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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διεθνής διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου είναι μια ευρέως διαδεδομένη 
πρακτική τα τελευταία 20 χρόνια. Ασφαλιστικά ταμεία και αμοιβαία κεφάλαια 
έχουν διευρύνει το επενδυτικό τους πεδίο πέρα από τις εγχώριες κεφαλαιαγορές 
αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ευκαιρίες κέρδους που τους παρέχονται.

Η θεωρητική ανάλυση των κερδών από την διεθνή διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου ξεκίνησε το 1968 από τον Grubel δίνοντας το έναυσμα για 
περαιτέρω μελέτη από άλλους ερευνητές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα δυνητικά 
κέρδη από την διαφοροποίηση ήταν άγνωστα έως τότε, γεγονός άλλωστε που 
αποδεικνύεται από την (σε μικρή έστω έκταση) πρακτική που ακολουθούσαν οι 
διαχειριστές χαρτοφυλακίου στην Ευρώπη. Κρίνεται έτσι αναγκαία η συνοπτική 
αναφορά στην θεωρητική προσέγγιση των κερδών της διεθνούς διαφοροποίησης 
του χαρτοφυλακίου.

Το βασικό ενδιαφέρον της εργασίας είναι η διερεύνηση των συνεπειών των 
κρίσεων του χρηματοοικονομικού συστήματος στα κέρδη από την διαφοροποίηση. 
Για τον σκοπό αυτό αναφερόμαστε συνοπτικά στις διάφορες κρίσεις που έχουν 
πλήξει τις διεθνείς κεφαλαιαγορές τα τελευταία χρόνια.

Η επίδραση των κρίσεων στην αλληλεξάρτηση των αγορών και κατά συνέπεια 
στα κέρδη της διαφοροποίησης έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια (κυρίως μετά 
την κρίση του 1987) ένα από τα κυριότερα ενδιαφέροντα της έρευνας που 
διεξάγεται στα πλαίσια της ανάλυσης επενδύσεων . Προς το σκοπό αυτό οι 
διάφοροι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει πληθώρα στατιστικών και 
οικονομετρικών μεθόδων σε ποικιλία δειγμάτων τόσο όσον αφορά στις χώρες που 
περιλαμβάνουν, όσο και στην χρονική περίοδο που καλύπτουν. Το γεγονός αυτό 
επηρεάζει τα αποτελέσματα που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται 
αντικρουόμενα. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των μέχρι 
τώρα μελετών και να ερμηνεύσουμε τις όποιες διαφοροποιήσεις τους στην βάση 
των χαρακτηριστικών των μεθόδων και των δειγμάτων που χρησιμοποιούν.

Η κρίση του Οκτωβρίου του 1987 είναι η τελευταία μεγάλη κρίση που 
επηρέασε τις περισσότερες αγορές διεθνώς. Επιχειρούμε εδώ μια εμπειρική 
διερεύνηση των συνεπειών της κρίσεως αυτής στην αλληλεξάρτηση επιλεγμένων 
αγορών, ανεπτυγμένων αλλά και αναδυόμενων, και κατά συνέπεια στα δυνητικά 
κέρδη από την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Η εμπειρική ανάλυση γίνεται με 
την μέθοδο της συνολοκλήρωσης, μέσω της προσέγγισης τόσο των Engle-Granger 
όσο και του Johansen. Τα αποτελέσματα μας δεν δείχνουν κάποια μεταβολή στην 
δομή της αλληλεξάρτησης μεταξύ των αναπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών 
μετά από την κρίση του 87, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν δυνητικά κέρδη από 
την διεθνή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μεταξύ αυτών των αγορών.
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Η επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων έγινε με το οικονομετρικό 
πρόγραμμα Microfit 4.0 και τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας είναι 
διαθέσιμα σε οποιονδήποτε το επιθυμεί, είτε για τον έλεγχο τους, είτε για έλεγχο 
της ακολουθούμενης διαδικασίας εξαγωγής τους.
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Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Η 
ΔΙΕΘΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου ως πρακτική διαχείρισης είναι γνωστή από 
πολύ παλιά. Οι εκθέσεις του A. Wiesenberg (από το 1941) για τις εταιρείες 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου αποκαλύπτουν ότι αυτές κρατούσαν μεγάλο αριθμό 
μετοχών. Επιβεβαιώνοντας τον ο Markovitz αναφέρει ότι αγγλικές και 
σκωτσέζικες εταιρίες επενδύσεων ακολουθούσαν αυτήν την πρακτική από τα μέσα 
του 19ου αιώνα και χαρακτηριστικά σημειώνει ότι ακόμα και ο Shakespeare είχε 
διαισθητικά αντιληφθεί τα οφέλη της διαφοροποίησης όπως αυτό (ραίνεται μέσα από 
το έργο του "ο έμπορος της Βενετίας'[1]·

Ωστόσο η θεωρία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ως συμπαγές θεωρητικό 
πεδίο αρχίζει να συγκροτείται με την εργασία του Markovitz το 1952, ο οποίος 
θεωρείται και ο πατέρας της μοντέρνας θεωρίας χαρτοφυλακίου. Προσπάθειες προς 
αυτή την κατεύθυνση είχαν βεβαίως γίνει και προγενέστερα από ερευνητές όπως οι 
Hicks (1935), Marsschak (1938), Williams (1938), Leavans (1945). Σημαντικότατες 
επίσης θεωρούνται και οι εργασίες των Roy (1952), και Tobin (1958)[1],

Η επικρατούσα θεωρία1 αναπτύσσεται στο πεδίο ανάλυσης μέσου-τυπικής 
απόκλισης, θεωρώντας ότι αυτές οι δύο ροπές μπορούν ικανοποιητικά να 
περιγράφουν τις αποδόσεις χωρίς να είναι απαραίτητη η παράθεση ολόκληρης της 
στατιστικής κατανομής τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η θεωρία επενδύσεων 
προσπαθεί να εξετάσει τις συνέπειες τις διαφοροποίησης σε καθεστώς 
συσχετιζόμενων κινδύνων, να κάνει διαχωρισμό μεταξύ αποτελεσματικών και μη 
χαρτοφυλακίων καθώς και να αναλύσει την αντισταθμιστική σχέση μεταξύ 
απόδοσης-κινδύνου.

Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετεί την υπόθεση ότι οι προτιμήσεις των ατόμων 
μπορούν να παρασταθούν με την μορφή μαθηματικών συναρτήσεων, των 
λεγάμενων συναρτήσεων χρησιμότητας. Μέσω αυτών οι επενδυτές προσπαθούν να 
μεγιστοποιήσουν την προσδοκώμενη χρησιμότητα, η οποία μπορεί να μετρηθεί σε 
όρους μέσου-τυπικής απόκλισης. Επίσης υποθέτει ότι οι επενδυτές προτιμούν τις 
μεγαλύτερες αποδόσεις από τις μικρότερες και λιγότερο ρίσκο από περισσότερο. 
Ακόμη υποθέτει ότι είτε οι αποδόσεις των μετοχών κατανέμονται κανονικά, ή οι 
συναρτήσεις χρησιμότητας έχουν τετραγωνική μορφή. Οι υποθέσεις που αφορούν 
τις συναρτήσεις χρησιμότητας γίνονται με σκοπό να περιορίσουν το σύνολο 
δυνατοτήτων επιλογής του επενδυτή (opportunity set), και την διευκόλυνση της 
εξαγωγής του αποτελεσματικού συνόλου (efficient set)

1 Ε. J. Elton, Μ. J. Gruber: Modem portfolio theory and investment analysis 2nd ed., Wiley 1984
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Για να γίνουμε mo συγκεκριμένοι, αν συμβολίσουμε τις συναρτήσεις 
χρησιμότητας του επενδυτή ως U(x), τότε η μαθηματική διατύπωση της υπόθεσης 
του μη κορεσμού (δηλαδή ότι προτιμάει το περισσότερο από το λιγότερο) μπορεί να 
εκφρασθεί ως εξής: U(x+1) >JJ(x) με το ίδιο ρίσκο για τα αποτελέσματα / και/+7, 
γεγονός που συνεπάγεται ότι U' (χ) >0.

Η δεύτερη ιδιότητα που αφορά την υπόθεση ότι οι επενδυτές αποφεύγουν το 
ρίσκο διατυπώνεται ως εξής: U" (χ) <0.

