπαρκτή η τιμή της Τετάρτης).
Η έρευνά μας θα συμπεριλάβει τέσσερις δείκτες του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών :
¾ Τον Γενικό Δείκτη : για την κατάρτιση της κατ’ αρχήν σύνθεσής του
επιλέγονται οι 60 “πρώτες” μετοχές σύμφωνα με το τελικό κριτήριο
κατάταξης και ανήκουν στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από την παραπάνω κατ’ αρχήν σύνθεση του
Γενικού Δείκτη εξαιρούνται οι μετοχές που ανήκουν σε έναν κλάδο ο
οποίος εκπροσωπείται από 5 εταιρίες που έχουν ήδη λάβει υψηλότερη
θέση στην κατάταξη των προαναφερθέντων 60 εταιριών. Οι κενές
θέσεις που δημιουργούνται, συμπληρώνονται από τις μετοχές που
ακολουθούν στην κατάταξη σύμφωνα με το τελικό κριτήριο κατάταξης.
Η παραπάνω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που κάποια
από τις επόμενες εταιρίες κατέχουν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις
της κατάταξης των εταιριών του κλάδου κατά Μέση Χρηματιστηριακή
Αξία 21,22 .
¾ Τον FTSE/Χ.Α. 20 : είναι ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνει τις 20 μεγαλύτερες εταιρίες blue chip που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως έχει συμφωνηθεί από
την Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/X.A.
¾ Τον FTSE/Χ.Α. Mid 40 : είναι ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνει τις αμέσως επόμενες 40 εταιρίες, όπως έχει
συμφωνηθεί από την Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών
FTSE/X.A.
¾ Τον FTSE/X.A. Smallcap 80 : είναι ο δείκτης μικρής
κεφαλαιοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνει τις επόμενες 80 εταιρίες,
όπως έχει συμφωνηθεί από την Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών
21

Για περισσότερα “Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών Τιμών του Χ.Α.”,
Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια, έκδοση 2.5, Απρίλιος 2006.
22
Για περισσότερα “Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών FTSE/ΧΑ 20,
FTSE/ ΧΑ Mid 40, FTSE/ ΧΑ Small cap 80 και FTSE/ ΧΑ 140”, Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια,
έκδοση 5.0, Μάιος 2005.
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FTSE/X.A. Η λειτουργία του δείκτη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2001 και γι’
αυτό το λόγο οι πληροφορίες για τις εταιρίες αυτού του κλάδου θα είναι
μετά τον Ιούνιο και όχι μετά τον Ιανουάριο όπου ξεκινάει η υπό
εξέταση περίοδος.
Η συνολική περίοδος χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους ίσης διάρκειας, 169
εβδομάδων. Η πρώτη υποπερίοδος εκτείνεται από 1/1/2001 μέχρι 7/4/2004
και η δεύτερη υποπερίοδος ξεκινά στις 7/4/7004 και τελειώνει στις 30/6/2007.
Ο παραπάνω διαχωρισμός αποτελεί συνήθη μεθοδολογική πρακτική στη
διεθνή βιβλιογραφία. Στην περίπτωσή μας εξυπηρετεί ένα ακόμη πιο
σημαντικό λόγο. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά προέρχεται από μία
πτωτική προσαρμογή, μετά την εντυπωσιακή της άνοδο όπου ο Γενικός
Δείκτης κατέγραψε την 17η Σεπτεμβρίου 1999 την ιστορική τιμή των 6355
μονάδων, η οποία κατά το 2000 ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι προς την
κατεύθυνση αυτή κινήθηκε το σύνολο σχεδόν των αναδυόμενων αλλά και
αρκετών ώριμων αγορών. Η πτώση συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 2003
παρόλο που η Ελλάδα από 1/1/2001 έχει υιοθετήσει ως κύριο νόμισμά της το
ευρώ (€) και έχει εισαχθεί στην κατηγορία ανεπτυγμένων και ώριμων αγορών.
Από τα μέσα του 2003 ξεκινάει πλέον και η ανοδική πορεία του Γενικού
Δείκτη. Έτσι, όπως παρατηρούμε, το σημαντικότερο μέρος της πρώτης
υποπεριόδου χαρακτηρίζεται από μια πτώση στην τιμή του Γενικού Δείκτη
ενώ αντίθετα η δεύτερη υποπερίοδος ακολουθεί αντίθετη πορεία.
Η πορεία των τεσσάρων δεικτών, για την υπό εξέταση περίοδο, απεικονίζεται
στα παρακάτω διαγράμματα :
Διάγραμμα 1

Πηγή : www.capital.gr
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Διάγραμμα 2

Πηγή : www.capital.gr
Διάγραμμα 3

Πηγή : www.capital.gr

32

Κεφάλαιο 3 : Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Δεδομένα και Μεθοδολογία
Διάγραμμα 4

Πηγή : www.capital.gr
Διάγραμμα 5

Πηγή : www.capital.gr
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Για να μελετήσουμε διεξοδικότερα τη συνολική συμπεριφορά των τεσσάρων
δεικτών, που έχουμε αναφέρει προηγουμένως, θα δημιουργήσουμε από έναν
νέο δείκτη για κάθε έναν από αυτούς, στον οποίο θα συμμετάσχουν οι 5
μετοχές με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στον εκάστοτε δείκτη (η
ονομασία τους θα προέρχεται από το πρόθεμα Top 5 πλαισιωμένο από το
όνομα του δείκτη στον οποίο αναφέρεται π.χ. Top 5 FTSE/Χ.Α. 20). Η
σύνθεση των νέων δεικτών είναι η ακόλουθη :
Top 5 Γενικός Δείκτης
Μετοχές
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε
Eurobank Ergasias Α.Ε
Οτε Α.Ε
Alpha Τράπεζα Α.Ε
ΟΠΑΠ Α.Ε

% συμμετοχής στον Γενικό Δείκτη

14,64%
8,10%
7,72%
6,94%
6,04%
43,44%

Top 5 FTSE/Χ.Α. 20
Μετοχές
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε
Alpha Τράπεζα Α.Ε
Eurobank Ergasias Α.Ε
ΟΤΕ Α.Ε
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε

% συμμετοχής στον Γενικό Δείκτη

21,91%
10,39%
9,10%
8,66%
7,74%
57,80%

Top 5 FTSE/Χ.Α. Mid 40
Μετοχές
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε
Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία
Μυτιληναίος Α.Ε
Vivartia Α.Β.Ε.Ε
Fourlis Α.Ε Συμμετοχών

% συμμετοχής στον Γενικό Δείκτη

8,43%
7,16%
6,85%
5,97%
5,36%
33,77%

Top 5 FTSE/X.A. Small Cap 80
Μετοχές
Veterin Α.Β.Ε.Ε.
Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε
ΑΕΓΕΚ Α.Ε
Singular Logic Α.Ε
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε

% συμμετοχής στον Γενικό Δείκτη

19,92%
9,60%
3,91%
3,01%
3,14%
39,58%

Όπως φαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες ο κάθε δείκτης προσεγγίζεται
από ένα καινούριο χαρτοφυλάκιο το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50%
του εκάστοτε δείκτη (εξαίρεση αποτελούν οι δύο τελευταίοι δείκτες οι οποίοι
προσεγγίζουν το σύνολο του δείκτη σε ποσοστό κοντά στο 40%. Αυτό μπορεί
να αποδοθεί στον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών που αποτελούν τον
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FTSE/Χ.Α. Mid 40 και τον FTSE/X.A. Small Cap 80). Η ανάλυση των δεικτών
σε δύο ισοδύναμης βαρύτητας ως προς την στάθμιση χαρτοφυλάκια
εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο στην σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα της
εργασίας των Lo and MacKinlay (1988).

3.3 Μεθοδολογία
Στη συνέχεια γίνεται μια λεπτομερής παρουσίαση της μεθοδολογίας,
ξεκινώντας από το Variance Ratio τεστ των Lo and MacKinlay (1988) 23 και
συνεχίζοντας με τον επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller (ADF) των Dickey
and Fuller (1981) 24 .

3.3.1 Variance Ratio Test
Θεωρούμε την παρακάτω αναδρομική στοχαστική διαδικασία :

Xt =μ + Xt−1 +εt

(2)

όπου Xt= ln Pt είναι ο φυσικός λογάριθμος της τιμής της μετοχής στο χρόνο t
και Pt η τιμή κλεισίματος για μία μετοχή τη χρονική στιγμή t, μ είναι μια
αυθαίρετη παράμετρος βηματισμού της διαδικασίας και εt είναι ο
διαταρακτικός όρος. Δεχόμαστε ότι για κάθε τιμή του t, η μέση τιμή των εt
ισούται με το μηδέν.
Αν και η παραδοσιακή υπόθεση του τυχαίου περιπάτου ορίζει πως τα εt
κατανέμονται όμοια και ανεξάρτητα (identically and independently distributed,
IID), υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οικονομικές χρονικές σειρές
αποκλίνουν από την κανονικότητα.
Με αφορμή το παραπάνω, οι Lo and MacKinlay (1988) διατυπώνουν δύο
διαφορετικές υποθέσεις για την συμπεριφορά των εt. Η πρώτη αφορά την
υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας και η δεύτερη επιτρέπει στον διαταρακτικό
όρο κάποιες μορφές ετεροσκεδαστικότητας. Και τις δύο υποθέσεις θα τις
εξετάσουμε στις ακόλουθες παραγράφους.

23

A. W. Lo and A. C. MacKinlay, “Stock Market Prices do not Follow Random Walks : Evidence
from a Simple Specification Test”, (1988), In : A. W. Lo (editor), “Market Efficiency : Stock Market
Behavior in Theory and Practice”, Edward Elgar Publishing, 1997, Cheltenham, pp. 363-389.
24
D. A. Dickey and W. A. Fuller, “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a
Unit Root”, Econometrica, Issue 4, 1981, pp. 1057-1072.
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3.3.1.1 Μηδενική Υπόθεση Ομοσκεδαστικότητας 25
Έστω τα εt ακολουθούν την ίδια κανονική κατανομή για κάθε τιμή του t με
διακύμανση σ 02 . Οπότε η μηδενική υπόθεση ορίζεται ως εξής :

H:εt i.i.d. N(0,σ02 )

(3)

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του τυχαίου περιπάτου Xt, είναι ότι η
διακύμανση των εt είναι γραμμική σε σχέση με το χρονικό διάστημα
παρατήρησης της διαδικασίας. Δηλαδή, η διακύμανση του Xt - Xt-2 είναι
διπλάσια της διακύμανσης του Xt - Xt-1. Άρα, κάθε απόκλιση από την
παραπάνω τιμή αποτελεί και απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. Με άλλα
λόγια, το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου που ορίσαμε δεν μπορεί να
ερμηνεύσει την συμπεριφορά των δεδομένων μας σε κάποιο προκαθορισμένο
επίπεδο εμπιστοσύνης π.χ. στην περίπτωσή μας 5%. Το υπόλοιπο μέρος της
ενότητας, θα αφορά την κατασκευή ενός στατιστικού που να μπορεί να ελέγξει
την παραπάνω υπόθεση.
Υποθέτουμε, ότι αποκτούμε 2n + 1 παρατηρήσεις X0, X1, …, X2n για το Xt, που
να απέχουν το ίδιο χρονικό διάστημα η μία από την άλλη και εξάγουμε τους
ακόλουθους εκτιμητές για τις παραμέτρους μ και σ 02 :

)

μ≡

1 2n
1
( X k − X k −1 ) =
( X 2n − X 0 )
∑
2n k =1
2n

(4)

1 2n
)
σa ≡
( X k − X k −1 − μ ) 2
∑
2n k =1

(5)

1 n
)
σ ≡ ∑ ( X 2 k − X 2 k −2 − 2 μ ) 2
2n k =1

(6)

)2

2
b

Οι εκτιμητές των εξισώσεων 2 και 3 ανταποκρίνονται στους εκτιμητές μέγιστης
πιθανότητας των παραμέτρων μ και σ 02 , ο εκτιμητής της εξίσωσης 4 διαφέρει
από τον εκτιμητή της εξίσωσης 3 από το γεγονός ότι υπολογίζεται με βάση
n + 1 παρατηρήσεις X0, X2, Χ4, …, X2n (όλες με άρτιο δείκτη) και αντιστοιχεί
στο ½ του εκτιμητή της διακύμανσης των άρτιων παρατηρήσεων.
Ασυμπτωτικά, και οι τρεις εκτιμητές συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή
εάν κρατήσουμε όλες τις παραμέτρους σταθερές και μόνο ο αριθμός των
παρατηρήσεων 2n αυξάνει απεριόριστα, οι εκτιμητές συγκλίνουν στα

25

A. W. Lo and A. C. MacKinlay, “Stock Market Prices do not Follow Random Walks : Evidence
from a Simple Specification Test”, (1988), In : A. W. Lo (editor), “Market Efficiency : Stock Market
Behavior in Theory and Practice”, Edward Elgar Publishing, 1997, Cheltenham, pp. 363-389
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αντίστοιχα μεγέθη του πληθυσμού. Επιπρόσθετα, οι εκτιμητές διακύμανσης
ακολουθούν τις παρακάτω οριακές κατανομές :