Όπως αναφέραμε πριν τα χαρακτηριστικά των αποδόσεων των μετοχών ( j ) 
μπορούν να αποδοθούν σε όρους μέσου-τυπικής απόκλισης (sJf E(Rj)), άρα το ίδιο
μπορεί να γίνει και για οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο εφόσον αυτό είναι ένας 
συνδυασμός μετοχών. Έτσι αν Xj είναι η στάθμιση της κάθε μετοχής στο 
χαρτοφυλάκιο τότε σύμφωνα με τους μαθηματικούς κανόνες που διέπουν τις 
προσδοκώμενες τιμές και τις διακυμάνσεις

είναι η μέση τιμή και η διακύμανση του χαρτοφυλακίου αντίστοιχα. Το σύμβολο 
sJk εκφράζει την συνδιακύμανση των μετοχών και ως έννοια έχει σημαντικότατη
θέση στη θεωρία διαχειρίσεις χαρτοφυλακίου. Αν υποθέσουμε ότι όλες οι μετοχές 
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και κατά συνέπεια η συνδιακύμανση τους είναι 
μηδενική sJk =0, καθώς επίσης ότι επενδύουμε εξίσου σε όλες τις μετοχές, τότε ο
τύπος της διακύμανσης του χαρτοφυλακίου μπορεί να δοθεί από την εξίσωση

Ο όρος μέσα στην δεύτερη παρένθεση εκφράζει τον μέσο όρο των διακυμάνσεων 
όλων των μετοχών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο. Είναι φανερό ότι όσο 
αυξάνεται το πλήθος Ν των μετοχών που περιλαμβάνουμε στο χαρτοφυλάκιο μας 
τόσο μειώνεται και η διακύμανση του, και μπορεί ακόμη και να μηδενιστεί. Το 
ρίσκο λοιπόν που συνδέεται με την μεμονωμένη κίνηση κάθε μετοχής χωριστά 
είναι εξαλείψημο, γι’αυτό και ονομάζεται διαφοροποιήσιμο. Στην πραγματικότητα 
όμως η συνδιακύμανση των μετοχών δεν είναι μηδενική, όποτε διατηρώντας την 
υπόθεση της εξίσου επένδυσης σε κάθε μετοχή, η διακύμανση του χαρτοφυλακίου 
μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις μπορεί να δοθεί από τον τύπο

Ν

E(Rp)^XlE(Ri) & 4 =
j=l *=1k*j
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Έτσι η συμβολή στην διακύμανση του χαρτοφυλακίου των διακυμάνσεων των 
μεμονωμένων μετοχών μπορεί να μηδενίζεται καθώς το πλήθος τους τείνει στο 
άπειρο, αλλά η συμβολή του όρου των συνδιακυμάνσεων προσεγγίζει τον μέσο 
του μεταξύ των μετοχών, αποτελώντας ένα μη διαφοροποιήσιμο παράγοντα
αβεβαιότητας. Με αυτό τον τρόπο γίνεται κατανοητός ο ρόλος κλειδί των

r \
συνδιακυμάνσεων αλλά και της συσχετίσης h_

s.s,)
μεταξύ των μετοχών στην

διαφοροποίηση του ρίσκου.
Εώς τώρα έχουμε αναφερθεί σε συνδυασμό μεμονωμένων μετοχών που 

συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο. Όπως είναι φυσικό τίποτα δεν μας περιορίζει να 
συμπεριλάβουμε στην ανάλυση μας και συνδυασμούς επιμέρους χαρτοφυλακίων. 
Έτσι αν θεωρήσουμε δύο αβέβαια περιουσιακά στοιχεία Α και Β (επιμέρους 
χαρτοφυλάκια ή μετοχές), μπορούμε να προχωρήσουμε στην γεωμετρική ανάλυση 
των συνδυασμών τους (χαρτοφυλάκια) στο πεδίο του μέσου-τυπικής απόκλισης . 
Η χρησιμοποίηση δύο μόνο περιουσιακών στοιχείων γίνεται γιατί δεν περιορίζει 
την ανάλυση και η γενίκευση των αποτελεσμάτων είναι εφικτή.
Αν υποθέσουμε ότι το ποσοστό που επενδύεται στο περιουσιακό στοιχείο Α είναι 
Χ,και το ποσοστό που επενδύεται στο περιουσιακό στοιχείο Β είναι ΧΒ={\-ΧΑ\ 
τότε η προσδοκώμενη απόδοση και η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου δίνεται 
από

RP = XaR,+( \-ΧΛ)ϋ,
&

\
sF =(λ>· +(l-JfJ24+2A-,(l-XA)SABf

1
=(xy. +('-χ,Ϊ4 +2*,(ι-*,>,λα)ϊ

Παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με τον μέσο που είναι το σταθμισμένο άθροισμα 
των μέσων των επιμέρους χαρτοφυλακίων, η τυπική απόκλιση περιλαμβάνει την 
συνδυακύμανση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων.

Αν υποθέσουμε ότι το περιουσιακό στοιχείο Α έχει μεγαλύτερη 
προσδοκώμενη απόδοση αλλά και μεγαλύτερη διακύμανση από το Β, τότε 
μπορούμε να παραστήσουμε γραφικά στο πεδίο μέσου-τυπικής απόκλισης τους 
πιθανούς τους συνδυασμούς, κάνοντας εναλλακτικές υποθέσεις για τον βαθμό της 
μεταξύ τους συσχέτισης. Ξεκινώντας από τις δύο ακραίες και λιγότερο πιθανές 
περιπτώσεις της τέλειας θετικής συσχέτισης rAB = 1 και της τέλειας αρνητικής 
συσχέτισης rΑΒ = -1, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλες οι ενδιάμεσες 
περιπτώσεις περικλείονται από τις ακραίες στο πεδίο μέσου-τυπικής
απόκλισης.

Στην ακραία περίπτωση της τέλειας θετικής συσχέτισης ο τύπος της τυπικής 
απόκλισης του χαρτοφυλακίου δίδεται από τον τύπο
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και στην περίπτωση της ακραίας αρνητικής συσχέτισης από τον τύπο

(χχ+(\-χ,)'4-2χ,(\-χ, }νΑ)

Λύνοντας τους τύπους της τυπικής απόκλισης ως προς ΧΛ και αντικαθιστώντας 
στους τύπους της προσδοκώμενης απόδοσης βλέπουμε ότι οι διάφοροι 
συνδυασμοί των δύο περιουσιακών στοιχείων μπορούν να παρασταθούν στο πεδίο 
μέσου-τυπικής απόκλισης με ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν τα δύο αυτά 
περιουσιακά στοιχεία.

Τα ευθύγραμμα τμήματα GA και GB αναφέρονται στην περίπτωση της rAB = -1 
(ένα από τα δύο παριστάνει κάθε φορά την σχέση, ανάλογα με το ποια μορφή θα 
πάρει η τυπική απόκλιση σε αυτή την περίπτωση, λόγω του περιορισμού που θέτει 
η τετραγωνική ρίζα) και το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ αναφέρεται στην περίπτωση 
rAB = +1. Όλες οι ενδιάμεσες περιπτώσεις συσχέτισης περιλαμβάνονται στο 
εσωτερικό του τριγώνου GBA και παριστάνονται με κοίλες καμπύλες γραμμές που 
συνδέουν τα Α και Β.

G

Β

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1



9

Από την παραπάνω ανάλυση μπορούν να εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα: 
Πρώτον, ότι όσο μικρότερη είναι η συσχέτιση των δύο περιουσιακών στοιχείων 
( όσο πιο κοντά στην rAB - -1), τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη από την διαφοροποίηση. 
Στην ακραία περίπτωση της rAB = -1, ο συνδυασμός των δύο περιουσιακών 
στοιχείων (,ιπορεί να μηδενίσει την αβεβαιότητα (G ).
Δεύτερον, ο συνδυασμός δύο περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να έχει 
περισσότερο ρίσκο από αυτό που συνεπάγεται το ευθύγραμμο τμήμα που τα 
συνδέει στο πεδίο μέσου-τυπικής απόκλισης.
Και τρίτον, η δυνατότητα εξαγωγής μιας μαθηματικής έκφρασης που μας δίνει το 
χαρτοφυλάκιο με την χαμηλότερη διακύμανση, όταν δύο περιουσιακά στοιχεία

συνδυάζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο SASBrAB

SA + SB ^-SASBrAB^

Έχοντας κατά νου τα παραπάνω συμπεράσματα και τις υποθέσεις της 
θεωρίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου μπορούμε να προχωρήσουμε στην γενίκευση 
τους συμπεριλαμβάνοντας στην ανάλυση μας όλα τα δυνατά περιουσιακά 
στοιχεία, χαρτοφυλάκια και μετοχές.

Από την παραπάνω ανάλυση είναι φανερό ότι μπορούμε να βρούμε το 
περιουσιακό στοιχείο με την μικρότερη διακύμανση και να συμπεράνουμε ότι οι 
συνδυασμοί του με το περιουσιακό στοιχείο της μέγιστης προσδοκώμενης 
απόδοσης θα κείτονται πάνω σε μια κοίλη καμπύλη που τα ενώνει στο πεδίο του 
μέσου-τυπικής απόκλισης. Έχοντας επίσης κατά νου την υπόθεση ότι οι επενδυτές 
απεχθάνονται το ρίσκο και προτιμούν μεγαλύτερες αποδόσεις από μικρότερες, 
μπορούμε να περιορίσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων επένδυσης των ατόμων 
στο αποτελεσματικό σύνολο ή αποτελεσματικό σύνορο (efficient frontier). Με 
αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαχείριση του χαρτοφυλακίου, περιοριζόμενη 
στην εξέταση των χαρτοφυλακίων που πράγματι ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Η 
μορφή των αποτελεσματικών αυτών συνόλων παρουσιάζεται στα διαγράμματα 2,3 
και 4, ανάλογα με τις υποθέσεις που γίνονται σχετικά με την ύπαρξη ή μη 
δυνατότητας ακάλυπτης προθεσμιακής πώλησης (short sales) και αποδόσεων άνευ 
κινδύνου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
χωρίς δυνατότητα προθεσμιακής πώλησης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

Στην περίπτωση του διαγράμματος 2, το αποτελεσματικό σύνορο παριστάνεται 
από την καμπύλη που ενώνει το χαρτοφυλάκιο ελάχιστης διακύμανσης ΕΔ με το 
χαρτοφυλάκιο μεγίστης απόδοσης ΜΑ. Στην περίπτωση του διαγράμματος 2, η 
δυνατότητα ακάλυπτης προθεσμιακής πώλησης επιτρέπει την χωρίς όριο αγορά 
του περιουσιακού στοιχείου ΜΑ. Στο διάγραμμα 4, η ύπαρξη περιουσιακού 
στοιχείου βέβαιης απόδοσης επιτρέπει την δυνατότητα εν μέρει επένδυσης στο 
βέβαιο περιουσιακό στοιχείο και εν μέρει στο ϋ(τμήμα RF- D), την δυνατότητα 
δανεισμού και απεριόριστης επένδυσης στο στοιχείο D (τμήμα D-K), και την 
δυνατότητα να κρατούν οι επενδυτές αποκλειστικά το D, χωρίς δανεισμό ή 
επένδυση στο σίγουρο περιουσιακό στοιχείο. Έτσι είδαμε τις γεωμετρικές 
ιδιότητες του συνόλου των χαρτοφυλακίων που όλοι οι αποφεύγοντες τον κίνδυνο 
επενδυτές θα κρατούν, ανεξάρτητα των προσωπικών προτιμήσεων για κίνδυνο του 
κάθε ενός τους.