)2

a

2n (σ a − σ ) ~ N (0, 2σ 04 )
2
a

)2

a

2n (σ b − σ ) ~ N (0, 4σ 0 )
2
0

4

(7)

(8)

όπου σ 02 είναι η διακύμανση του αντίστοιχου πληθυσμού. Ακολούθως,
ορίζουμε την διαφορά των δύο εκτιμητών διακύμανσης ως J d :

)
J d ≡ (σ b2 − σ α2 )

(9)

και χρησιμοποιώντας την παρατήρηση ότι η ασυμπτωτική διακύμανση της
διαφοράς δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διαφορά των αντίστοιχων
ασυμπτωτικών διακυμάνσεων καταλήγουμε στην διατύπωση της κατανομής
του J d :
a

2n J d ~ N (0, 2σ 04 )

(10)

Υπολογίζοντας, λοιπόν, τον εκτιμητή της ασυμπτωτικής διακύμανσης του J d ,
θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε έναν τυπικό έλεγχο κανονικότητας. Ένας πιο
εύχρηστος στατιστικός έλεγχος δίνεται αν από τον λόγο των εκτιμητών
διακύμανσης αφαιρέσουμε την μονάδα. Δηλαδή :

)

σ b2
J r ≡ ) 2 −1
σa

(11)

Η ασυμπτωτική κατανομή του παραπάνω στατιστικού ελέγχου είναι η
ακόλουθη και όπως παρατηρούμε είναι ανεξάρτητη από την διακύμανση του
πληθυσμού :
a

2n J r ~ N (0, 2)

(12)

Αν και η έως τώρα ανάλυση αναφέρεται στην δημιουργία στατιστικού με την
χρήση παρατηρήσεων μόνο με άρτιο δείκτη, εναλλακτικοί εκτιμητές
διακύμανσης μπορούν να υπολογισθούν χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις οι
οποίες απέχουν q χρονικές μονάδες. Έστω nq+1 παρατηρήσεις X0, X1, …,
Xnq για το Xt, ισαπέχουσες μεταξύ τους και q>1. Έτσι, οι παραπάνω σχέσεις
(3, 4, 5 , 8 και 10) παίρνουν την παρακάτω μορφή :
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1 nq
1
μ ≡ ∑( X k − X k−1 ) = ( X nq − X0 )
nq k=1
nq

(13)

1 nq
)
σa ≡ ∑(Xk − Xk−1 − μ)2
nq k=1

(14)

)2

1 n
)
σb (q) ≡ ∑( X qk − Xqk−q − qμ)2
nq k=1

(15)

)
)
J d (q) ≡ σ b2 (q) − σ a2

(16)

)

)2

)

σb2 (q)
Jr (q) ≡ ) 2 −1
σa

(17)

Οι ασυμπτωτικές κατανομές των J d και J r είναι κανονικές, με διακυμάνσεις
που εξαρτώνται από το q :
a

nqJ d (q) ~ N(0,2(q −1)σ04 )

(18)

a

nqJ r (q) ~ N(0,2(q −1))

(19)

Δύο επιπλέον διευκρινίσεις έγιναν για τα J d και J r . Μία αφορούσε την χρήση
επικαλυπτόμενων q διαφορών των Xt για τον υπολογισμό των διακυμάνσεων
και κατέληξαν στον ορισμό του παρακάτω εκτιμητή :

1
σ c (q ) =
nq 2
)2

nq

∑ (X
k =q

k

)
− X k −q − qμ ) 2

(20)

)
Με την χρήση αυτού του εκτιμητή είναι δυνατή η αντικατάσταση του σ b2 ( q )
καθώς παρέχει την δυνατότητα υπολογισμού του αθροίσματος από nq-q+1
)
όρους σε αντίθεση με τον σ b2 ( q ) που υπολογίζεται από n όρους. Έτσι, ο
εκτιμητής είναι πιο αποτελεσματικός και ο στατιστικός μας έλεγχος ακόμη πιο
ισχυρός. Πλέον τα στατιστικά J d και J r ορίζονται ως εξής :

)
)
M d (q) ≡ σ c2 (q) − σ a2

(21)
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)

σc2 (q)
Mr (q) ≡ ) 2 −1
σa

(22)

Η δεύτερη διόρθωση γίνεται ναι μεν για λόγους που αφορούν την χρήση
ανεπηρέαστων εκτιμητών διακύμανσης στον υπολογισμό των σχέσεων 20 και
21 αλλά και λόγους που σχετίζονται με την διαφορά ασυμπτωτικών (άπειρο
δείγμα) και εμπειρικά υπολογισμένων (πεπερασμένο δείγμα) μεγεθών.
Επομένως, οι τελικές σχέσεις που θα χρησιμοποιηθούν στην εμπειρική
έρευνα είναι οι παρακάτω :

σa2 =

1 nq
)
(Xk − Xk−1 − μ)2
∑
nq−1 k=1

(23)

σc2 =

1 nq
)
(Xk − Xk−q − qμ)2
∑
m k=q

(24)

q
m = q(nq− q +1)(1− )
nq

(25)

Md (q) ≡σc2(q) −σa2

(26)

σc2 (q)
Mr (q) ≡ 2 −1
σa

(27)

Οι ασυμπτωτικές κατανομές των στατιστικών M d (q ) και M r (q ) είναι οι
παρακάτω :
a

nq M d (q) ~ N (0,
a

nq M r (q) ~ N (0,

2(2q − 1)(q − 1) 4
σ0 )
3q

(28)

2(2q − 1)(q − 1)
)
3q

(29)

οι οποίες μετά από μία απλή κανονικοποίηση, μας οδηγούν στο z (q ) που θα
αποτελέσει το κύριο στατιστικό της έρευνάς μας :
1

2(2q −1)(q −1) −2
)
z(q) ≡ nqMr (q)(
3q

(30)

το οποίο ακολουθεί την κανονική κατανομή, με μέσο 0 και διακύμανση 1 :
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a

z (q ) ~ N (0,1)

(31)

3.3.1.2 Μηδενική Υπόθεση ετεροσκεδαστικότητας 26
Καθώς είναι ευρέως γνωστή η άποψη ότι οι διακυμάνσεις μεταβάλλονται κατά
την διάρκεια του χρόνου, η απόρριψη της υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου
λόγω ετεροσκεδαστικότητας θα ήταν κάτι το τετριμμένο. Γι’ αυτό το λόγο οι Lo
and MacKinlay (1988) διατυπώνουν έναν στατιστικό έλεγχο (αντίστοιχο
του z (q ) που είδαμε προηγουμένως) ο οποίος είναι συνεπής με τις
μεταβαλλόμενες διακυμάνσεις. Η γραμμικότητα της διακύμανσης εξακολουθεί
να υπάρχει, αρκεί τα εt να είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστα. Σε αυτήν την
προσέγγιση είναι πιο χαλαρός ο περιορισμός περί κανονικότητας της
κατανομής των εt.
Πιο συγκεκριμένα, η νέα μηδενική υπόθεση διατυπώνεται ως εξής H*:
1) Για κάθε t, E(εt)=0 και E(εt εt-τ)=0 για κάθε τ≠0
2) Η {εt} χαρακτηρίζεται ως φ-mixing με συντελεστές φ(m) της τάξης του
r/(2r-1) ή ως α-mixing με συντελεστές α(m) της τάξης του r/(r-1), όπου
r>1, έτσι ώστε για κάθε t και κάθε τ≥0 να υπάρχουν κάποια δ>0 για τα
οποία να ισχύει η σχέση :

Eεtεt−r

2(r+δ )

<Δ<∞

(32)

3) Ισχύει οριακά :

1 nq
lim ∑ E(ε t2 ) = σ 02 < ∞
nq→∞ nq
t =1

(33)

4) Για κάθε t, E (ε t ε t − j ε t ε t − k ) = 0 για κάθε μη μηδενικό j και k, όπου j≠ k.
Οι Lo and MacKinlay σημειώνουν ακόμα δύο αναγκαίες παρατηρήσεις μέχρι
να καταλήξουν στον νέο στατιστικό έλεγχο. Η πρώτη σχετίζεται με την
ασυμπτωτική έκφραση που συνδέει το M r (q ) και τους συντελεστές εκτιμητών
)
αυτοσυσχέτισης ρ ( j ) :

26

A. W. Lo and A. C. MacKinlay, “Stock Market Prices do not Follow Random Walks : Evidence from
a Simple Specification Test”, (1988), In : A. W. Lo (editor), “Market Efficiency : Stock Market
Behavior in Theory and Practice”, Edward Elgar Publishing, 1997, Cheltenham, pp. 363-389
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a

M r (q) =

q−1

2(q − j) )
ρ ( j)
q
j =1

∑

(34)

)
Η δεύτερη αφορά το γεγονός ότι τα ρ ( j ) είναι ασυμπτωτικά ασυσχέτιστα.
)
Υπολογίζοντας αρχικά την ασυμπτωτική διακύμανση κάθε ρ ( j ) , θα
μπορέσουμε να υπολογίσουμε και την ασυμπτωτική διακύμανση θ (q ) του

M r (q ) ως το σταθμικό άθροισμα των δ ( j ) με συντελεστές τα τετράγωνα των
συντελεστών της ισότητας (33). Με την μαθηματική γλώσσα οι σχέσεις είναι οι
εξής:
nq

)

δ ( j) =

∑( X

k = j +1

k

)
)
− X k −1 − μ) 2 ( X k − j − X k − j −1 − μ) 2
⎡ nq
) 2⎤
(
X
X
μ
) ⎥
−
−
∑
k
k
−
1
⎢
⎦
⎣ k =1

2

2

⎡ 2(q − j ) ⎤ )
θ (q ) ≡ ∑ ⎢
δ ( j)
q ⎥⎦
j =1 ⎣
)

(35)

q −1

(36)

Παρόλο που υπάρχει μια γενική ετεροσκεδαστικότητα, ο νέος
κανονικοποιημένος στατιστικός έλεγχος ορίζεται από την παρακάτω σχέση :

z * (q) ≡

nq M r ( q )
)

θ

(37)

και ακολουθεί την ίδια κανονική κατανομή με το z (q ) , δηλαδή

z* (q) ~ N(0,1)

(38)

3.3.2 Augmented Dickey-Fuller Test
Η παρουσίαση του παραπάνω ελέγχου είναι διαρθρωμένη ως εξής : πρώτα
θα παρουσιάσουμε τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού των στατιστικών Φ
που αποτελούν το θεμέλιο του ελέγχου ADF και ακολούθως θα γίνει μια
συνοπτική παρουσίαση στους εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού των Φ οι
οποίοι αναλύονται στο άρθρο των Dickey and Fuller (1981) με την χρήση
συγκεκριμένων παραδειγμάτων.
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3.3.2.1 Αναλυτικός τρόπος υπολογισμού
Θεωρούμε το αυτοπαλίνδρομο σχήμα πρώτης τάξης AR(1) :

Yt =α + ρYt −1 + et

(39)

όπου Yt είναι ο φυσικός λογάριθμος της τιμής μιας μετοχής την περίοδο t, α
είναι μία σταθερά, ρ ένας πραγματικός αριθμός (με ρ 〈 1 ), Yt −1 ο φυσικός
λογάριθμος της τιμής μιας μετοχής κατά το χρόνο t-1 και et ο τυχαίος όρος
σφάλματος, οι παρατηρήσεις του οποίου κατανέμονται ανεξάρτητα μεταξύ
τους αλλά σύμφωνα με την ίδια κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και
διακύμανση σ 2 . Δηλαδή,

et ~ NI (0, σ 2 )

(40)

Για τις παραμέτρους ρ και α υπολογίζουμε τους ακόλουθους εκτιμητές
μέγιστης πιθανοφάνειας :

⎡n
⎤
ρμ = ⎢∑(Yt −1 − y(−1) )2 ⎥
⎣ t=2
⎦
)

)

−1 n

∑(Y − y )(Y
t =2

t

(0)

t −1

− y(−1) )

)

α μ = y ( 0 ) − ρ μ y ( −1)

(41)
(42)

όπου :

y(i) = (n −1)

−1

n

∑Y
t =2

Εισάγουμε το στατιστικό

t +i

)

ταμ

για i = − 1, 0.