Ωστόσο τα δεδομένα που απαιτούνταν για την πρακτική εφαρμογή της 
θεωρίας-στατιστικές και οικονομικές εκτιμήσεις προσδοκώμενων τιμών, 
διακυμάνσεων και κυρίως συνδιακυμάνσεων -ήταν πάρα πολλά. Γι’αυτό τον λόγο 
αναπτύχθηκαν μοντέλα όπως του μοναδικού δείκτη (single index), των πολλαπλών 
δεικτών (multi index) και της μέσης συσχέτισης (average correlation). Πέραν 
αυτών η θεωρία χαρτοφυλακίου προχώρησε και στην δημιουργία υποδειγμάτων 
γενικής ισορροπίας των αγορών κεφαλαίου (CAPM, APT). Τα υποδείγματα αυτά 
επιτρέπουν τον προσδιορισμό ενός σχετικού μέτρου του ρίσκου για κάθε στοιχείο 
και την σχέση μεταξύ προσδοκώμενης απόδοσης και ρίσκου για κάθε στοιχείο 
όταν οι αγορές εκκαθαρίζονται.

Επίσης θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε και την ύπαρξη 
εναλλακτικών προσεγγίσεων για την διαχείριση χαρτοφυλακίου όπως της 
μεγιστοποίησης του γεωμετρικού μέσου των αποδόσεων, της στοχαστικής
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κυριαρχίας, της ασυμμετρίας (προσπαθεί να ενσωματώσει και την τρίτη ροπή στην 
ανάλυση) και της ασφάλειας.

Η ανάλυση των κερδών από την διεθνή διαφοροποίηση ξεκινά αρκετά 
χρόνια μετά την συγκρότηση της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Πρώτος ο Grubel 
(1968) παρουσίασε τα κέρδη από την διεθνή διαφοροποίηση με ένα υπόδειγμα δύο 
περιουσιακών στοιχείων και δύο χωρών. Μεταγενέστερες μελέτες από τους Levy 
και Samat (1970), Lessard (1973) και Solnik (1974), εμπεριστάτωσαν περαιτέρω 
τα κέρδη της διαφοροποίησης. Με το πέρας του χρόνου, η διεθνής διαφοροποίηση 
και τα κέρδη που αυτή συνεπάγεται απετέλεσαν κεντρικό σημείο ανάλυσης της 
θεωρίας χαρτοφυλακίου.

Η κύρια αιτιολόγηση της διεθνούς διαφοροποίησης είναι ότι μειώνει τον 
κίνδυνο χωρίς να θυσιάζει τις προσδοκώμενες αποδόσεις. Αν κάτι τέτοιο μπορεί να 
στοιχειοθετηθεί, τότε οι επενδυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν τις αυξημένες 
ευκαιρίες τοποθέτησης που τους δίνει η παγκόσμια αγορά, δοσμένου ότι καμία 
χώρα δεν κατέχει την πλειοψηφία του παγκόσμιου πλούτου όπως αυτός μπορεί να 
μετρηθεί από την κεφαλαιοποίηση. Βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η 
σχετική ανεξαρτησία των αποδόσεων των διαφόρων κεφαλαιαγορών. Η συσχέτιση 
rAB των αποδόσεων μεταξύ των διαφόρων αγορών μπορεί να μας δώσει μια πρώτη 
εκτίμηση για τα πιθανά κέρδη. Ωστόσο η ανάλυση της διαφοροποίησης του 
χαρτοφυλακίου απαιτεί την διερεύνηση επιπλέον παραγόντων. Έτσι επανερχόμενοι 
στο πλαίσιο ανάλυσης μέσου-τυπικής απόκλισης και υιοθετώντας πολιτική 
διαφοροποίησης μεταξύ δύο χωρών, οι μαθηματικοί τύποι της προσδοκώμενης 
απόδοσης και της τυπικής απόκλισης του χαρτοφυλακίου χρίζουν τροποποίησης. 
Όσον αφορά την προσδοκώμενη απόδοση αυτή παριστάνεται

Τ(,, = ΧΛΚΛ+{\-ΧΛ)Τ(ΒίΛ
όπου Rb α είναι η απόδοση της επένδυσης στη χώρα Β σε όρους της νομισματικής
μονάδας της χώρας Α. Κατά συνέπεια η επένδυση στην χώρα Β επηρεάζεται τόσο 
από την προσδοκώμενη απόδοση της όσο και από την προσδοκώμενη μεταβολή 
της ισοτιμίας. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο επενδυτής είναι

(ΐ + Rb/Λ ) = (ΐ + ^sX1 + ΚΕχ)
και η προσδοκώμενη απόδοση δίνεται από τον τύπο

Rbia ~ Rb Rex RbRex

όπου η προσδοκώμενη απόδοση λόγω μεταβολής στην ισοπμία και Rti η 
προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσης στην χώρα Β σε δικό της νόμισμα. Ωστόσο 
ο πολλαπλασιαστικός όρος μπορεί να παραληφθεί γιατί η επίδραση του είναι 
αμελητέα. Κατά συνέπεια η απόδοση της ξένης επένδυσης σε όρους νομίσματος 
του επενδυτή ισούται με το άθροισμα της προσδοκώμενης απόδοσης της ξένης 
επένδυσης σε δικό της νόμισμα και της προσδοκώμενης απόδοσης λόγω 
μεταβολής της ισοτιμίας. Ωστόσο η μεταβολές των ισοτιμιών δεν απετέλεσαν ποτέ
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την βασική πηγή της συνολικής απόδοσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου 
μακροχρόνια. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεταβολές των ισοτιμιών μεταξύ των 
χωρών που περιλαμβάνονται σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
αλληλοαναιρούνται (κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση).
Η τυπική απόκλιση παριστάνεται ως

sP={xyA+(\-xt)'si%+2x,(i-xJy,JI/AsB/y

Ωστόσο η τυπική απόκλιση της επένδυσης στην χώρα Β σε όρους νομίσματος 
χώρας Α δίδεται από τον τύπο

('ύώ + SB + ^B.Ex'V^Er)2

Βλέπουμε λοιπόν ότι στην τυπική απόκλιση της επένδυσης στην χώρα Β σε 
νομισματικούς όρους χώρας Α, υπεισέρχεται και ο παράγοντας της 
συναλλαγματικής αβεβαιότητας s&. Επίσης η συναλλαγματική αβεβαιότητα 
μπορούμε να πούμε ότι γενικά αυξάνει την συσχέτιση των αποδόσεων μεταξύ των 
χωρών (rABA >rAB).

Η ύπαρξη της συναλλαγματικής αβεβαιότητας καθιστά ασαφέστερα τα 
κέρδη από την διεθνή διαφοροποίηση, αφού αυτή εδράζεται κυρίως στην 
δυνατότητα που παρέχει για μείωση του ρίσκου.

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι η τυπική απόκλιση της επένδυσης στην 
Β σε όρους Α δεν ισούται με το άθροισμα της τυπικής απόκλισης της επένδυσης 
στη χώρα Β σε όρους χρήματος Β και της τυπικής απόκλισης των τιμών της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτό συμβαίνει γιατί η συσχέτιση μεταξύ των 
αποδόσεων σε όρους χρήματος Β και της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι 
μικρότερη της μονάδος (sB/ (sB +sEx, αφού rBEx(\).

/ Δ

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί η δυνατότητα αντιστάθμισης του 
συναλλαγματικού κινδύνου μπορεί να γίνει πουλώντας προθεσμιακά συμβόλαια 
συναλλάγματος ή με δανεισμό σε ξένο νόμισμα για την χρηματοδότηση της 
επένδυσης. Ωστόσο η κάλυψη του κινδύνου μέσω της προθεσμιακής αγοράς δεν 
μπορεί να είναι πλήρης, εφόσον δεν είναι γνωστό εκ των πρότερων το συνολικό 
ποσό που θα αποφέρει η ξένη επένδυση.

Κάτι ακόμη που πρέπει να σημειωθεί όσον αφορά την συναλλαγματική 
αβεβαιότητα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της εξαλείφεται από τον συνδυασμό των 
νομισμάτων που περιλαμβάνονται σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Η μέθοδος της ανάλυσης των κερδών της διεθνούς διαφοροποίησης μέσω 
της εξέτασης των συντελεστών συσχέτισης (rA B ή rABA) έχει ακολουθηθεί από
πάρα πολλούς ερευνητές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι Joy, Panton, Reilly και 
Martin (1976), ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση κατέληξαν στην διαπίστωση 
ότι η διεθνής διαφοροποίηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. 
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν τις εβδομαδιαίες αποδόσεις των δεικτών
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τιμών 12 αγορών, μετρημένες σε όρους δολλαρίου,για την περίοδο 1963-1972. Οι 
χώρες που συμπεριέλαβαν στην μελέτη τους είναι η Αυστραλία, η Αυστρία, το 
Βέλγιο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Ελβετία, το 
Ην.Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η μέση συσχέτιση που βρήκαν μεταξύ 
των αγορών είναι 0,133, κατά πολύ μικρότερη από την μέση συσχέτιση μεταξύ 
μετοχών ή επιμέρους δεικτών στο εσωτερικό κάθε χώρας, γεγονός που δικαιολογείΛ
την μείωση της αβεβαιότητας μέσω διεθνούς διαφοροποιήσεως.

Ο B.Solnik στο άρθρο του με τίτλο " Why not diversify internationally rather 
then domestically? "(1974) [2] συγκρίνει την μείωση του κινδύνου που επέρχεται 
μέσω εγχώριων χαρτοφυλακίων διαφόρων μεγεθών με την μείωση που επιφέρουν 
διεθνοποιημένα χαρτοφυλάκια αντιστοίχων μεγεθών. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποίησε τις εβδομαδιαίες αποδόσεις 7 αγορών ( Η.Β, Η.Π.Α., Γερμανία, 
Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία).

Σε πρώτο στάδιο ο Solnik συλλέγει τυχαία μετοχές σε κάθε χώρα χωριστά 
και δημιουργεί διαφόρων μεγεθών εθνικά χαρτοφυλάκια. Για να μειώσει την 
εξάρτηση από συγκεκριμένα δείγματα δημιουργεί πολλά χαρτοφυλάκια του ίδιου 
μεγέθους για κάθε χώρα και χρησιμοποιεί το μέσο μέτρο του ρίσκου για κάθε 
μέγεθος (μέση τυπική απόκλιση). Έπειτα αντιπαραβάλει σε ένα σύστημα αξόνων 
τον αριθμό των μετοχών σε κάθε χαρτοφυλάκιο με το ρίσκο του ως ποσοστό του 
ρίσκου της τυπικής μετοχής . Σε αυτή την βάση βρίσκει ότι η αύξηση του αριθμού 
των μετοχών στο χαρτοφυλάκιο οδηγεί σε μείωση του ρίσκου μέχρι ένα όριο, 
πέραν του οποίου δεν μπορεί να επέλθει μείωση με την αύξηση του αριθμού των 
μετοχών. Αυτό το όριο διαφέρει από χώρα σε χώρα, με τις Η.Π.Α. να κατέχουν το 
μικρότερο μη διαφοροποιήσιμο ρίσκο (27%),γεγονός που ερμηνεύει μέσω των 
μεγάλων ευκαιριών διαφοροποίησης που επιτρέπει η υψηλή κεφαλαιοποίηση της 
Νέας Υόρκης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ερμηνευτεί και η μεγαλύτερη τάση 
για διεθνή διαφοροποίηση των ευρωπαίων διαχειριστών σε σχέση με τους 
αμερικάνους ομολόγους τους εκείνη την περίοδο.

Για να εκτιμήσει πόση επιπλέον μείωση της αβεβαιότητας μπορεί να 
επιφέρει η διαφοροποίηση διεθνώς, δημιουργεί διεθνή χαρτοφυλάκια διαφόρων 
μεγεθών, με ίδια πιθανότητα συλλογής μετοχών από κάθε χώρα, και 
αντιπαραβάλει την καμπύλη διεθνούς διαφοροποίησης στο σύστημα αξόνων με 
την καμπύλη της εγχώριας διαφοροποίησης (Διάγραμμα 5). Τα αποτελέσματα του 
δείχνουν μεγάλη μείωση της αβεβαιότητας μέσω διεθνούς διαφοροποίησης, η 
οποία οδηγεί στην περίπτωση των Η.Π.Α. σε μείωση κατά το ήμισυ του ρίσκου 
ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με ίδιο αριθμό μετοχών και 
επιβεβαιώνει ότι τα κέρδη είναι πολύ μεγαλύτερα για έναν Γερμανό ή έναν Ελβετό 
επενδυτή.

Με την ίδια μέθοδο συμπεραίνει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ κλάδων 
προσφέρει μικρότερη μείωση αβεβαιότητας από την διαφοροποίηση διεθνώς.

1 για αυτό το άρθρο δες Elton-Gruber: Modem portfolio theory and investment analysis 2nd ed. Σελ. 253.
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εκτός και αν φτάσουμε σε πολύ μεγάλα χαρτοφυλάκια γεγονός που καθιστά τα δύο 
χαρτοφυλάκια όμοια.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

Επιπλέον, βρίσκει ότι συλλέγοντας μετοχές τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ 
κρατών (διεθνής και διακλαδική διαφοροποίηση), οδηγούμαστε σε ελαφρώς 
καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που παίρνουμε διαφοροποιούμενοι μόνο μεταξύ 
χωρών.

Ακόμη ο Solnik για να δείξει την επίδραση του συναλλαγματικού κινδύνου 
συνέκρινε τα αποτελέσματα της μείωσης του ρίσκου μεταξύ ενός χαρτοφυλακίου 
πλήρως αντισταθμισμένου έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου ( μετρά τις 
αποδόσεις των ξένων μετοχών στο δικό τους νόμισμα) και ενός υποκείμενου στον 
συναλλαγματικό κίνδυνο (αποδόσεις σε δολλάρια).Όπως ήταν αναμενόμενο, το 
ρίσκο του χαρτοφυλακίου που είναι ακάλυπτο έναντι του συναλλαγματικού 
κινδύνου είναι μεγαλύτερο έναντι του καλυμμένου χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, 
ακόμη και σε ακάλυπτη, βάση, η αβεβαιότητα ενός διεθνώς διαφοροποιημένου 
χαρτοφυλακίου είναι πολύ μικρότερη από αυτήν ενός εγχωρίως
διαφοροποιημένου.

Ο Lessard (1975) χρησιμοποιεί ένα υπόδειγμα δύο δεικτών για να 
προσδιορίσει την δομή των αποδόσεων και μέσω αυτού εξετάζει την μείωση της 
αβεβαιότητας από την διεθνή διαφοροποίηση.3 Συγκεκριμένα ο Lessard προσπαθεί 
να εξετάσει την σχετική σημασία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και του διεθνούς 
παράγοντα στον καθορισμό της μεταβλητότητας των αποδόσεων των μετοχών. Για 
τον σκοπό αυτό τρέχει την εξής παλινδρόμηση

R, =α,. +biwIw+bidId
για τις χώρες, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Ιαπωνία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ην. Βασίλειο.

3 Δές Elton-Gruber:Modem portfolio theory and investment analysis, 2nd ed.
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Όπου: Iw είναι ένας διεθνής δείκτης (σταθμισμένος ανάλογα με την
κεφαλαιοποίηση κάθε αγοράς ή με ίση στάθμιση)
Id ο εγχώριος δείκτης, αφού αφαιρεθούν οι επιδράσεις του διεθνή 
δείκτη

Με αυτόν τον τρόπο εξέτασε την αναλογία της διακύμανσης των μετοχών για κάθε 
χώρα που ερμηνεύεται από τον διεθνή δείκτη και την αναλογία που ερμηνεύεται 
από τον εγχώριο δείκτη.

Η λογική της διαφοροποίησης εδράζεται στο γεγονός ότι οι επενδυτές που 
περιορίζουν τις αγορές τους στην εγχώρια αγορά θα επωμιστούν επιπλέον ρίσκο 
σε σχέση με αυτούς που διαφοροποιούνται διεθνώς. Όσο μεγαλύτερη η σημασία 
του εγχώριου παράγοντα σε σχέση με τον διεθνή, τόσο μεγαλύτερο το επιπλέον 
ρίσκο της εξειδίκευσης στην εγχώρια αγορά. Τα αποτελέσματα του Lessard ( και 
με τους δύο ορισμούς του /κ ) δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος της διακύμανσης 
κάθε μετοχής σε όλες τις χώρες συνδέεται με τον εγχώριο δείκτη. Έτσι, για 
παράδειγμα στην Ιταλία το ποσοστό της διακύμανσης της τυπικής μετοχής που 
ερμηνεύει ο σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση σταθμισμένος διεθνής δείκτης είναι 
1,2% και ένα επιπλέον 42.7% ερμηνεύεται από τον εγχώριο δείκτη. Όταν 
χρησιμοποιεί τον ισοσταθμισμένο Iw, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 6,2% από τον 
διεθνή δείκτη και 35,6% από τον εγχώριο δείκτη. Για την Αυστραλία τα ποσοστά 
είναι 10,7% από τον Iw και 25% από τον Id με την πρώτη στάθμιση και 16,8% 
έναντι 19,7% αντίστοιχα από την δεύτερη στάθμιση. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν 
ότι παρόλο που ο διεθνής δείκτης είναι σημαντικός για την ερμηνεία της 
αβεβαιότητας, οι εγχώριοι παράγοντες έχουν επίσης μεγάλη βαρύτητα.
Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων οι επενδυτές που περιορίζονται στην εγχώρια 
αγορά εκτίθενται σε επιπλέον ρίσκο.