(43)

το οποίο “κατασκευάζεται” κατά αναλογία με το

στατιστικό t (t-statistic) για το α :

)

)

−1
τ αμ = Sαμ
αμ

(44)

−1
n
⎡
⎤
−1
2⎫
2 ⎧
Sαμ = S ⎢(n − 1) + y( −1) ⎨∑ (Yt −1 − y( −1) ) ⎬ ⎥
⎩ t =2
⎭ ⎥⎦
⎢⎣

(45)

όπου :
2

2
eμ

S e2μ = (n − 3)

−1

∑ (Y
n

t =2

t

)
)
2
− α μ − ρ μ Yt −1 )

(46)
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Στη συνέχεια, θεωρούμε ένα δεύτερο υπόδειγμα για το Yt :
1 ⎞
⎛
Yt = α + β ⎜ t − 1 − n ⎟ + ρ Yt −1 + et
2 ⎠
⎝

(47)

όπου Yt είναι ο φυσικός λογάριθμος της τιμής μιας μετοχής την περίοδο t, α
είναι μία σταθερά, β και ρ δύο πραγματικοί αριθμοί, Yt −1 ο φυσικός
λογάριθμος της τιμής μιας μετοχής κατά το χρόνο t-1 και et ο τυχαίος όρος
σφάλματος, οι παρατηρήσεις του οποίου κατανέμονται ανεξάρτητα μεταξύ
τους αλλά σύμφωνα με την ίδια κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και
διακύμανση σ 2 .
Έστω Χ ο πίνακας με διαστάσεις ( n − 1) × 3 του οποίου η i-ιοστή γραμμή είναι
⎛
⎛n⎞ ⎞
⎜⎜1, i − ⎜ ⎟, Yi ⎟⎟ και έστω Y ′ = (Y2 , Y3 , K , Yn ) . Με δεδομένο τα παραπάνω, ο
⎝2⎠ ⎠
⎝
εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων των παραμέτρων α , β και ρ
( θ = (α , β , ρ ) ′ ) του μοντέλου δίνεται από την σχέση :

θ t = (α τ , βτ , ρτ ) = ( X ′X )−1 X ′Y
)

)

)

) ′

(48)

Θέτοντας ως Cij το στοιχείο της γραμμής i και της στήλης j του πίνακα

( X ′X )−1 , οι στατιστικές t της παλινδρόμησης είναι :
τ ατ = (C 11 S
)

τ βτ = (C 22 S
)

2
er

)

−

1
2

)

1
2 −2
er

)

ατ

(49)

)

βτ

(50)

όπου :

[

]

S er2 = (n − 4 ) Y ′ I − X ( X ′X ) X ′ Y
−1

−1

(51)

το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων της παλινδρόμησης.
Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τα κατάλληλα στατιστικά για τον έλεγχο της
υπόθεσης (α , ρ ) = (0, 1) για το μοντέλο της σχέσης (38) και τον έλεγχο των
υποθέσεων (α , β , ρ ) = (0, 0, 1) και (α , β , ρ ) = (α , 0, 1) για το δεύτερο υπόδειγμα
της σχέσης (46).
Ξεκινάμε από το δεύτερο και πολυπλοκότερο μοντέλο της σχέσης (46)
κατασκευάζοντας το δείκτη πιθανότητας υπό τη μηδενική υπόθεση ότι το
υπόδειγμά μας είναι τυχαίος περίπατος χωρίς βηματισμό. Δηλαδή :
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H 0 : (α , β , ρ ) = (0, 0, 1)
Υπό την παραπάνω μηδενική
μεγιστοποιείται για την τιμή :

(52)
υπόθεση,

η

συνάρτηση

n

)

σ 02 = (n − 1)−1 ∑ (Yt − Yt −1 )2

πιθανότητας

(53)

t =2

Υπό την εναλλακτική υπόθεση, το μέγιστο της συνάρτησης πιθανότητας
επιτυγχάνεται στην τιμή :

)

σ 12 = (n − 4 )(n − 1)−1 S er2

(54)

Οπότε, η στατιστική του δείκτη πιθανότητας είναι :

[σ)

σ1]

−1
0

)

n −1

[

= 1 + 3(n − 4 ) Φ 2
−1

](

1
n −1)
2

(55)

όπου

( ) [(n −1)σ) − (n − 4)S ]

Φ 2 = 3 Ser2

−1

2
0

2
er

(56)

Έτσι, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για μεγάλες τιμές του Φ 2 το οποίο
αποτελεί το συνηθισμένο “F test” της υπόθεσης H 0 : (α , β , ρ ) = (0 , 0 , 1) .

Στην περίπτωση που ως μηδενική υπόθεση θεωρήσουμε ένα υπόδειγμα
τυχαίου περιπάτου με βηματισμό (δηλ. H 0 : (α , β , ρ ) = (α , 0, 1) ) αποδεικνύεται
πως η στατιστική του δείκτη πιθανότητας είναι μονότονη συνάρτηση της
παρακάτω ποσότητας :

( ) [(n −1){σ) − (y

Φ3 = 2Ser2

−1

2
0

( 0)

}

− y(−1) ) − (n − 4)Ser2
2

]

(57)

Όσον αφορά το πρώτο υπόδειγμα (σχέση (38)), οι υπολογισμοί γίνονται με
παρόμοιο τρόπο. Η στατιστική του δείκτη πιθανότητας για την μηδενική
υπόθεση H 0 : (α , ρ ) = (0, 1) είναι :

[1 + 2(n − 3)

−1

Φ1

]

1
( n −1)
2

(58)

όπου

(

Φ1 = 2S e2μ

) [(n − 1)σ) − (n − 3)S ]
−1

2
0

2
eμ

(59)
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Από όλα τα παραπάνω παρατηρήσαμε πως κοινή μηδενική υπόθεση, δηλαδή
τυχαίος περίπατος χωρίς βηματισμό, έχουν τα στατιστικά Φ1 και Φ 2 ενώ τα
Φ 2 και Φ 3 έχουν κοινή εναλλακτική υπόθεση. Τέλος, το Φ 3 ελέγχει την ίδια
ακριβώς μηδενική υπόθεση με το Variance Ratio Test των Lo and MacKinlay
(1988).
Συνοπτικά οι υποθέσεις και τα κατάλληλα στατιστικά παρατίθενται στον
παρακάτω πίνακα

Μηδενική Υπόθεση

Στατιστικό

Yt =Yt −1 + et

Εναλλακτική Υπόθεση
Yt = α + ρYt −1 + et

Yt =Yt −1 + et

Yt = α + β t + ρYt −1 + et

Φ2

Y t = α + ρ Y t −1 + e t

Yt = α + β t + ρYt −1 + et

Φ3

Φ1

3.3.2.2 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού
Οι Dickey and Fuller στο ίδιο άρθρο τους αναφέρουν έναν ακόμα τρόπο
προσδιορισμού των στατιστικών Φ με την χρήση ενός παραδείγματος.
Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας δύο γραμμικές παλινδρομήσεις, μία για το
υπόδειγμα της μηδενικής υπόθεσης και μία για το υπόδειγμα της εναλλακτικής
υπόθεσης. Τα στατιστικά Φ που χρησιμοποιεί έχουν να κάνουν με το
άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων τόσο της μηδενικής όσο και της
εναλλακτικής υπόθεσης. Έτσι :

Φ1 =

RSS H 0 − RSS H A

Φ2 =
Φ3 =

2 RSS H A

RSS H 0 − RSS H A
3RSS H A
RSS H 0 − RSS H A
2 RSS H A

(60)

(61)

(62)

όπου :

RSS H 0 :

το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων από την

παλινδρόμηση για το υπόδειγμα της μηδενικής υπόθεσης H 0 .
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RSS H A :

το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων από την

παλινδρόμηση για το υπόδειγμα της εναλλακτικής υπόθεσης H A .

RSS H A : μέση τιμή του αθροίσματος των τετραγώνων των καταλοίπων για
το υπόδειγμα της εναλλακτικής υπόθεσης H A .

3.4 Σύνοψη
Μελετούμε τέσσερις δείκτες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Γενικό
Δείκτη, FTSE/Χ.Α. 20, FTSE/Χ.Α. Mid 40, FTSE/X.A. Small Cap 80) μέσω των
Variance Ratio Test και ADF Test για την περίοδο 1/1/2001-30/6/2007
χρησιμοποιώντας εβδομαδιαία συχνότητα δειγματοληψίας. Ακολούθως,
χωρίζουμε το δείγμα μας σε δύο ίσες υποπεριόδους και μελετούμε
διεξοδικότερα την δεύτερη υποπερίοδο με την εισαγωγή τεσσάρων νέων
δεικτών :
¾ Top 5 Γενικό Δείκτη,
¾ Top 5 FTSE/Χ.Α. 20,
¾ Top 5 FTSE/Χ.Α. Mid 40 και
¾ Top 5 FTSE/X.A. Smallcap 80.
Η μηδενική υπόθεση για υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου με σταθερό όρο είναι
κοινή τόσο για το VR Test όσο και για το στατιστικό Φ 3 του ADF Test. Όσον
αφορά τα άλλα δύο στατιστικά του ADF Test, ελέγχουν την μηδενική υπόθεση
ενός υποδείγματος τυχαίου περιπάτου χωρίς σταθερό όρο. Τέλος,
παρουσιάσαμε δύο τρόπους υπολογισμού για τα στατιστικά του ADF Test.
Στην έρευνά μας χρησιμοποιούμε τον δεύτερο τρόπο με την βοήθεια του
στατιστικού πακέτου SPSS 15.0.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.1 Εισαγωγή
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται ορισμένα βασικά
στατιστικά μεγέθη που αφορούν τους υπό μελέτη δείκτες. Κατόπιν ακολουθεί
η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το Variance Ratio Test καθώς και η
μελέτη των συντελεστών συσχέτισης των τεσσάρων δεικτών με το αντίστοιχο
Top 5 χαρτοφυλάκιό τους. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα από
το Augmented Dickey-Fuller Test. Το κεφάλαιο κλείνει με μια συνοπτική
περίληψη των ευρημάτων ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως στο παράρτημα
της εργασίας βρίσκονται επιπλέον πίνακες που αφορούν τα αποτελέσματα
της έρευνας.
Στους πίνακες 1 έως 4 παρουσιάζονται βασικά στατιστικά μεγέθη που
σχετίζονται με τις εβδομαδιαίες αποδόσεις των υπό εξέταση δεικτών και των
Top 5 χαρτοφυλακίων τους τόσο για την συνολική περίοδο όσο και για τις δύο
υποπεριόδους.
Πίνακας 1 : Βασικά στατιστικά μεγέθη του Γενικού Δείκτη

Γενικός
Δείκτης
2001-2007
Γενικός
Δείκτης
2001-2004
Γενικός
Δείκτης
2004-2007
Top 5 Γ.Δ.
2001-2007
Top 5 Γ.Δ.
2001-2004
Top 5 Γ.Δ.
2004-2007

Mean
Statistic

Variance
Statistic

Skewness
Statistic Std. Error

Kurtosis
Statistic
Std. Error

0,00115385

0,000793

-0,65504

0,132648

1,463545

0,264532

-0,00213018

0,001047

-0,30789

0,186778

0,759971

0,371456

0,00443787

0,000522

-1,16134

0,186778

2,550127

0,371456

0,00172164

0,000907

-0,31921

0,132648

0,684478

0,264532

-0,00053254

0,001218

-0,06801

0,186778

0,437699

0,371456

0,00366864

0,000641

-0,80723

0,186778

0,688694

0,371456
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Πίνακας 2 : Βασικά στατιστικά μεγέθη του FTSE/X.A 20

FTSE/X.A 20
2001-2007
FTSE/X.A 20
2001-2004
FTSE/X.A 20
2004-2007
Top 5
FTSE/X.A 20
2001-2007
Top 5
FTSE/X.A 20
2001-2004
Top 5
FTSE/X.A 20
2004-2007

Skewness
Std.
Statistic
Error

Mean

Variance

Statistic

Statistic

0,0010355

0,000904

-0,42782

-0,00224852

0,001235

0,00431953

Kurtosis
Statistic

Std.
Error

0,132648

1,072366

0,264532

-0,13124

0,186778

0,551078

0,371456

0,000556

-0,83808

0,186778

1,106289

0,371456

0,00118343

0,001128

-0,36042

0,132648

0,781882

0,264532

-0,00230769

0,001543

-0,09487

0,186778

0,3118

0,371456

0,00467456

0,000695

-0,69929

0,186778

0,700074

0,371456

Πίνακας 3 : Βασικά στατιστικά μεγέθη του FTSE/X.A Mid 40

FTSE/X.A
Mid40
2001-2007
FTSE/X.A
Mid40
2001-2004
FTSE/X.A
Mid40
2004-2007
Top 5
FTSE/X.A
Mid40
2001-2007
Top 5
FTSE/X.A
Mid40
2001-2004
Top 5
FTSE/X.A
Mid40
2004-2007

Mean

Variance

Skewness

Kurtosis
Std.
Statistic
Error

Statistic

Statistic

Statistic

Std.
Error

0,00133136

0,001144

-0,61765

0,132648

1,805752

0,264532

-0,00337278

0,001496

-0,28318

0,186778

0,895113

0,371456

0,0060355

0,000754

-1,02568

0,186778

3,728864

0,371456

0,00366864

0,001744

-0,53276

0,132648

1,635662

0,264532

-0,00207101

0,002556

-0,20446

0,186778

0,432423

0,371456

0,00940828

0,000876

-0,87166

0,186778

3,962424

0,371456
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Πίνακας 4 : Βασικά στατιστικά μεγέθη του FTSE/X.A Smallcap 80

FTSE/X.A
Smallcap80
2001-2007
FTSE/X.A
Smallcap80
2001-2004
FTSE/X.A
Smallcap80
2004-2007
Top 5
FTSE/X.A
Smallcap80
2001-2007
Top 5
FTSE/X.A
Smallcap80
2001-2004
Top 5
FTSE/X.A
Smallcap80
2004-2007

Mean

Variance

Statistic

Statistic

Skewness
Std.
Statistic
Error

Kurtosis
Std.
Statistic
Error

0,00028391

0,001446

-0,39403

0,136932 1,230162 0,273023

-0,00405405

0,001974

-0,24117

0,199346 0,530312

0,00408284

0,000962

-0,36374

0,186778 1,705347 0,371456

-0,00257396

0,003778

-0,08779

0,132648 1,163508 0,264532

-0,00183432

0,0059

-0,43795

0,186778 2,706071 0,371456

-0,00053254

0,015675

-2,71334

0,186778 17,16023 0,371456

0,39615

Στην δεύτερη στήλη κάθε πίνακα δίνεται η μέση τιμή των εβδομαδιαίων
αποδόσεων των δεικτών για την εκάστοτε περίοδο ενώ στην τρίτη η
διακύμανσή τους. Για παράδειγμα, παρατηρούμε πως η μέση τιμή για τον
Γενικό Δείκτη (πίνακας 1) την περίοδο 3/1/2001-29/6/2007 είναι 0,11% με την
διακύμανση να ανέρχεται σε 0,07%.
Στην τέταρτη στήλη δίνεται η ασυμμετρία (skewness) μιας κατανομής η οποία
εκφράζει την εκτροπή της κατανομής από την κανονικότητα. Για παράδειγμα,
όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, FTSE/X.A. Mid 40 (πίνακας
3),για
την
συνολική
περίοδο
ο
συντελεστής
ασυμμετρίας
27
είναι αρνητικός και ισούται με -0,61765, πράγμα που σημαίνει πως η
κατανομή παρουσιάζει αρνητική ασυμμετρία 28 .
Στην έκτη στήλη εμφανίζεται η κύρτωση (kurtosis) μιας κατανομής η οποία
εκφράζει το βαθμό συγκέντρωσης των τιμών της κατανομής περί το μέσον
της. Η κύρτωση μιας κατανομής εκτιμάται από το συντελεστή κύρτωσης.
Όσον αφορά την δική μας έρευνα, παρατηρώντας τους παραπάνω πίνακες,

27

Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι καθαρός αριθμός και λαμβάνει τιμές σε όλο το φάσμα των
πραγματικών αριθμών.
28
Η εκτροπή εμφανίζεται από την αριστερή πλευρά της κατανομής. Υπάρχει και η θετική ασυμμετρία
όταν ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι θετικός όπου τότε η εκτροπή εμφανίζεται από την δεξιά πλευρά
της κατανομής.
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όλοι οι συντελεστές κύρτωσης είναι θετικοί και ως εκ τούτου οι κατανομές
χαρακτηρίζονται ως λεπτόκυρτες 29 .

4.2 Variance Ratio Test
4.2.1 Γενικός Δείκτης
Για την περίοδο των 338 εβδομάδων (πίνακας 5) έχουμε απόρριψη της
υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου λόγω των στατιστικά σημαντικών
αποκλίσεων του Variance Ratio Test από την μονάδα. Ειδικότερα, για q=2 και
4 παρατηρούμε πως οι τιμές του z υπερβαίνουν την τιμή 1,96 που είναι η
κρίσιμη τιμή για επίπεδο σημαντικότητας 5%. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να
οφείλεται στα αυστηρά κριτήρια που τίθενται από το z. Επίσης, για
q=8,10,12,14,16,18 και 20 το z λαμβάνει τιμές μικρότερες από την μονάδα.
Πίνακας 5 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την συνολική περίοδο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
3/1/2001-29/6/2007

z (q )

z * (q )

1,51355

9,427572773*

1,199498576

4

1,27368

2,685490814*

1,522103107

6

1,18938

1,406316378

1,462007254

8

1,14817

0,919532607

1,206586767

10

1,11367

0,618025377

0,907445319

12

1,09750

0,477398243

0,844574485

14

1,07060

0,317015079

0,871489234

16

1,07045

0,293810789

1,03102424

18

1,06955

0,271987943

1,14855676

20

1,06304

0,232839293

1,125872582

q

Mr (q) +1

2

* στατιστικά σημαντική τιμή σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Την ίδια πτωτική πορεία ακολουθεί και το Mr (q) +1 με την διαφορά πως δεν
πέφτει κάτω της μονάδας. Στο διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η μεταβολή του σε
συνάρτηση με το q.

29

Στην περίπτωση που ο συντελεστής κύρτωσης είναι αρνητικός τότε η κατανομή χαρακτηρίζεται ως
πλατύκυρτη.
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Διάγραμμα 6

Γενικός Δείκτης
3/1/2001 - 29/6/2007
2
Mr(q)+1

1,5
1
0,5
0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

q

Αναφορικά με την πρώτη υποπερίοδο (πίνακας 6), τα πράγματα δεν
παρουσιάζουν δραματικές αλλαγές σε σχέση με την συνολική περίοδο. Η
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, στην συγκεκριμένη περίπτωση, μόνο όταν
q=2 ενώ για τις υπόλοιπες τιμές του q είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε
την ύπαρξη του τυχαίου περιπάτου καθώς τόσο το z όσο και το z* λαμβάνουν
τιμές μικρότερες του 1,96. Οι τιμές του z ακολουθούν την τάση της συνολικής
περιόδου, δηλαδή καθώς αυξάνεται το q, το z βαίνει μειούμενο χωρίς να
γίνεται όμως αρνητικό. Παράλληλα, σταθεροποιείται σε τιμές κάτω τις
μονάδας. Όσον αφορά το Mr (q) +1 σταθεροποιείται σε τιμές πάνω από την
μονάδα έστω και οριακά (διάγραμμα 7).
Πίνακας 6 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την πρώτη υποπερίοδο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
3/1/2001-31/3/2004

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,49733

6,46528164*

1,3296015901

4

1,27746

1,928036349

1,6716626384

6

1,20458

1,075838034

1,4477922343

8

1,16813

0,738911383

0,9078026709

10

1,12152

0,467892532

0,2851236380

12

1,10440

0,362006141

0,1170296371

14

1,08342

0,26525388

0,1519439450

16

1,08059

0,238011522

0,3070424047

18

1,08232

0,227978

0,4249927972

20

1,07820

0,204543364

0,4098177487
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Διάγραμμα 7

Γενικός Δείκτης
3/1/2001 - 31/3/2004
2
Mr(q)+1

1,5
1
0,5
0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

q

Όσον αφορά την δεύτερη υποπερίοδο (πίνακας 7) παρουσιάζει την εικόνα
που συναντούμε στο σύνολο της περιόδου. Για q=2 και 4 το στατιστικό z
παίρνει τιμές μεγαλύτερες από το 1,96 γεγονός που μας οδηγεί στην
απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης στο επίπεδο 5%. Βέβαια, για αυτές τις
τιμές του q δεν συμβαίνει το ίδιο και στο z*.
Πίνακας 7 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την δεύτερη υποπερίοδο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
7/4/2004-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,55653

7,234896829*

0,5836032684

4

1,28251

1,963083808*

0,6948707679

6

1,17907

0,941661803

0,7438658611

8

1,13137

0,577324417

0,7860664896

10

1,12270

0,472435255

0,7931975139

12

1,11156

0,386839752

0,7065656402

14

1,07162

0,227743387

0,5455532947

16

1,08194

0,241997514

0,5283117538

18

1,08006

0,221715622

0,4256410668

20

1,07111

0,185998856

0,2492350364

Στο διάγραμμα 8 παρουσιάζεται η μεταβολή του Mr (q) +1 ως προς το q.
Παρατηρούμε ότι η τιμή ξεκινά από τα επίπεδα του 1,5 για q=2 και καταλήγει
στο 1,07 για q=20. Το μοτίβο μεταβολής που παρατηρείται είναι αντίθετο με
εκείνο που παρατήρησαν στην έρευνά τους οι Lo and MacKinlay (1988) για το
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα, είχαν παρατηρήσει αύξηση
του Mr (q) +1 μέχρι q=10 και σταθεροποίησή του για όλες τις τιμές του q μέχρι
το 20.
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Διάγραμμα 8

Γενικός Δείκτης
7/4/2004 - 29/6/2007
2
Mr(q)+1

1,5
1
0,5
0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

q

Κοινό στοιχείο της συνολικής περιόδου του Γενικού Δείκτη με τις δύο
υποπεριόδους του, είναι η συμπεριφορά του στατιστικού z*. Όσο αυξάνεται το
q τόσο το z* μειώνεται. Αυτό σημαίνει πως η επιλογή μεγάλων τιμών για το q
ευνοεί την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου καθώς οι τιμές που λαμβάνει το z*
οδηγούν είτε σε λιγότερο “βέβαιες” απορρίψεις του υποδείγματος (περίπτωση
Νέας Υόρκης) είτε σε “μη απορρίψεις” του υποδείγματος (περίπτωση
Χρηματιστηρίου Αθηνών).

4.2.1.1 Top 5 Γενικός Δείκτης
Μετά την παραπάνω ανάλυση των δεδομένων για την πορεία του Γενικού
Δείκτη για το χρονικό διάστημα από 3/1/2001 έως 29/6/2007 καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου πρέπει να απορριφθεί στο
επίπεδο σημαντικότητας 5%. Με τον επιμερισμό του δείγματος σε δύο ίσες
υποπεριόδους των 169 εβδομάδων (3/1/2001-31/3/2004 και 7/4/200429/6/2007) μπορούμε να επιτύχουμε τον χρονικό εντοπισμό των αιτιών της
απόρριψης του τυχαίου περιπάτου. Έτσι γίνεται σαφές, ότι στην συμπεριφορά
του Γενικού Δείκτη για την συνολική περίοδο επικρατούν οι αποκλίσεις που
εμφανίζονται κατά την δεύτερη υποπερίοδο.
Ο δείκτης των πέντε μετοχών με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στον
Γενικό Δείκτη (Top 5 Γενικός Δείκτης) ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου
περιπάτου μόνο στην περίπτωση όπου το q=6,8,10,12,14,16,18 και 20 ενώ
για q=2 και 4 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται καθώς η τιμή του z είναι
στατιστικά σημαντική. Βέβαια, με τα πιο χαλαρά κριτήρια του στατιστικού z*
αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση (πίνακας 8).
Παράλληλα, το Mr (q) +1 (διάγραμμα 9) του δείκτη Top 5 Γενικός Δείκτης
ακολουθεί την ίδια πορεία με το αντίστοιχο του Γενικού Δείκτη καθώς ξεκινά
από το 1,57 και πέφτει μέχρι το 1,07 αλλά και το z* αποκαλύπτει την γνωστή
τάση καθώς αφού αυξομειωθεί καταλήγει γύρω στο 0,7.
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Πίνακας 8 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την δεύτερη υποπερίοδο

Top 5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
7/4/2004-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

1,579809623
1,289823764
1,181826840
1,135449938
1,123320740
1,110525939
1,080584283
1,085901032
1,080116745
1,072133869

7,537525098*
2,013925139*
0,956183517
0,595275676
0,474817864
0,383251229
0,256241688
0,253700241
0,221865640
0,188683578

0,971706408
0,622814403
0,887910606
0,917526451
0,941477594
0,950657039
0,915659223
0,858056319
0,785172681
0,692696654

Διάγραμμα 9

Top 5 Γενικός Δείκτης
7/4/2004 - 29/6/2007
2
Mr(q)+1

1,5
1
0,5
0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

q

Συμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι τιμές του Γενικού Δείκτη
φαίνεται να ακολουθούν μία κοινή τάση συμπεριφοράς με το χαρτοφυλάκιο
των πέντε μεγαλύτερων μετοχών που συμμετέχουν στην σύνθεση του.
Επιπλέον, αυτή η κοινή συμπεριφορά που εντοπίζεται στην δεύτερη
υποπερίοδο αποδεικνύεται τόσο ισχυρή ώστε να συμπαρασέρνει τη
συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη για ολόκληρη την περίοδο των 6,5 χρόνων.
Η λίγο διαφορετική συμπεριφορά της πρώτης περιόδου καλύπτεται εντελώς.