Ως τώρα έχουμε αναφερθεί στα κέρδη της διεθνούς διαφοροποίησης 
παρουσιάζοντας την δυνατότητα της να μειώνει το ρίσκο λόγω της μη τέλειας 
συσχέτισης των αποδόσεων των διαφόρων αγορών. 'Όπως έχουμε δείξει αν rA B (1 
τότε η μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου είναι μικρότερη από την σταθμισμένη 
μέση μεταβλητότητα των συνθετικών του και το ρίσκο διαφοροποιείται. Ωστόσο 
δεν έχουμε αναλύσει τις συνέπειες της διεθνούς διαφοροποίησης όσον αφορά τις 
αποδόσεις. Οπως ξέρουμε η απόδοση του χαρτοφυλακίου ισούται απλά με την 
σταθμισμένη μέση απόδοση των συστατικών του.

Κάποιος θα σκεφτόταν ότι η μείωση του ρίσκου μπορεί να επιτευχθεί απλά 
και μόνο με την αγορά κάποιων περιουσιακών στοιχείων σίγουρης απόδοσης όπως 
είναι τα κρατικά ομόλογα. Σε μια αποτελεσματική αγορά όμως η προσδοκώμενη 
απόδοση είναι συνάρτηση του ρίσκου και έτσι μια τέτοια πολιτική θα οδηγούσε σε 
μείωση της προσδοκώμενης απόδοσης της επένδυσης. Η διεθνής διαφοροποίηση 
οδηγεί σε μείωση του ρίσκου χωρίς να θυσιάζει την απόδοση γιατί απλά εξαλείφει 
το διαφοροποιήσιμο ρίσκο όπως ακριβώς κάνει ένα χαρτοφυλάκιο στο εσωτερικό 
κάθε αγοράς. Με αυτή την ερμηνεία κάποιος αγοράζει μετοχές εξωτερικού γιατί η
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χαμηλή μεταξύ τους συσχέτιση απλά σημαίνει ότι είναι πιθανόν αυτές να 
κινηθούν σε αντίθετη κατεύθυνση με τις εγχώριες όταν οι τελευταίες θα βαίνουν 
μειούμενες και κατά συνέπεια υιοθετεί ένα παθητικό χαρτοφυλάκιο.

Ωστόσο η άποψη ότι αποδοτικότερες επενδύσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε έναν διευρυμένο κόσμο, λόγω ευκαιριών που προσφέρουν 
κάποιες ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες ή απλά λόγω συναλλαγματικού 
κινδύνου, είναι συμβατή και με την ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου

Τα κέρδη της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου όσον αφορά τις αποδόσεις 
έχουν προσεγγισθεί εμπειρικά με διάφορους τρόπους.

Η συνήθης πρακτική είναι η χρησιμοποίηση ιστορικών στοιχείων (μέσου- 
τυπικής απόκλισης) σε διεθνή βάση και η εξαγωγή του αποτελεσματικού συνόρου, 
βάσει του οποίου γίνονται συγκρίσεις μεταξύ αμιγώς εγχώριων χαρτοφυλακίων 
και διεθνώς διαφοροποιημένων. Μια παραλλαγή της παραπάνω πρακτικής 
εξαγάγει το αποτελεσματικό σύνορο χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία που 
συμπεριλαμβάνουν ή όχι ξένες μετοχές και προβαίνουν στην σύγκριση των δύο 
αποτελεσματικών συνόρων.
Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και οι Odier και Solnik (1993), οι οποίοι μελέτησαν 
τον άριστο επιμερισμό των επενδύσεων για την περίοδο 1980-1990.4 
Παρουσιάζουν σε ένα σύστημα αξόνων μέσου τυπικής απόκλισης το 
αποτελεσματικό σύνορο και προβαίνουν σε σύγκριση των χαρακτηριστικών 
ρίσκου απόδοσης των δεικτών τιμών των χωρών Η.Π.Α., Η.Β., Ιαπωνία, Γερμανία, 
του Παγκόσμιου Δείκτη καθώς και του δείκτη των αναδυομένων αγορών της Απω 
Ανατολής. Έτσι χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι ένα διεθνώς διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο με το ίδιο επίπεδο ρίσκου όπως το αποκλειστικά αμερικανικό 
χαρτοφυλάκιο (16,2% το χρόνο), θα επιτύγχανε μια ετήσια συνολική απόδοση 
πάνω από 19%, κατά πολύ μεγαλύτερη από το 13,3% του αμερικανικού.
Ωστόσο η συμβολή τέτοιων προσεγγίσεων στη ανάλυση των κερδών της διεθνούς 
διαφοροποιήσεως στις αποδόσεις είναι περιορισμένη γιατί υποθέτει τέλεια 
προβλεπτική ικανότητα. Στην πραγματικότητα, αν είχαμε αυτήν την τέλεια 
προβλεπτική ικανότητα δεν θα διαφοροποιούμασταν διεθνώς, αλλά απλά θα 
αγοράζαμε την μετοχή με την υψηλότερη απόδοση.

Μια άλλη προσέγγιση είναι να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των διεθνών 
δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν παθητική διαφοροποίηση, και να τα συγκρίνουμε με 
αυτά των εθνικών δεικτών τιμών, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έτσι ο 
Solnik αναφέρει ότι για την περίοδο 1971-1994 η μέση ετήσια απόδοση του 
παγκόσμιου δείκτη τιμών σε $ Η.Π.Α. ήταν 12,2% , ενώ για την ίδια περίοδο αυτή 
του αμερικανικού δείκτη τιμών ήταν 11%. Δεν μπορούμε όμως να 
στοιχειοθετήσουμε τα κέρδη από την διαφοροποίηση σε αυτή την βάση, γιατί ο 
παγκόσμιος δείκτης τιμών είναι ο μέσος των επιμέρους εθνικών δεικτών και κατά 
συνέπεια κάποιες αγορές θα τον υποσκελίζουν, ενώ άλλες θα υπολείπονται αυτού.

4 Δες Β. Solnik: International Investments 3rd ed. Addison Wesley (1996)
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Ένας πραγματικός έλεγχος των κερδών από την διεθνή διαφοροποίηση είναι 
να συγκρίνουμε την απόδοση των πραγματικά διεθνώς διαφοροποιημένων 
χαρτοφυλακίων με αυτή των εγχωρίως εξειδικευμένων. Οι Elton-Gruber 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία των αμερικανικών 
διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων για την περίοδο 1971-1991, κάνει συγκρίσεις 
μεταξύ των χαρακτηριστικών τους και αυτών του δείκτη S&P. Έτσι βρίσκει ότι η 
τυπική απόκλιση του διεθνούς χαρτοφυλακίου ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από του 
S&P για το δείγμα 20 ετών, ενώ ήταν περίπου η ίδια στα δείγματα των 5 και 10 
ετών (κάθε δείγμα περιλαμβάνει τα αμοιβαία κεφάλαια που ήταν διαθέσιμα στην 
αντίστοιχη περίοδο). Οσον αφορά τις πραγματοποιηθείσες αποδόσεις, αυτές ήταν 
περίπου οι ίδιες με τις αποδόσεις του S&P για το δείγμα των 20 ετών, και 
χειρότερες για τα δείγματα των 5 και 10 ετών. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι Elton-Gruber5 διαπίστωσαν ότι οι πραγματοποιηθείσες αποδόσεις των διεθνών 
χαρτοφυλακίων σχετικά με αυτές των εγχωρίων επηρεάζονται από την 
εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Ωστόσο,η δυνατότητα αποκομιδής των δυνητικών κερδών από την διεθνή 
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου περιορίζονται από την ύπαρξη ορισμένων 
παραγόντων όπως η έλλειψη εξοικείωσης με την λειτουργία των ξένων αγορών 
αλλά και την γενικότερη κουλτούρα των ξένων χωρών, τους διάφορους 
κανονισμούς που αποτρέπουν τις διεθνείς επενδύσεις, την αναποτελεσματικότητα 
πολλών ξένων αγορών, τον συναλλαγματικό κίνδυνο και το αυξημένο κόστος που 
συνεπάγονται οι διεθνής συναλλαγές.

Μερικές χώρες επιβάλουν κανονισμούς που περιορίζουν τον αριθμό των 
ξένων επενδύσεων που μπορεί να κάνει ένας εγχώριος επενδυτής.

Οι επενδυτές σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούν διαφορετική από την 
επικρατούσα ισοτιμία όταν πρόκειται να επενδύσουν στο εξωτερικό.

Οι θεσμικοί επενδυτές στις περισσότερες χώρες περιορίζονται ως προς το 
ποσοστό των ξένων περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να έχουν στο 
χαρτοφυλάκιο τους

Κάποιες άλλες χώρες περιορίζουν το ποσοστό της ξένης ιδιοκτησίας στις 
εγχώριες εταιρίες. Πρόκειται κυρίως για αναδυόμενες αγορές.

Ορισμένες αγορές παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας, άλλες πάλι 
επιβάλουν κατά περίσταση περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων και άλλες 
χαρακτηρίζονται από χειρισμό τιμών μέσω εικονικών αγοραπωλησιών.

Ωστόσο, με το πέρας του χρόνου μειώνεται η σημασία των παραπάνω 
παραγόντων, καθώς η βελτίωση των τηλεπικοινωνιών και η γενικότερη 
τεχνολογική εξέλιξη «μικραίνει» τον κόσμο και οι περιοριστικές ρυθμίσεις 
χαλαρώνουν.

5 δες Modem Portfolio Theory and Investments Analysis 3rd edition, E. J. Elton, M. J.Gruber, σελ 279-274.
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ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των συνεπειών των κρίσεων στα 
δυνητικά κέρδη από την διεθνή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, θα ήταν 
σκόπιμο να αναφερθούμε συνοπτικά στην ιστορία των κρίσεων του 
χρηματοοικονομικού συστήματος την τελευταία τριαντακονταετία Οι Patel και 
Sarkar [3] ερεύνησαν τις κρίσεις στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές για 
την περίοδο 1970-1997 και βρήκαν ότι αυτές διαφέρουν σε πολλά σημεία. Πιο 
συγκεκριμένα διαπίστωσαν ότι οι κρίσεις των ανεπτυγμένων αγορών έχουν γίνει 
λιγότερο οξείες με το πέρας του χρόνου, σε όρους μεγέθους πτώσης των τιμών και 
διάρκειας, κάτι που δεν ισχύει για τις κρίσεις των αναδυομένων αγορών. Και για 
τις δύο κατηγορίες αγορών οι τιμές πέφτουν για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την 
ανάκαμψη και η κρίση σε μία αγορά είναι πολύ πιθανό να ακολουθηθεί από 
κρίσεις στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής. Για την έρευνα τους χρησιμοποίησαν 
τους μηνιαίους δείκτες αποδόσεων σε όρους δολλαρίου της MSCI για 8 
ανεπτυγμένες αγορές (τις G-7 και την Ελβετία) για την περίοδο Ιανουάριου 1970- 
Δεκεμβρίου 1997. Επιπλέον χρησιμοποίησαν μηνιαίους δείκτες αποδόσεων σε 
όρους δολλαρίου της IFC για 10 αναδυόμενες αγορές: έξι Ασιατικές (Ινδονησία, 
Νότια Κορέα, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊβάν και Ταϊλάνδη) και τέσσερις της 
Λατινικής Αμερικής ( Αργεντινή, Χιλή, Βραζιλία και Μεξικό). Οι δείκτες για τις 
αναδυόμενες κεφαλαιαγορές ήταν διαθέσιμοι για την περίοδο Ιανουάριου 1976- 
Δεκεμβρίου 1997. Δημιουργούν τρεις περιφερειακούς δείκτες μηνιαίων 
αποδόσεων (αναπτυγμένες, αναδυόμενων Ασιατικών, αναδυόμενων Λατινικής 
Αμερικής) σταθμίζοντας εξίσου τον δείκτη κάθε χώρας στην περιοχή. Ο κάθε 
περιφερειακός δείκτης στο χρόνο t, δείχνει την συσωρευθείσσα μηνιαία απόδοση 
της περιοχής μέχρι την χρονική στιγμή t. Για να προσδιορίσουν τις περιόδους 
σημαντικής μείωσης των τιμών στην ιστορία των περιοχών, χρησιμοποίησαν τον 
λόγο του κάθε περιφερειακού δείκτη την στιγμή t προς την μεγαλύτερη τιμή που 
πήρε ο δείκτης αυτός μέχρι την χρονική στιγμή t και ονόμασαν αυτόν τον λόγο 
CMAXt. Κατόπιν ορίζουν την κατάρρευση ως την σχετική μείωση του 
περιφερειακού δείκτη κατά περισσότερο από 20% για τις αναπτυγμένες αγορές και 
35% για τις αναδυόμενες. Αρχή της κρίσης ορίζεται ο μήνας που ο δείκτης έπιασε 
το ιστορικό του μέγιστο πριν από τον μήνα που προκλήθηκε η κατάρρευση. Αρχή 
της κατάρρευσης ορίζεται ο μήνας που ο δείκτης έπεσε κάτω από το κατώφλι (-
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20%,-35%). To κοίλο είναι ο μήνας που ο δείκτης έπιασε το κατώτατο σημείο του 
μέσα στην κρίση. Η διάρκεια της κρίσης ορίζεται ως το άθροισμα των μηνών που 
πέρασαν για να φτάσει ο δείκτης στο κατώτατο σημείο (κοίλο) και των μηνών που 
χρειάστηκαν για να φθάσει στο πριν την κρίση υψηλότερο σημείο (κορυφή). Με 
τον ορισμό αυτό της κρίσης διαπίστωσαν εννέα ευρέως γνωστές 
χρηματοοικονομικές κρίσεις.

Η κρίση του 1973-74, οι οποία επηρέασε τις περισσότερες ανεπτυγμένες 
κεφαλαιαγορές, ήρθε μετά των τετραπλασιασμό των τιμών του πετρελαίου από τον 
OPEC το 1973 και την συνεπακόλουθη αύξηση του εξωτερικού χρέους των μη 
πετρελαιοπαραγωγών ανεπτυγμένων χωρών. Επιπλέον είχε καταργηθεί ο χρυσός 
κανόνας οδηγώντας σε συνεχείς μεταβολές των ισοτιμιών και τελικά στο κλείσιμο 
της αγοράς συναλλάγματος για δύο εβδομάδες. Το ιταλικό χρηματιστήριο ήταν το 
πρώτο που κατέρρευσε τον Ιούλιο του 1973 και ακολουθήθηκε από αυτό του Η.Β. 
ένα μήνα αργότερα. Τα χρηματιστήρια της Ιαπωνίας της Γαλλίας και της 
Γερμανίας κατέρρευσαν στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 1973 
και αυτά του Καναδά και των Η.Π.Α. τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 1974 
αντίστοιχα.
Η κρίση του 1973-74 επηρέασε καθένα από αυτά τα χρηματιστήρια για 
διαφορετικό χρονικό διάστημα. Έτσι η Γερμανία ανέκαμψε μέσα σε 4 μόλις 
μήνες, η Ελβετία σε 16 και οι υπόλοιπες χώρες σε ένα διάστημα 27(Η.Π.Α.) μέχρι 
και 52 (Καναδάς) μηνών.

Της κρίσης του 1979-81, προηγήθηκαν οι δραματικές αυξήσεις των τιμών 
του χρυσού το 1980 και ο διπλασιασμός των τιμών του πετρελαίου από τον OPEC 
το 1979. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών στις 
μη πετρελαιοπαραγωγικές χώρες.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου επηρέασε κυρίως τις αναπτυσσόμενες 
μη πετρελαιοπαραγωγικές οικονομίες. Έτσι οι αναδυόμενες κεφαλαιαγορές τόσο 
της Λατινική Αμερική όσο και της Ασίας, βρέθηκαν μέσα στην δίνη των 
εξελίξεων.

Οι Ασιατικές αναδυόμενες αγορές που επηρεάστηκαν από τις 
προαναφερθείσες οικονομικές εξελίξεις είναι η Νότιος Κορέα και η Ταϊλάνδη. Το 
χρηματιστήριο της Νοτίου Κορέας κατέρρευσε τον Μάιο του 1979 και αυτό της 
Ταϊλάνδης τον Ιανουάριο του 1980.
Η ανάκαμψη ήταν παρατεταμένη και διήρκεσε 5 χρόνια και για στις δύο χώρες.

Οι αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής που επηρεάστηκαν είναι η 
Αργεντινή η Χιλή και το Μεξικό. Ο διπλασιασμός των τιμών του πετρελαίου 
δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στα ισοζύγια πληρωμών και οδήγησε τελικά το 
1982 στην ανακοίνωση από την Βραζιλία, την Αργεντινή και το Μεξικό, της 
αδυναμίας τους ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εξωτερικού τους 
χρέους. Το χρηματιστήριο της Αργεντινής κατέρρευσε πρώτο τον Μάιο του 1980 
και ακολουθήθηκε από αυτά της Χιλής και του Μεξικού τον Ιούλιο του 1981.



20

Η ανάκαμψη στα προ της κρίσης επίπεδα ήταν χρονοβόρα και διήρκεσε από 48 
μήνες (Χιλή) εώς και 75 μήνες (Αργεντινή).

Όσον αφορά τις ανεπτυγμένες αγορές η κρίση αυτή επηρέασε τον Καναδά, 
την Ιαπωνία, την Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Γαλλικό 
χρηματιστήριο κατέρρευσε πρώτο τον Απρίλιο του 1981, ακολουθούμενο μετά δύο 
μήνες από αυτό της Ιταλίας και του Καναδά, και μετά από πέντε μήνες από αυτό 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιαπωνικό χρηματιστήριο κατέρρευσε πολύ 
αργότερα, τον Ιούλιο του 1982.
Παρότι το Ιαπωνικό χρηματιστήριο ήταν το τελευταίο χρονικά που κατέρρευσε, 
ήταν ταυτόχρονα και το πρώτο που ανέκαμψε, δύο μόλις μήνες μετά την πτώση 
του. Ο Καναδάς και το Ην.Βασίλειο χρειάστηκαν λιγότερους από 19 μήνες, αλλά η 
Γαλλία και η Ιταλία περισσότερα από δύο χρόνια για να ανακάμψουν.