4.2.2 Δείκτης Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (FTSE/X.A 20)
Για την συνολική υπό εξέταση περίοδο έχουμε απόρριψη της μηδενικής
υπόθεσης στην περίπτωση όπου q=2 λόγω στατιστικά σημαντικής απόκλισης
του z από την τιμή 1,96. Αν το επίπεδο εμπιστοσύνης ήταν διαφορετικό, για
παράδειγμα 10% (οπότε κρίσιμη τιμή 1,64) θα είχαμε απόρριψη του
υποδείγματος και για q=4. Με βάση όμως το στατιστικό z* τα αποτελέσματα
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είναι αντικρουόμενα καθώς είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε το
υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου για όλες τις τιμές του q (πίνακας 9).
Πίνακας 9 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την συνολική περίοδο

FTSE/X.A. 20
3/1/2001-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2
4

1,53293
1,27582

6,928140914*
1,916635574

1,117462793
1,381267033

6
8
10
12
14
16
18
20

1,19013
1,15149
1,11961
1,10419
1,07845
1,07880
1,07712
1,07071

0,99984659
0,665762039
0,460540884
0,361269294
0,249451665
0,232738046
0,213574893
0,184958523

1,387995919
1,205420522
0,986869221
0,988252136
1,048551712
1,211365007
1,329061762
1,33542786

Η πορεία του Mr (q) +1 είναι η ίδια με εκείνη που παρατηρήθηκε και για την
αντίστοιχη περίοδο του Γενικού δείκτη με την διαφορά ότι ξεκινάει από μια πιο
υψηλή τιμή και καταλήγει στα ίδια περίπου επίπεδα (διάγραμμα 10).
Διάγραμμα 10

FTSE/X.A 20
3/1/2001 - 29/6/2007
2
Mr(q)+1

1,5
1
0,5
0
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Όσον αφορά την πρώτη υποπερίοδο για τον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης
απορρίπτεται ο τυχαίος περίπατος στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις
απέχουν μεταξύ τους 2 χρονικές μονάδες. Αντίθετα, αν λάβουμε υπόψη το
στατιστικό z* αποδεχόμαστε τον τυχαίο περίπατο καθώς δεν παρατηρείται
κάποια στατιστικά σημαντική απόκλιση (πίνακας 10).
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Πίνακας 10 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την πρώτη υποπερίοδο

FTSE/X.A. 20
3/1/2001-31/3/2004

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

1,51402
1,27295
1,19616
1,16130
1,12084
1,10329
1,08241
1,08004
1,07939
1,07576

6,682322292*
1,896693281
1,031546309
0,708869173
0,465278884
0,358164319
0,262045262
0,236400004
0,219866828
0,198160835

1,2190695774
1,6129335869
1,5673627202
1,1960091075
0,7176874357
0,6554953463
0,7370575262
0,9123719443
1,0306481937
1,0390132069

Εξετάζοντας το Mr (q) +1, παρατηρείται η συνηθισμένη πτωτική τάση με την
σταθεροποίηση του λίγο πάνω από την μονάδα καθώς αυξάνεται το q
(διάγραμμα 11).
Διάγραμμα 11

FTSE/X.A 20
3/1/2001 - 31/3/2004
2
Mr(q)+1

1,5
1
0,5
0
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Τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου για την δεύτερη υποπερίοδο
μοιάζουν με εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του Γενικού Δείκτη. Για ακόμη
μια φορά παρατηρείται απόρριψη του τυχαίου περιπάτου για τις δύο πρώτες
τιμές που λαμβάνει το q. Βέβαια η μη αποδοχή του τυχαίου περιπάτου στην
περίπτωση μηνιαίων παρατηρήσεων (q=4) είναι οριακή.
Σχετικά με το z*, για πρώτη φορά παρατηρούμε να παίρνει αρνητικές τιμές
χωρίς όμως να είναι εμφανής η στόχευση του κάτω φράγματος αποδοχής της
μηδενικής υπόθεσης (-1,96).
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Τα αποτελέσματα και για τα δύο στατιστικά είναι συγκεντρωμένα στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 11 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την δεύτερη υποπερίοδο

FTSE/X.A. 20
7/4/2004-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2
4
6
8
10
12

1,57560
1,28277
1,17830
1,13214
1,11994
1,11051

7,482751381*
1,96491794*
0,93763884
0,580738845
0,461790363
0,383201453

0,5431647694
0,3427829038
0,2326244080
0,2370794147
0,2879736152
0,2324226726

14
16
18
20

1,07521
1,08290
1,07992
1,06827

0,239150938
0,244840827
0,221334572
0,178563883

0,0833507159
0,0559126587
-0,033194874
-0,212087509

Το Mr (q) +1 για ακόμη μια φορά ακολουθεί το γνωστό μοτίβο της πτώσης και
της σταθεροποίησής του πάνω από την μονάδα.
Διάγραμμα 12

FTSE/X.A 20
7/4/2004 - 29/6/2007
2

Mr(q)+1

1,5
1
0,5
0
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6

8
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16

18

20

q

4.2.2.1 Top 5 FTSE/X.A. 20
Αυτή τη φορά, παρατηρούμε πως η υποπερίοδος που επηρεάζει την
συμπεριφορά της συνολικής περιόδου είναι η πρώτη (3/1/2001-31/3/2004).
Όπως ο δείκτης FTSE/X.A 20 έτσι και ο δείκτης Top 5 FTSE/X.A. 20
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ακολουθεί την ίδια πορεία. Για q=2 έχουμε απόρριψη του υποδείγματος του
τυχαίου περιπάτου ενώ για όλες τις υπόλοιπες τιμές του q, το z δεν λαμβάνει
στατιστικά σημαντικές τιμές με συνέπεια την αποδοχή της μηδενικής
υπόθεσης. Επίσης, με τα πιο “χαλαρά” κριτήρια του z* ο τυχαίος περίπατος
ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις (πίνακας 12).
Πίνακας 12 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την πρώτη υποπερίοδο

Top 5 FTSE/X.A. 20
3/1/2001-31/3/2004

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,528729860

6,873488182*

1,056818395

4

1,139566921

0,969821542

1,310497980

6

1,096387694

0,506879644

1,834819633

8

1,073177397

0,321600182

1,723167891

10

1,057640351

0,221930782

1,463879141

12

1,049526030

0,171732647

1,255015126

14

1,039025061

0,124091784

1,188303666

16

1,036793121

0,108664861

1,202525835

18

1,037356906

0,103451703

1,264183481

20

1,033067213

0,086495292

1,330903183

Σχετικά με το Mr (q) +1, ξεκινά από το 1,52 και καταλήγει στο 1,03 καθώς
αυξάνεται η χρονική διαφορά μεταξύ των παρατηρήσεων αποκαλύπτοντας
την γνωστή ως τώρα τάση (διάγραμμα 13).
Διάγραμμα 13

Top 5 FTSE/X.A 20
3/1/2001 - 31/3/2004
2
Mr(q)+1

1,5
1
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0
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q
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4.2.3 Δείκτης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (FTSE/X.A Mid 40)
Για το χρονικό διάστημα από 3/1/2001 έως 29/6/2007 έχουμε απόρριψη του
τυχαίου περιπάτου μόνο στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις απέχουν 2
χρονικές μονάδες ( δηλαδή 2 εβδομάδες) καθώς η τιμή του z υπερβαίνει το
1,96 (πίνακας 13).
Αντίθετα, με βάση το z* αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση για
q=2,10,12,14,16,18 και 20 ενώ την απορρίπτουμε για q=4,6 και 8 (δηλαδή
στις περιπτώσεις μηνιαίων έως και διμηνιαίων δεδομένων). Βέβαια, στα
δημινιαία δεδομένα η απόρριψη είναι οριακή. Η μεταβολή του z* σε
συνάρτηση με το q δεν είναι η προβλεπόμενη από την έρευνα των Lo and
MacKinlay (1988) ίσως λόγω του γεγονότος ότι η έρευνά τους δεν
περιελάμβανε μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης (πίνακας 13).
Αξίζει να σημειωθεί πως για q=2 τα δύο στατιστικά z και z* μας δίνουν
φαινομενικά αντικρουόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται, εν μέρει και στην
επιλογή του επιπέδου σημαντικότητας που στην περίπτωσή μας ανέρχεται
στο 5%. Αν με τα ίδια δεδομένα και την ίδια μεθοδολογία είχαμε επίπεδο
σημαντικότητας 10% (οπότε κρίσιμη τιμή 1,64), θα είχαμε απόρριψη του
υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου και στις δύο περιπτώσεις.
Πίνακας 13 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την συνολική περίοδο

FTSE/X.A. Mid 40
3/1/2001-29/6/2007

z (q )

z * (q )

1,19623

3,60229514*

1,8718276210

4

1,10407

1,021214728

2,5939378728*

6

1,06759

0,501932513

2,4094640166*

8

1,04474

0,277678375

1,9692784826*

10

1,04354

0,236748392

1,5880887421

12

1,03682

0,180290536

1,4520211552

14

1,02322

0,104278037

1,4539485630

16

1,02837

0,118309234

1,6876630946

18

1,02588

0,101215059

1,6776705690

20

1,02500

0,092358901

1,6725619466

q

Mr (q) +1

2

Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης το Mr (q) +1 ξεκινά από πολύ
χαμηλότερα επίπεδα, της τάξεως του 1,19, σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη
(1,51) και τον FTSE/X.A 20 (1,53) και καταλήγει λίγο πάνω από την μονάδα
στο 1,02 (διάγραμμα 14).
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Διάγραμμα 14

FTSE/X.A Mid 40
3/1/2001 - 29/6/2007
2

Mr(q)+1
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1
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Η πρώτη υποπερίοδος (πίνακας 14) έρχεται σχεδόν σε πλήρη αντιστοιχία με
την συνολική περίοδο με την διαφορά πως παρατηρείται απόρριψη της
μηδενικής υπόθεσης και για q=4 στο z αλλά και για q=2 στο z*. Για ακόμη μια
φορά να επισημάνουμε πως σε διαφορετικό επίπεδο εμπιστοσύνης, για
παράδειγμα 1% με κρίσιμη τιμή το 2,57, η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου δε
θα μπορούσε να απορριφθεί σε καμιά από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις.
Πίνακας 14 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την πρώτη υποπερίοδο

FTSE/X.A. Mid 40
3/1/2001-31/3/2004

z (q )

z * (q )

1,52514

6,826814461*

2,4744291733*

4

1,33642

2,337732073*

3,2711139462*

6

1,25135

1,321784018

2,8150144655*

8

1,20012

0,87948586

1,9607900848*

10

1,13747

0,529314845

1,0999019879

12

1,12292

0,426227089

0,7343801303

14

1,10190

0,324036412

0,5928650011

16

1,10225

0,301975372

0,5949277917

18

1,10403

0,288078817

0,5806041334

20

1,09507

0,248670774

0,4913373177

q

Mr (q) +1

2

Το στατιστικό z* για τιμές του q≥6 ακολουθεί την πορεία που είχαν προβλέψει
στην μελέτη τους οι Lo and MacKinlay (1988). Το z* μειώνεται καθώς το q
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αυξάνεται. Αυτή η αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ z* και q ευνοεί, όπως
φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, την υπόθεση του τυχαίου περιπάτου.
Στο διάγραμμα 15 παρουσιάζεται η μεταβολή του Mr (q) +1 ως προς το q.
Παρατηρούμε ότι η τιμή ξεκινά από τα επίπεδα του 1,52 για q=2 και μειώνεται
γραμμικά μέχρι την τιμή 1,09 για q=20. Παρατηρούμε ότι σταθεροποιείται
πάνω από την μονάδα (διάγραμμα 15).
Διάγραμμα 15

FTSE/X.A Mid 40
3/1/2001 - 31/3/2004
2

Mr(q)+1
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Η δεύτερη υποπερίοδος εμφανίζει μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά
τόσο σχετικά με την συνολική περίοδο όσο και με την πρώτη υποπερίοδο,
λαμβάνοντας υπόψη το z*. Για όλες τις τιμές του q αποδεχόμαστε το μοντέλο
του τυχαίου περιπάτου. Βέβαια, η συμπεριφορά του δεν είναι παρόμοια με την
προβλεπόμενη αλλά υπάρχουν αυξομειώσεις στις τιμές του (πίνακας 15).
Σχετικά με το z (πίνακας 15) έχουμε απόρριψη του τυχαίου περιπάτου για
παρατηρήσεις που απέχουν μεταξύ τους είτε ένα δεκαπενθήμερο είτε έναν
μήνα, με την σημείωση βέβαια πως με διαφορετικό διάστημα εμπιστοσύνης
(για παράδειγμα 1%) για q=2 θα δεχόμασταν την μηδενική υπόθεση αφού δεν
θα είχαμε στατιστικά σημαντική απόκλιση από την κρίσιμη τιμή (2,57).
Η εξέταση της γραφικής παράστασης του Mr (q) +1 (διάγραμμα 16) σε
συνάρτηση με το q μας αποκαλύπτει την τάση της πρώτης υποπεριόδου.
Ξεκινά για άλλη μια φορά από μία θετική τιμή κοντά στο 1,53 για να μειωθεί
και να καταλήξει με την αύξηση του q στο 1,07. Η μεταβολή του στατιστικού
είναι αντίστοιχη με την μεταβολή της συνολικής περιόδου για τον δείκτη
μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Πίνακας 15 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την δεύτερη υποπερίοδο
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FTSE/X.A. Mid 40
7/4/2004-29/6/2007
q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,53416

6,94402672*

0,4457853043

4

1,28685

1,993259732*

0,8937545352

6

1,18883

0,99299316

0,9278624902

8

1,12661

0,556437002

0,8578597063

10

1,12491

0,480919323

0,9160936907

12

1,10741

0,372463247

0,8814881051

14

1,06915

0,219893725

0,8525393835

16

1,08562

0,252875873

0,9456276087

18

1,07902

0,218823053

0,9088746914

20

1,07756

0,202889729

0,7986112710

Διάγραμμα 16

FTSE/X.A Mid 40
7/4/2004 - 29/6/2007
2

Mr(q)+1
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4.2.3.1 Top 5 FTSE/X.A Mid 40
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Από την εξέταση της συνολικής περιόδου αλλά και των δύο υποπεριόδων
είναι σαφές ότι η πρώτη υποπερίοδος παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον
καθώς σε αυτήν εντοπίζονται οι στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις από την
μηδενική υπόθεση οι οποίες και τελικά κυριαρχούν και για το συνολικό υπό
μελέτη χρονικό διάστημα.
Ο δείκτης των πέντε μετοχών με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής (Top 5
FTSE/X.A Mid 40) στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης ακολουθεί το
υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου για όλες τις τιμές του q εκτός από q=2.
Αντίθετα, σύμφωνα με το στατιστικό z* η μηδενική υπόθεση δεν
επιβεβαιώνεται σε καμία περίπτωση. Οι τιμές του αποκλίνουν αρκετά από τα
προβλεπόμενα της μηδενικής υπόθεσης επίπεδα (πίνακας 16).
Στον πίνακα 13 παρατηρήσαμε, όμως, πως ο τυχαίος περίπατος με βάση το
z* ισχύει για τις ακόλουθες τιμές του q=2,10,12,14,16,18, και 20 για την
συνολική περίοδο μελέτης για τον FTSE/X.A Mid 40. Στον Top 5 FTSE/X.A
Mid 40 όμως παρατηρήσαμε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης για το
αντίστοιχο στατιστικό. Κάτι τέτοιο μπορούμε να το αποδώσουμε στο γεγονός
πως σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα ο FTSE/X.A Mid 40 επηρεάστηκε
σημαντικά από την συμπεριφορά των υπόλοιπων μετοχών που τον
συνθέτουν.
Πίνακας 16 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την πρώτη υποπερίοδο

Top 5 FTSE/X.A. Mid 40
3/1/2001-31/3/2004

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,545741107

7,09463439*

2,952246605*

4

1,186781808

1,297907987

4,087698145*

6

1,143655029

0,755447168

5,749633808*

8

1,101192719

0,444721977

5,255677285*

10

1,073626426

0,283481449

4,463869666*

12

1,059036638

0,204710898

3,773028802*

14

1,047654326

0,151531099

3,317887202*

16

1,048621257

0,143598095

3,066704786*

18

1,048084522

0,133159469

2,950565506*

20

1,045223654

0,118293403

2,894313196*
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Εάν μάλιστα, για την εξαγωγή συμπερασμάτων είχε χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά το z*, όπως συμβαίνει και στην εργασία των Lo and MacKinlay
(1988), τότε τα αποτελέσματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά : θα
συνηγορούσαν υπέρ της απόρριψης του τυχαίου περιπάτου.
Εξετάζοντας την γραφική παράσταση του Mr (q) +1 σε σχέση με το q
εντοπίστηκε για πολλοστή φορά το γνωστό μοτίβο : η σταθερή αποκλιμάκωσή
του από το 1,54 έως το 1,04 για q=20 (διάγραμμα 17).
Διάγραμμα 17

Top 5 FTSE/X.A Mid 40
3/1/2001 - 31/3/2004
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4.2.4 Δείκτης Μικρής Κεφαλαιοποίησης (FTSE/X.A Smallcap 80)
Εξετάζοντας τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης (πίνακας 17) του
Χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο που εκτείνεται από 3/1/2001 έως
29/6/2007 καταλήγουμε στο συμπέρασμα της απόρριψης της μηδενικής
υπόθεσης της ύπαρξης τυχαίου περιπάτου μόνο στις περιπτώσεις όπου q=2
και 4 με βάση το στατιστικό z. Αντίθετα, οι τιμές του z* υπερβαίνουν το 1,96
για τις περισσότερες τιμές του q.
Εάν προσθέσουμε στα παραπάνω και την μεγάλη αριθμητική διαφορά των
δύο στατιστικών τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επίδραση της
ετεροσκεδαστικότητας έχει αυξημένη βαρύτητα ως προς την αποδοχή ή την
απόρριψη του τυχαίου περιπάτου για τον συγκεκριμένο δείκτη.
Η σημαντικότερη διαφοροποίηση του FTSE/X.A Smallcap 80 τόσο από τον
Γενικό Δείκτη όσο και από τον FTSE/X.A 20 έγκειται στο z*. Ενώ στον πρώτο
έχουμε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σχεδόν για όλες τις τιμές του q,
στους άλλους δύο έχουμε καθολική αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης.
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Πίνακας 17 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την συνολική περίοδο

FTSE/X.A. Smallcap 80
3/1/2001-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,51067

9,092296074*

3,046197732*

4

1,29640

2,820764491*

3,729872394*

6

1,19882

1,431967466

3,307677464*

8

1,14756

0,888144454

2,659678421*

10

1,12765

0,673124899

2,075034726*

12

1,10064

0,474921419

1,7572390677

14

1,07524

0,327663644

1,7858225520

16

1,07830

0,316714761

2,0074966873*

18

1,07909

0,299972844

2,1152894864*

20

1,06883

0,246589266

2,0372787436*

Το Mr (q) +1 του FTSE/X.A Smallcap 80 ακολουθεί την ίδια πορεία με τα
αντίστοιχα Mr (q) +1 των άλλων δεικτών. Ξεκινά από το 1,51 για q=2 και
καταλήγει στο 1,06 για q=20 (διάγραμμα 18).
Διάγραμμα 18

FTSE/X.A Smallcap 80
3/1/2001 - 29/6/2007
2

Mr(q)+1

1,5
1
0,5
0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

q

65

Κεφάλαιο 4 : Παρουσίαση και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων
Όσον αφορά την πρώτη υποπερίοδο (πίνακας 18) έχουμε μια αλλαγή στις
τιμές του z* για q=12,14,16,18 και 20, τέτοια όμως που να μας οδηγεί στην
αποδοχή του τυχαίου περιπάτου. Το στατιστικό z κινείται σε παρόμοια χαμηλά
επίπεδα με το z της συνολικής περιόδου για q≥8.
Το Mr (q) +1 μειώνεται καθώς αυξάνεται το q. Ξεκινάει την πορεία του από το
1,5 και καταλήγει λίγο πάνω από την μονάδα στο 1,08 (διάγραμμα 19).
Πίνακας 18 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την πρώτη υποπερίοδο

FTSE/X.A. Smallcap 80
3/1/2001-31/3/2004

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,50112

6,096380474*

4,4009139697*

4

1,28280

1,838968846

5,1033059385*

6

1,21963

1,080864644

4,6272068588*

8

1,16371

0,673307656

3,3506145824*

10

1,13856

0,49923643

2,1566118770*

12

1,11258

0,365305217

1,6322343570

14

1,09787

0,291224677

1,6248558087

16

1,09571

0,264533335

1,7765652449

18

1,09694

0,251225697

1,8351267714

20

1,08892

0,217655535

1,6659294136

Διάγραμμα 19

FTSE/X.A Smallcap 80
3/1/2001 - 31/3/2004
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Σχετικά με την δεύτερη υποπερίοδο (πίνακας 19) τα αποτελέσματα έρχονται
να αναιρέσουν τα όσα παρατηρήσαμε για την συνολική περίοδο και την
πρώτη υποπερίοδο τουλάχιστον στο επίπεδο του στατιστικού z*.
Παρατηρείται μια στροφή 360° καθώς από την απόρριψη του τυχαίου
περιπάτου οδηγούμαστε στην ολική αποδοχή του ανεξαρτήτως τιμής q.
Τα δεδομένα μας δεν αλλάζουν καθόλου τόσο για το στατιστικό z όσο και για
το Mr (q) +1. Το μεν πρώτο απορρίπτει την μηδενική υπόθεση για q=2 και 4,
όπως ακριβώς στην συνολική περίοδο, ενώ το δεύτερο καταγράφει την
συνηθισμένη πτωτική πορεία (διάγραμμα 20).
Πίνακας 19 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την δεύτερη υποπερίοδο

FTSE/X.A. Smallcap 80
7/4/2004-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,53324

6,932099679*

1,1154952937

4

1,33188

2,306171937*

1,8022176882

6

1,18822

0,989811866

1,3649144155

8

1,14487

0,636687243

1,2482661885

10

1,13513

0,520272249

1,180788300

12

1,10721

0,3717496491

0,9928594271

14

1,06548

0,208219975

0,9397989634

16

1,08040

0,237467208

1,1127134589

18

1,08484

0,234941531

1,1800051857

20

1,07187

0,187990561

1,1357177040

Διάγραμμα 20

FTSE/X.A Smallcap 80
7/4/2004 - 29/6/2007
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4.2.4.1 Top 5 FTSE/X.A Smallcap 80
Από την εξέταση των δεδομένων είναι φανερό πως σημαντικότερο ρόλο στην
διαμόρφωση της συμπεριφοράς του FTSE/X.A Smallcap 80 για τη συνολική
περίοδο, διαδραμάτισε η πρώτη υποπερίοδος.
Ο δείκτης των πέντε μετοχών με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής (Top 5
FTSE/X.A Smallcap 80) στον FTSE/X.A Smallcap 80 δεν ακολουθεί το
υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου κρίνοντας με βάση το στατιστικό z* για
καμία από τις τιμές του q (πίνακας 20). Με την σημείωση ότι το ίδιο συμβαίνει
και για το χρονικό διάστημα 3/1/2001 έως 29/6/2007 μπορούμε να
συμπεράνουμε πως το χαρτοφυλάκιο των πέντε μετοχών άσκησε μεγάλη
επίδραση στο σύνολο των μετοχών του FTSE/X.A Smallcap 80 τουλάχιστον
για μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Πίνακας 20 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την πρώτη υποπερίοδο

Top 5 FTSE/X.A. Smallcap 80
3/1/2001-31/3/2004

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,608557277

7,911244606*

2,621043229*

4

1,162995237

1,132620049

2,345240135*

6

1,119773653

0,629860765

3,382668569*

8

1,094545617

0,415509276

3,213235008*

0,261244283

2,879274006*

10

1,06785094

12

1,053359821

0,185026404

2,583893512*

14

1,05172191

0,164465191

2,431976975*

16

1,048480516

0,143182429

2,372472976*

18

1,048035444

0,133023559

2,341928249*

20

1,0395634

0,10348764

2,318137112*

Τα z και Mr (q) +1 παρουσιάζουν το μοτίβο της συνολικής περιόδου. Σύμφωνα
με το z (πίνακας 20) έχουμε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης με μόνη
εξαίρεση την περίπτωση όπου q=2 ενώ από την πλευρά του το Mr (q) +1 βαίνει
μειούμενο καθώς το q αυξάνεται (διάγραμμα 21).
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Διάγραμμα 21

Top 5 FTSE/X.A Smallcap 80
3/1/2001 - 31/3/2004
2
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4.3 Συντελεστές συσχέτισης
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω του ελέγχου
Augmented Dickey-Fuller Test, είναι πολύ ενδιαφέρον να παραθέσουμε τους
συντελεστές συσχέτισης του εκάστοτε δείκτη με τον αντίστοιχο δείκτη Top 5.
Στον πίνακα 21 παρατηρούμε ότι ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών μπορεί να προσεγγιστεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια από τον Top 5
Γενικό Δείκτη καθώς η τιμή του συντελεστή συσχέτισής τους φτάνει το
εντυπωσιακό 90,93%. Με άλλα λόγια ένα καλά σταθμισμένο χαρτοφυλάκιο
πέντε μετοχών (Top 5 Γενικός Δείκτης) είναι ικανό να ερμηνεύσει σχεδόν στο
σύνολό τους τις διακυμάνσεις ενός χαρτοφυλακίου 60 μετοχών.
Πίνακας 21 : Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για τον Γενικό Δείκτη

Γενικός Δείκτης

Top 5 Γενικός Δείκτης

Γενικός Δείκτης

1

0,909392823

Top 5 Γενικός Δείκτης

0,909392823

1

Σε τόσο υψηλά επίπεδα κυμαίνονται και οι συντελεστές συσχέτισης των
δεικτών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο μεν πρώτος φθάνει το
94,77% ενώ ο δεύτερος το 89,49%. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στους
παρακάτω πίνακες.
Πίνακας 22 : Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για τον FTSE/X.A 20