Η κρίση του 1987 επηρέασε τις περισσότερες αγορές διεθνώς. Τα αίτια που 
την προκάλεσαν δεν είναι σαφή. Έχει υποστηριχθεί ότι την κρίση προκάλεσαν 
διάφορα δομικά χαρακτηριστικά των αγορών όπως η διενέργεια συναλλαγών με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η ασφάλεια χαρτοφυλακίου, η διενέργεια των 
πράξεων μέσω εξειδικευμένων χρηματιστών, η ύπαρξη αγορών μελλοντικών 
συμβολαίων για τους δείκτες τιμών (stock index futures trading), η ύπαρξη 
υποχρεωτικών περιθωρίων για πράξεις με δανεισμό (margin rules) και η απουσία 
περιθωρίων διακύμανσης (circuit breakers).6 Η χρησιμοποίηση αυτών των 
παραγόντων για την ερμηνεία της κρίσης συνδυάζεται με την αποδοχή ότι αυτή 
ξεκίνησε από την Νέα Υόρκη και μετά πέρασε και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ωστόσο ο Roll (1988) [4] υποστηρίζει ότι η αγορά των Η.Π.Α δεν ήταν η 
πρώτη που κατέρρευσε. Χρησιμοποιώντας τα γραφήματα των ημερήσιων τιμών 
κλεισίματος των αγορών, καταλήγει ότι οι Ασιατικές αγορές πλην της Ιαπωνίας 
υπέστησαν μια μεγάλη πτώση την 19η Οκτωβρίου. Αυτή η πτώση υποστηρίζει ότι 
αντανακλάστηκε πρώτα στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά στην Αμερική και τελικά 
στην Ιαπωνία. Οι περισσότερες από αυτές τις αγορές είχαν υποστεί σημαντικές 
αλλά όχι τόσο απότομες μειώσεις προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. 
Με εξαίρεση τις Η.Π.Α. και τον Καναδά οι περισσότερες αγορές συνέχισαν να 
πέφτουν μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, και σε μερικές από αυτές η πτώση ήταν 
ίδιου περίπου μεγέθους με αυτή της 19ης του Οκτώβρη.
Για να ελέγξει εμπειρικά την επίδραση των δομικών χαρακτηριστικών στην κρίση 
τα μετατρέπει σε ψευδομεταβλητές ( 1=ύπαρξη, 0=απουσία) και τρέχει διάφορες 
απλές και πολλαπλές παλινδρομήσεις .
Έτσι σε μια πρώτη φάση κατηγοριοποιεί τις χώρες σύμφωνα με την τιμή που 
παίρνει η κάθε ψευδομεταβλητή, υπολογίζει την μέση πτώση για κάθε ομάδα, 
σχηματίζει την στατιστική t της διαφοράς τους και ελέγχει με αυτόν τον τρόπο την 
σημαντικότητα τους κρινόμενη σε μονομεταβλητή βάση. Τα αποτελέσματα του

6 για την περιγραφή ταυ τροπου επίδρασης δες Leland Η.-Rubinstein Μ." Comments on the market crash: Six 
months after Journal of Economic Perspectives - Vol 2, No 3 -Summer 1988.
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δείχνουν ότι έξι από τα δέκα δομικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την κρίση. 
Συγκεκριμένα η διενέργεια πράξεων σε συνεχή βάση και η αυτοματοποιημένες 
συναλλαγές σχετίζονταν με μεγαλύτερες πτώσεις. Αντίθετα η παρουσία 
εξειδικευμένων χρηματιστών, οι αυτοματοποιημένες αγοραπωλησίες, τα όρια 
διακύμανσης και η ύπαρξη υποχρεωτικών περιθωρίων για πράξεις με δανεισμό 
συσχετίζονταν με μικρότερες πτώσεις. Οι προθεσμιακές πράξεις, οι 
αγοραπολησίες futures και options, οι φόροι στις συναλλαγές και η δυνατότητα 
συναλλαγών εκτός χρηματιστηρίου δεν αποδείχθηκε ότι συσχετίζονται σημαντικά 
με το μέγεθος της πτώσης.
Ωστόσο ο Roll αναγνωρίζει ότι τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης 
μπορεί να είναι παραπλανητικά, γιαυτό διεξάγει πολυμεταβλητές συγκρίσεις με 
την μορφή μιας διακρατικής παλινδρόμησης των αποδόσεων του Οκτωβρίου σε 
όλες τις 0-1 ψευδομεταβλητές. Με αυτήν την ανάλυση βρίσκει ότι η παρουσία 
εξειδικευμένων χρηματιστών και οι αυτοματοποιημένες αγοραπωλησίες 
συνδέονταν, έστω και με οριακή στατιστική σημαντικότητα, με λιγότερο απότομες 
πτώσεις των τιμών. Αντίθετα η συνεχής διαπραγμάτευση συνδέονταν οριακά με 
μεγαλύτερες μειώσεις.
Μια εναλλακτική ερμηνεία για την ποικιλία του μεγέθους της πτώσης των 
διαφόρων αγορών είναι ότι ένας θεμελιώδης διεθνής παράγοντας προκάλεσε την 
κρίση, και ότι η σχετική κίνηση κάθε αγοράς ήταν απλά η συνήθης σχέση της 
αγοράς αυτής με τον διεθνή παράγοντα. Για τον σκοπό αυτό παλινδρόμησε τις 
μηνιαίες αποδόσεις των διαφόρων αγορών με ένα ισοσταθμισμένο παγκόσμιο 
δείκτη για την περίοδο Φεβρουάριου 1981-Σεπτεμβρίου 1987, και βρήκε μια 
στατιστικά σημαντική σχέση για κάθε χώρα. Έπειτα χρησιμοποίησε αυτό το 
υπόδειγμα αγοράς για να εκτιμήσει τις αποδόσεις του Οκτωβρίου του 1987 για 
κάθε χώρα και συσχέτισε το σφάλμα πρόβλεψης διαστρωματικά με τα δομικά 
χαρακτηριστικά της αγοράς.
Κανένα δομικό χαρακτηριστικό δεν βρέθηκε στατιστικά διαφορετικό από το μηδέν 
και άρα κανένα από αυτά δεν συνδέεται με ασυνήθεις υψηλές ή χαμηλές αποδόσεις 
του Οκτωβρίου.
Για να στοιχειοθετήσει την καταλυτική επίδραση του παγκόσμιου παράγοντα 
τρέχει την διακρατική παλινδρόμηση των αποδόσεων του Οκτωβρίου σε όλες τις 
0-1 ψευδομεταβλητές καθώς και στα /?, που προέκυψαν από το υπόδειγμα της 
αγοράς. Κανένα από τα δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς δεν αποδείχτηκε 
στατιστικά σημαντικό σε αντίθεση με το βήτα που βρέθηκε ισχυρά σημαντικό. 
Επιπλέον επειδή η τυπική αντίδραση κάθε χώρας σε κάθε κίνηση της παγκόσμιας 
αγοράς είναι με την σειρά της συνάρτηση των δομικών χαρακτηριστικών της 
αγοράς κάθε χώρας, ο Roll υπολόγισε την διαστρωματική παλινδρόμηση των βήτα 
στις 0-1 ψευδομεταβλητές των δομικών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η συνεχείς συναλλαγές και οι προθεσμιακές αγοραπωλησίες είναι 
οριακά σημαντικές. Ωστόσο η συνδυασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τις 
προηγούμενες παλινδρομήσεις για τις προθεσμιακές συναλλαγές δεν μπορεί να
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στοιχειοθετήσει την συμβολή τους στην κρίση του Οκτωβρίου. Με μια τέτοια 
θεώρηση η δυνατότητα συνεχών συναλλαγών μπορεί να έχει ερμηνευτική 
ικανότητα.
Ενσωματώνοντας την λογαριθμισμένη κεφαλαιοποίηση των αγορών (ως 
προσέγγιση της ρευστότητας της αγοράς) στην διαστρωματική παλινδρόμηση των 
αποδόσεων του Οκτωβρίου με τις ψευδομεταβλητες και το β„ ο Roll μας 
διαβεβαιώνει ότι αυτή δεν έχει καμία ερμηνευτική ικανότητα για την κρίση. 
Συμπερασματικά δηλαδή ο Roll αποδίδει την κρίση του Οκτώβρη στην τυπική 
αντίδραση των αγορών σε μια μεταβολή του παγκόσμιου παράγοντα.