FTSE/X.A 20

Top 5 FTSE/X.A 20

FTSE/X.A 20

1

0,94776149

Top 5 FTSE/X.A 20

0,94776149

1
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Πίνακας 23 : Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για τον FTSE/X.A. Mid 40

FTSE/X.A Mid 40
Top 5 FTSE/X.A Mid 40

FTSE/X.A Mid 40
1
0,894941212

Top 5 FTSE/X.A Mid 40
0,894941212
1

Αν οι παραπάνω θετικοί συντελεστές συσχέτισης αποτελούν την μία όψη του
νομίσματος, στην άλλη βρίσκεται ο συντελεστής συσχέτισης του δείκτη μικρής
κεφαλαιοποίησης με το αντίστοιχό του χαρτοφυλάκιο των πέντε μετοχών. Ο
συντελεστής είναι αρνητικός και ανέρχεται σε -19,28% (πίνακας 24). Αυτό σημαίνει
πως ενώ ο FTSE/X.A Smallcap 80 μπορεί να αυξάνει, ο Top 5 FTSE/X.A Smallcap
80 μειώνεται.
Πίνακας 24 : Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για τον FTSE/X.A Smallcap 80

FTSE/X.A Smallcap 80
FTSE/X.A Smallcap 80
Top 5 FTSE/X.A
Smallcap 80

1

Top 5 FTSE/X.A
Smallcap 80
-0,192814791

-0,192814791

1

4.4 Augmented Dickey-Fuller Test
Αν με τις προηγούμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσπαθήσαμε να
φωτίσουμε από διαφορετικές πλευρές την συμπεριφορά των υπό μελέτη
δεικτών, με την χρήση του Augmented Dickey-Fuller Test μετατοπίζεται η
οπτική γωνία της μελέτης. Μία πιθανή επαλήθευση των έως τώρα
συμπερασμάτων μας θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ισχύ τους. Θα πρέπει
να σημειώσουμε πως όλοι οι σχετικοί, με τον στατιστικό έλεγχο, πίνακες
βρίσκονται στο παράρτημα. Τέλος, πίνακες με κρίσιμες τιμές των στατιστικών
Φ1, Φ2, Φ3 έχουν εξαχθεί από τους Dickey & Fuller (1981) μέσω Monte Carlo
προσομοιώσεων.

4.4.1 Γενικός Δείκτης
Για την συνολική περίοδο μελέτης από 3/1/2001 έως 29/6/2007 του Γενικού
Δείκτη έχουμε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης και για τα τρία στατιστικά Φ1,
Φ2, Φ3 στο επίπεδο 5% (πίνακας 33). Η αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης
τόσο για το Φ1 όσο και για το Φ2 γίνεται υπέρ του υποδείγματος του τυχαίου
περιπάτου χωρίς βηματισμό. Το συμπέρασμα αυτό συμβαδίζει και με τα
ευρήματά μας από τους ελέγχους των z και z* για την ίδια περίοδο. Βέβαια, το
μόνο αδύναμο σημείο είναι οι χαμηλές τιμές ισχύος του ADF τεστ με συνέπεια
κάθε ερμηνεία να καθίσταται επισφαλής.
Για την πρώτη υποπερίοδο (3/1/2001-31/3/2004) σε επίπεδο σημαντικότητας
5% κανένα από τα Φ1, Φ2, Φ3 του ADF τεστ δεν λαμβάνει στατιστικά
σημαντικές τιμές με συνέπεια την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης και για τα
τρία στατιστικά (πίνακας 37). Η αποδοχή του μοντέλου της μηδενικής
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υπόθεσης του Φ3 μας οδηγεί σε υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου με σταθερό
όρο που είναι σχετικά ευρύτερο από το αντίστοιχο της κοινής μηδενικής
υπόθεσης των Φ1 και Φ2. Με λίγα λόγια, η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη
που καταγράφεται είναι παρόμοια της συμπεριφοράς που εντοπίστηκε με την
βοήθεια του Variance Ratio Test.
Όσον αφορά την δεύτερη υποπερίοδο (πίνακας 38), οι διαφορές της με την
πρώτη υποπερίοδο που εντοπίστηκαν μέσω του Variance Ratio Test δε
φαίνονται τόσο ευδιάκριτες από τη σκοπιά του ADF Test. Σε επίπεδο
σημαντικότητας 5% κανένα από τα Φ1, Φ2, Φ3 δεν εμφανίζει στατιστικά
σημαντική τιμή. Για άλλη μια φορά το ADF Test αδυνατεί να καταγράψει μία
στατιστικά σημαντική τιμή.

4.4.2 Δείκτης Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (FTSE/X.A 20)
Εξετάζοντας την συνολική περίοδο για τον FTSE/X.A 20 καταλήγουμε στην
αποδοχή του τυχαίου περιπάτου (πίνακας 34) καθώς και τα τρία Φ έχουν
στατιστικά μη σημαντικές τιμές. Τα ευρήματα από το ADF Test συμβαδίζουν
με εκείνα από το Variance Ratio Test αν και για ακόμη μια φορά θα πρέπει να
τονίσουμε την χαμηλά τιμή ισχύος του συγκεκριμένου ελέγχου. Το στατιστικό
Φ3 μας οδηγεί στην αποδοχή του τυχαίου περιπάτου με θετικό βηματισμό
όπως προέκυψε από την παλινδρόμηση του αντίστοιχου μοντέλου.
Σχετικά με την περίοδο 3/1/2001-31/3/2007 δεν παρατηρείται κάποια
στατιστικά σημαντική απόκλιση από τις κρίσιμες τιμές που έχουν βρει οι
Dickey & Fuller (πίνακας 39). Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και για την
δεύτερη υποπερίοδο του FTSE/X.A 20 (πίνακας 40) με την διαφορά ότι οι
τιμές των Φ1 και Φ2 είναι αρκετά υψηλότερες από τα αντίστοιχα της πρώτης
υποπεριόδου.

4.4.3 Δείκτης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (FTSE/X.A Mid 40)
Η πρώτη υποπερίοδος του FTSE/X.A Mid 40 δείχνει να ακολουθεί την
συμπεριφορά που καταγράφεται και για την πρώτη υποπερίοδο του δείκτη
μέσω του Variance Ratio Test και του στατιστικού z. Για ακόμη μια φορά
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του τυχαίου περιπάτου και από τα τρία στατιστικά Φ
(πίνακας 41). Ωστόσο στην περίπτωση του Φ3 η τιμή της σταθεράς του
μοντέλου που παλινδρομήθηκε δεν ήταν στατιστικά σημαντική με συνέπεια να
μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο τυχαίου περιπάτου χωρίς
βηματισμό.
Αν και θα ήταν αναμενόμενη η διαφορετική συμπεριφορά της δεύτερης από
την πρώτη υποπερίοδο, σε σχέση πάντα με το Variance Ratio Test, κάτι
τέτοιο δεν επαληθεύεται από το ADF Test. Έχουμε απόρριψη των ευρύτερων
μοντέλων του τυχαίου περιπάτου (δηλαδή των μοντέλων των εναλλακτικών
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υποθέσεων) καθώς δεν σημειώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική τιμή για
κανένα από τα Φ (πίνακας 42).
Τέλος, σχετικά με την συνολική περίοδο παρατηρούμε ότι οι τιμές των
στατιστικών κινούνται στα ίδια επίπεδα με εκείνα τις δεύτερης περιόδου και
όχι με τα αντίστοιχα της πρώτης όπως προέβλεψε το Variance Ratio Test. Για
πολλοστή φορά, αποδεχόμαστε το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου με ή
χωρίς βηματισμό.

4.4.4 Δείκτης Μικρής Κεφαλαιοποίησης (FTSE/X.A Smallcap 80)
Σχετικά με την περίοδο που καλύπτει το διάστημα από 3/1/2001 έως και
29/6/2007, τα αποτελέσματά μας αντιτίθενται σε εκείνα του Variance Ratio
Test με βάση του z*. Ενώ είχαμε απόρριψη του τυχαίου περιπάτου για όλες
τις τιμές του q, τώρα δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά σημαντική απόκλιση
από την μηδενική υπόθεση (πίνακας 36).
Για τις δύο υποπεριόδους 3/1/2001-31/3/2004 και 7/4/2004-29/6/2007 θα
αναμέναμε τα αποτελέσματα να είναι αντιφατικά με βάση το z*, κάτι τέτοιο δεν
επιβεβαιώνεται με το ADF Test. Το μοντέλο του τυχαίου περιπάτου της
μηδενικής υπόθεσης επιβεβαιώνεται και για τα τρία Φ καθώς οι τιμές που
λαμβάνουν είναι πολύ μικρότερες των κρίσιμων τιμών που είχαν υπολογίσει οι
Dickey & Fuller (πίνακες 43 και 44).

4.5 Σύνοψη
Αφού έγινε μια συνοπτική παρουσίαση ορισμένων βασικών στατιστικών
μεγεθών για τους υπό εξέταση δείκτες ακολούθησε η ανάλυση των
αποτελεσμάτων μέσω δύο ελέγχων : του Variance Ratio Test και του
Augmented Dickey Fuller Test. Ο πρώτος έλεγχος απορρίπτει την ύπαρξη του
τυχαίου περίπατου για την περίπτωση δεδομένων με χρονική απόσταση δύο
εβδομάδων για όλους τους δείκτες ενώ ο δεύτερος αποδέχεται τον τυχαίο
περίπατο είτε με βηματισμό είτε χωρίς βηματισμό. Οπότε όπως παρατηρούμε
το ADF Test δεν ακυρώνει τα προηγούμενα μας ευρήματα μέσω του πρώτου
ελέγχου. Τέλος, υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ
του εκάστοτε δείκτη με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιό των 5 μετοχών.
Αξιοσημείωτη είναι τόσο η υψηλή συσχέτιση που παρατηρήθηκε ανάμεσα σε
Γενικό Δείκτη και Top 5 Γενικό Δείκτη, FTSE/X.A 20 και Top 5 FTSE/X.A 20,
FTSE/X.A Mid 40 και Top 5 FTSE/X.A Mid 40 όσο και η αρνητική συσχέτιση
του FTSE/X.A Smallcap 80 με τον Top 5 FTSE/X.A Smallcap 80.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η "Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς" στην αδύνατη μορφή της είναι
πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να ελεγχθεί άμεσα. Στα πλαίσια μίας
προσεγγιστικής μελέτης μέσω της υπόθεσης του τυχαίου περιπάτου πρέπει
να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
Από την εμπειρική έρευνα προέκυψαν στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι το
Χρηματιστήριο της Αθήνας δεν αποτελεί εξαίρεση από τον κανόνα απόρριψης
του τυχαίου περιπάτου που έχει διαμορφωθεί μέσα από τη σχετική
βιβλιογραφία.
Τα ευρήματα μας οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα με την μελέτη των Lo and
MacKinlay (1988) σχετικά με το γεγονός ότι το υπόδειγμα του τυχαίου
περιπάτου δεν είναι, γενικά, συνεπές με την στοχαστική συμπεριφορά των
εβδομαδιαίων αποδόσεων μετοχών μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης. Η
συμπεριφορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι παράλληλη της
συμπεριφοράς μιας "ώριμης" αγοράς όπως αυτής της Νέας Υόρκης.
Η χρήση του Augmented Dickey Fuller Test δεν αναίρεσε κανένα από τα
συμπεράσματα που προήλθαν μέσω του Variance Ratio Test. Τα
επιβεβαίωσε αλλά και ανέδειξε και μια άλλη πτυχή του μοντέλου του τυχαίου
περιπάτου, τον τυχαίο περίπατο με βηματισμό (είτε θετικό είτε αρνητικό).
Αν και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι ικανά στο να δικαιολογήσουν
άλλοτε την αποδοχή και άλλοτε την απόρριψη του τυχαίου περιπάτου,
ωστόσο είναι αναγκαία μια λεπτομερής έρευνα γύρω από την οικονομική
σημαντικότητα των σχέσεων πριν θεμελιωθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα υπέρ
ή κατά της αδύνατου τύπου αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα, μια
πιθανή ανακάλυψη επενδυτικής στρατηγικής με επιδόσεις ανώτερες των
δεικτών που εξετάσαμε, θα αποτελούσε αυτόματα απόρριψη της "Υπόθεσης
της Αποτελεσματικής Αγοράς". Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε μία ερευνητική
προσπάθεια η οποία θα χρησιμοποιούσε το υπόδειγμα του τυχαίου
περιπάτου ως εναλλακτική υπόθεση και όχι ως μηδενική. Απόρροια του
παραπάνω θα ήταν οποιαδήποτε στατιστικά σημαντική απόρριψη της
μηδενικής υπόθεσης να οδηγήσει σε αποδοχή του τυχαίου περιπάτου και κατ’
επέκταση αυτόματα αποδοχή της "Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς".
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 25 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την συνολική περίοδο

Top 5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
3/1/2001-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,537334964

9,87878311*

1,543787849

4

1,282200733

2,773208138*

1,760154247

6

1,185726496

1,381249474

2,472183838*

8

1,140082371

0,870638381

2,390766520*

10

1,114502609

0,62347825

2,177606276*

12

1,098104382

0,481086031

2,001644788*

14

1,07514380

0,337915094

1,928069420

16

1,069798325

0,291529493

1,923219580

18

1,070858013

0,277504941

1,965101922*

20

1,063639651

0,235416915

2,010638967*

Διάγραμμα 22

Top 5 Γενικός Δείκτης
3/1/2001 - 29/6/2007
2
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Πίνακας 26 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την πρώτη υποπερίοδο

Top 5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
3/1/2001-31/3/2004

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,520764675

6,769940772*

1,110143845

4

1,286308878

1,989500926*

1,429635156

6

1,197111221

1,036560395

1,996003709*

8

1,152775711

0,67141902

1,884335285

10

1,121255335

0,466865502

1,603365967

12

1,104117779

0,361030787

1,350328682

14

1,084400187

0,268375489

1,239395514

16

1,075040777

0,221625547

1,219383359

18

1,081845460

0,226652935

1,257809005

20

1,075700884

0,198013968

1,308164080

Διάγραμμα 23

Top 5 Γενικός Δείκτης
3/1/2001 - 31/3/2004
2
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Πίνακας 27 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την συνολική περίοδο

Top 5 FTSE/X.A. 20
3/1/2001-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,544918757

10,01820946*

1,543914774

4

1,27703221

2,722416669*

1,572816285

6

1,186136583

1,384299293

2,273896810*

8

1,139973736

0,869963192

2,219624109*

10

1,11218059

0,610834623

2,053595888*

12

1,100086738

0,490807147

1,936458949

14

1,074056337

0,333024869

1,925510925

16

1,071377532

0,298125429

1,973722380*

18

1,071263354

0,279092397

2,063133143*

20

1,061710681

0,228281234

2,149233571*

Διάγραμμα 24

Top 5 FTSE/X.A 20
3/1/2001 - 29/6/2007
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Πίνακας 28 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την δεύτερη υποπερίοδο

Top 5 FTSE/X.A. 20
7/4/2004-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,590095338

7,671239400*

0,897898400

4

1,135550998

0,941915728

0,342630826

6

1,086394153

0,454326022

0,521950672

8

1,064230626

0,282280891

0,476867650

10

1,054268538

0,208948398

0,466363740

12

1,053180691

0,184405267

0,463490125

14

1,035685661

0,113473171

0,431104191

16

1,036891235

0,108954629

0,370507751

18

1,036090275

0,099944049

0,297913294

20

1,030809269

0,080589093

0,203729196

Διάγραμμα 25

Top 5 FTSE/X.A 20
7/4/2004 - 29/6/2007
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Πίνακας 29 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την συνολική περίοδο

Top 5 FTSE/X.A. Mid 40
3/1/2001-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,551736434

10,14355092*

3,068985848*

4

1,333570012

3,27801796*

4,050352301*

6

1,249519075

1,855675409

5,80941081*

8

1,173110302

1,075913204

5,610856735*

10

1,13545189

0,737549198

5,129534413*

12

1,108309943

0,531132245

4,699766645*

14

1,083523974

0,375600004

4,454446903*

16

1,085419812

0,356776391

4,378861672*

18

1,085197752

0,333664411

4,408438562*

20

1,075440464

0,279070688

4,470835787*

Διάγραμμα 26

Top 5 FTSE/X.A Mid 40
3/1/2001 - 31/3/2004
2

Mr(q)+1

1,5

1

0,5

0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

q

78

Παράρτημα
Πίνακας 30 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την δεύτερη υποπερίοδο

Top 5 FTSE/X.A. Mid 40
7/4/2004-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,576287636

7,491739272*

0,257040754

4

1,120988028

0,840720676

0,119903824

6

1,082967228

0,436304649

0,303743242

8

1,05568197

0,244711242

0,551986961

10

1,05764186

0,221936593

0,762394868

12

1,047333595

0,164130326

0,933286306

14

1,033785692

0,107431655

1,070359317

16

1,035788636

0,105698213

1,173420087

18

1,037206015

0,103033845

1,237395125

20

1,028634165

0,074899582

1,255039267

Διάγραμμα 27

Top 5 FTSE/X.A Mid 40
7/4/2004 - 29/6/2007
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Πίνακας 31 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την συνολική περίοδο

Top 5 FTSE/X.A. Smallcap 80
3/1/2001-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,552884262

10,16465348*

2,462278906*

4

1,338251447

3,324022775*

3,055354296*

6

1,216952602

1,613478279

4,108529233*

8

1,156990955

0,975728419

3,801259594*

10

1,122395921

0,666458127

3,392899281*

12

1,100621715

0,493430577

2,989198236*

14

1,085855328

0,386083901

2,716100021*

16

1,07892973

0,329669002

2,587180678*

18

1,080158239

0,313927903

2,540718025*

20

1,071168172

0,263266553

2,506755203*

Διάγραμμα 28

Top 5 FTSE/X.A Smallcap 80
3/1/2001 - 29/6/2007
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Πίνακας 32 : Αποτελέσματα του Variance Ratio Test για την δεύτερη υποπερίοδο

Top 5 FTSE/X.A. Smallcap 80
7/4/2004-29/6/2007

q

Mr (q) +1

z (q )

z * (q )

2

1,503950181

6,551352357*

0,791832627

4

1,174455618

1,212255853

0,710695013

6

1,096940011

0,509784148

0,835015118

8

1,062458182

0,274491353

0,607976832

10

1,054848753

0,211182383

0,473154366

12

1,047840489

0,165887993

0,399957738

14

1,034805039

0,110672971

0,335627716

16

1,031191341

0,092120553

0,307738769

18

1,032910032

0,091137069

0,321518057

20

1,032500632

0,085013263

0,35101881

Διάγραμμα 29

Top 5 FTSE/X.A Smallcap 80
7/4/2004 - 29/6/2007
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Πίνακας 33 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον Γενικό Δείκτη 3/1/200129/6/2007

Φ1

RSS H 0

0,265

RSS H A

0,265

RSS H A

0,000796

0

Φ2
RSS H 0

0,265

RSS H A

0,26

RSS H A

0,000783

2,128205

Φ3

RSS H 0

0,265

RSS H A

0,26

RSS H A

0,000783

3,192308
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Πίνακας 34 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον FTSE/X.A 20 για 3/1/200129/6/2007

Φ1

RSS H 0

0,303

RSS H A

0,303

RSS H A

0,00091

0

Φ2
RSS H 0

0,303

RSS H A

0,298

RSS H A

0,000898

1,856823

Φ3

RSS H 0

0,303

RSS H A

0,298

RSS H A

0,000898

2,785235
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Πίνακας 35 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον FTSE/X.A Mid 40 για
3/1/2001-29/6/2007

Φ1

RSS H 0

0,376

RSS H A

0,376

RSS H A

0,001129

0

Φ2
RSS H 0

0,376

RSS H A

0,367

RSS H A

0,001105

2,713896

Φ3

RSS H 0

0,376

RSS H A

0,367

RSS H A

0,001105

4,070845
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Πίνακας 36 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον FTSE/X.A Smallcap 80 για
3/1/2001-29/6/2007

Φ1

RSS H 0

0,436

RSS H A

0,436

RSS H A

0,001393

0

Φ2
RSS H 0

0,436

RSS H A

0,428

RSS H A

0,001372

1,943925

Φ3

RSS H 0

0,436

RSS H A

0,428

RSS H A

0,001372

2,915888
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Πίνακας 37 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον Γενικό Δείκτη για 3/1/200131/3/2004

Φ1

RSS H 0

0,174

RSS H A

0,173

RSS H A

0,001048

0,476879

Φ2
RSS H 0

0,174

RSS H A

0,171

RSS H A

0,001043

0,959064

Φ3

RSS H 0

0,173

RSS H A

0,171

RSS H A

0,001043

0,959064
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Παράρτημα
Πίνακας 38 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον Γενικό Δείκτη για 7/4/200429/6/2007

Φ1

RSS H 0

0,09

RSS H A

0,086

RSS H A

0,000521

3,837209

Φ2
RSS H 0

0,09

RSS H A

0,086

RSS H A

0,000524

2,542636

Φ3

RSS H 0

0,086

RSS H A

0,086

RSS H A

0,000524

0
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Παράρτημα
Πίνακας 39 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον FTSE/X.A 20 για 3/1/200131/3/2004

Φ1

RSS H 0

0,206

RSS H A

0,205

RSS H A

0,001242

0,402439

Φ2
RSS H 0

0,206

RSS H A

0,202

RSS H A

0,001232

1,082508

Φ3

RSS H 0

0,205

RSS H A

0,202

RSS H A

0,001232

1,217822
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Παράρτημα
Πίνακας 40 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον FTSE/X.A 20 για 7/4/200429/6/2007

Φ1

RSS H 0

0,096

RSS H A

0,092

RSS H A

0,000558

3,586957

Φ2
RSS H 0

0,096

RSS H A

0,092

RSS H A

0,000561

2,376812

Φ3

RSS H 0

0,092

RSS H A

0,092

RSS H A

0,000561

0
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Παράρτημα
Πίνακας 41 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον FTSE/X.A Mid 40 για
3/1/2001-31/3/2004

Φ1

RSS H 0

0,24

RSS H A

0,238

RSS H A

0,001442

0,693277

Φ2
RSS H 0

0,24

RSS H A

0,236

RSS H A

0,001439

0,926554

Φ3

RSS H 0

0,238

RSS H A

0,236

RSS H A

0,001439

0,694915
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Παράρτημα
Πίνακας 42 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον FTSE/X.A Mid 40 για
7/4/2004-29/6/2007

Φ1

RSS H 0

0,131

RSS H A

0,126

RSS H A

0,000764

3,27381

Φ2
RSS H 0

0,131

RSS H A

0,124

RSS H A

0,000756

3,086022

Φ3

RSS H 0

0,126

RSS H A

0,124

RSS H A

0,000756

1,322581
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Παράρτημα
Πίνακας 43 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον FTSE/X.A Smallcap 80 για
3/1/2001-31/3/2004

Φ1

RSS H 0

0,269

RSS H A

0,268

RSS H A

0,001861

0,268657

Φ2
RSS H 0

0,269

RSS H A

0,267

RSS H A

0,001867

0,357054

Φ3

RSS H 0

0,268

RSS H A

0,267

RSS H A

0,001867

0,26779
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Παράρτημα
Πίνακας 44 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον FTSE/X.A Smallcap 80 για
7/4/2004-29/6/2007

Φ1

RSS H 0

0,162

RSS H A

0,16

RSS H A

0,00097

1,03125

Φ2
RSS H 0

0,162

RSS H A

0,155

RSS H A

0,000945

2,468817

Φ3

RSS H 0

0,16

RSS H A

0,155

RSS H A

0,000945

2,645161

93

Παράρτημα
Πίνακας 45 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον Top 5 FTSE/X.A 20 για
3/1/2001-31/3/2004

Φ1

RSS H 0

0,256

RSS H A

0,255

RSS H A

0,001545

0,323529

Φ2
RSS H 0

0,256

RSS H A

0,25

RSS H A

0,001524

1,312

Φ3

RSS H 0

0,255

RSS H A

0,25

RSS H A

0,001524

1,64
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Παράρτημα
Πίνακας 46 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον Top 5 Γενικό Δείκτη για
7/4/2004-29/6/2007

Φ1

RSS H 0

0,107

RSS H A

0,105

RSS H A

0,000636

1,571429

Φ2
RSS H 0

0,107

RSS H A

0,104

RSS H A

0,000634

1,576923

Φ3

RSS H 0

0,105

RSS H A

0,104

RSS H A

0,000634

0,788462
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Παράρτημα
Πίνακας 47 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον Top 5 FTSE/X.A Mid 40 για
3/1/2001-31/3/2004

Φ1

RSS H 0

0,389

RSS H A

0,388

RSS H A

0,002352

0,212629

Φ2
RSS H 0

0,389

RSS H A

0,384

RSS H A

0,002341

0,711806

Φ3

RSS H 0

0,388

RSS H A

0,384

RSS H A

0,002341

0,854167
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Παράρτημα
Πίνακας 48 : Αποτελέσματα του ADF Test μέσω του SPSS 15.0 για τον Top 5 FTSE/X.A Smallcap 80
για 3/1/2001-31/3/2004

Φ1

RSS H 0

0,925

RSS H A

0,924

RSS H A

0,0056

0,089286

Φ2
RSS H 0

0,925

RSS H A

0,923

RSS H A

0,005628

0,118454

Φ3

RSS H 0

0,924

RSS H A

0,923

RSS H A

0,005628

0,088841
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