Σε μια παρόμοια έρευνα οι Bertero και Mayer [5] χρησιμοποιούν ημερήσια 
στοιχεία του Finincial Times για 23 χώρες και καταλήγουν σε όμοια 
συμπεράσματα με τον Roll. Συγκεκριμένα παλινδρομούν τις ποσοστιαίες μειώσεις 
των δεικτών τιμών στις δομικές μεταβλητές : όρια διακύμανσης, προθεσμιακές 
αγορές περιορισμοί κεφαλαίων για εξωτερικές επενδύσεις από τους εγχώριους 
επενδυτές, περιορισμοί κεφαλαίων για εγχώριες επενδύσεις από ξένους, 
αυτοματοποιημένες αγοραπωλησίες, συνεχείς συναλλαγές, περίοδοι εκκαθάρισης, 
μέγεθος αγοράς και όγκος συναλλαγών. Η παλινδρόμηση αυτή διεξάγεται για τις 
επικαλυπτόμενες περιόδους : Πέμπτη 15/10 μέχρι Τρίτη 20/10, Πέμπτη 15/10 
μέχρι Πέμπτη 22/10, Τρίτη 13/10 μέχρι Πέμπτη 22/10.
Οι περισσότερες μεταβλητές απεδείχθησαν στατιστικά ασήμαντες. Συγκεκριμένα 
οι προθεσμιακές αγορές και οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές δεν επιβεβαιώνουν 
στατιστικά την ευρέως υποστηριζόμενη συμβολή τους στην κρίση. Κάτι τέτοιο 
είναι φυσικό αν αναλογιστούμε ότι κάποιες αγορές με σημαντικές μειώσεις των 
τιμών δεν παρείχαν αυτές τις δυνατότητες.
Ωστόσο τα όρια διακύμανσης, οι περιορισμοί κεφαλαίων για τους εγχώριους 
επενδυτές, καθώς και το μέγεθος αγοράς και ο όγκος συναλλαγών έχουν 
στατιστικά σημαντική ερμηνευτική ικανότητα σε κάποιες από τις παλινδρομήσεις. 
Η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων αυτών σε σχέση με αυτά του Roll αφορά 
την ερμηνευτική ικανότητα των περιορισμών κεφαλαίου και των ορίων 
διακύμανσης. Οι Bertero-Mayer θεωρούν ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί ο 
Roll εξετάζει την ερμηνευτική ικανότητα των δομικών χαρακτηριστικών κατά τον 
μήνα Οκτώβριο και όχι για την περίοδο που άμεσα περιβάλει την κρίση. 
Επαναλαμβάνοντας το τεστ χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία βρίσκουν ότι 
πράγματι όλες οι μεταβλητές γίνονται στατιστικά ασήμαντες εκτός από αυτή των 
περιορισμών κεφαλαίου στους αλλοδαπούς. Έτσι η αδυναμία να αποκαλυφθούν 
σημαντικές σχέσεις μπορεί να προκέιπτει από μεταβολές των τιμών κατά την 
περίοδο της κρίσης που μπορεί να υποκρύπτονται στην ευρύτερη περίοδο του 
μηνός από προγενέστερες και μεταγενέστερες κινήσεις. Εναλλακτικά, οι διαφορές 
αυτές δείχνουν ότι η επίδραση των ορίων διακύμανσης και των κεφαλαιακών 
περιορισμών εντοπίζεται στην ταχύτητα της πτώσης και όχι στο μέγεθος της 
μακροχρόνια.



23

Επανερχόμενοι στο πλαίσιο ανάλυσης των Patel-Sarkar βλέπουμε ότι μεταξύ 
των πιθανών γενεσιουργών αιτίων της κρίσης του 1987 αναγνωρίζονται τα υψηλά 
εμπορικά ελλείμματα και η προταθείσα νομοθεσία περί συγχωνεύσεων στις 
Η.Π.Α.

Η κρίση διαχύθηκε σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες μέσα στον 
Οκτώβριο του 1987 εκτός από την Ιαπωνία (σύμφωνα με τον ορισμό της κρίσης 
των Patel-Sarkar η πτώση των τιμών στην Ιαπωνία δεν αποτελούσε κρίση) και την 
Ελβετία όπου η κρίση έλαβε χώρα τον Νοέμβριο.
Η ανάκαμψη διήρκησε από 11 (Ελβετία) μέχρι δύο χρόνια (Ιταλία)

Οι αναδυόμενες αγορές που επηρεάστηκαν από την κρίση είναι η Βραζιλία 
και το Μεξικό. Το Βραζιλιάνικο χρηματιστήριο βρισκόταν σε κρίση από τον 
Σεπτέμβριο του 1986 λόγω της κυβερνητικής αδυναμίας να εφαρμόσει τις 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις που προέβλεπε το λεγόμενο Cruzado Plan. Η κρίση 
του 1987 διαιώνισε την κρίση στην Βραζιλία. Το χρηματιστήριο του Μεξικού 
κατέρρευσε τον Σεπτέμβριο του 1987.
Η ανάκαμψη διάρκεσε 29 μήνες στο Μεξικό και 71 μήνες για την Βραζιλία.

Η κρίση των ασιατικών αναδυόμενων κεφαλαιαγορών του 1990 
περιέλαβε την Ινδονησία, την Κορέα, τις Φιλιππίνες την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη. 
Της κρίσης προηγήθηκαν συνθήκες σφιχτής νομισματικής πολιτικής, υψηλών 
επιτοκίων, επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης σε πολλές από αυτές τις 
χώρες καθώς και ο πόλεμος του κόλπου. Οι χρηματιστηριακές αγορές των 
Φιλιππινών και της Ταϊβάν κατέρρευσαν πρώτες τον Μάιο του 1990 και 
ακολουθήθηκαν από την Κορέα τον Αύγουστο, την Ταϊλάνδη τον Σεπτέμβριο και 
την Ινδονησία τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου.
Η Ταϊλάνδη ανέκαμψε μέσα σε 23 μήνες και οι Φιλιππίνες σε 35 μήνες, αλλά οι 
υπόλοιπες τρεις κεφαλαιαγορές δεν επανήρθαν ακόμη στα προ τις κρίσης επίπεδα 
τιμών.

Η κρίση των αναδυόμενων αγορών της Λατινικής Αμερικής του 1994- 
1995 περιέλαβε την Αργεντινή την Βραζιλία και το Μεξικό. Της κρίσης 
προηγήθηκαν η αναμενόμενη αύξηση κατά 85% των επιτοκίων των αμερικανικών 
ομολόγων και η μη προβλεθείσα υποτίμηση του Μεξικάνικου Πέσο τον 
Δεκέμβριο του 1994. Το Μεξικάνικο χρηματιστήριο κατέρρευσε πρώτο τον 
Δεκέμβριο του 1994. Η επόμενη χώρα που επηρεάστηκε στα πλαίσια του 
λεγάμενου Tequila effect ήταν η Αργεντινή, όπου οι τοπικές τράπεζες έχασαν το 
ένα πέμπτο των καταθέσεων τους, τα επιτόκια αυξήθηκαν, η καθαρή κίνηση 
κεφαλαίων απέκτησε αρνητικό πρόσημο και το χρηματιστήριο τελικά κατέρρευσε 
τον Φεβρουάριο του 1995,ακολουθούμενο από αυτό της Βραζιλίας τον Μάρτιο 
του 1995.
Η διαδικασία της ανάκαμψης διάρκεσε 22 μήνες στην Βραζιλία και 23 μήνες στην 
Αργεντινή. Το Μεξικάνικο χρηματιστήριο δεν έχει ακόμα ανακάμψει στα προ της 
κρίσης επίπεδα.
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Η κρίση των αναδυόμενων αγορών της Ασίας του 1996 επηρέασε την 
Ινδονησία, την Κορέα, την Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. Πριν από 
την κρίση στην Ταϊλάνδη επικρατούσαν υψηλά επιτόκια και υπόνοιες για αβέβαια 
τραπεζικά δάνεια. Το χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης κατέρρευσε τον Οκτώβριο του
1996. Το Μαλαισιανό και αυτό των Φιλιππινών κατέρρευσαν τον Αύγουστο του
1997. Τα χρηματιστήρια της Ινδονησίας και της Κορέας δεν είχαν ανακάμψει 
ακόμη από την κρίση του 1990.
Κανένα από τα προαναφερθέντα χρηματιστήρια δεν είχε ανακάμψει μέχρι τον 
Νοέμβριο του 1998 που εκδόθηκε το άρθρο των Patel-Sarkar.
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ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Όπως είδαμε τα κέρδη από την διεθνή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου 
θεμελιώνονται στην μικρή συσχέτιση των αποδόσεων μεταξύ των διαφόρων 
εθνικών αγορών. Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση της αναγκαίας συνθήκης ότι ρ< 
1, επιτρέπει την χρησιμοποίηση ex ante (εκ των προτέρων) βέλτιστων 
επενδυτικών στρατηγικών. Ωστόσο γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι οι δομή της 
συσχέτισης των αγορών μπορεί να μην παραμένει διαχρονικά σταθερή, λόγω 
εξελίξεων όπως η αυξανόμενη οικονομική ολοκλήρωση και πολιτική συνεργασία, 
η σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών για τις επενδύσεις καθώς και η αύξηση 
της διακύμανσης των τιμών σε περιόδους κρίσεων. Η ανάγκη για έλεγχο της 
διαχρονικής σταθερότητας των σχέσεων των διαφόρων αγορών προσεγγίζεται 
μέσω ποικιλίας στατιστικών μεθόδων από του διάφορους ερευνητές. Οι 
συνηθέστερες εξ αυτών είναι ο έλεγχος της σταθερότητας των συσχετίσεων (ρ) 
των αγορών (correlation analysis), ο έλεγχος μέσω της ανάλυσης των κύριων 
συστατικών (Principal Components analysis) και ο έλεγχος για την ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης (cointegration).

Η εργασία των Markellos-Siriopoulos (1997) [6], αν και από τις πιο 
πρόσφατες πάνω στο θέμα, παρουσιάζεται πρώτη, γιατί αναλύει με τον καλύτερο 
τρόπο τις υποθέσεις αλλά και τις συνέπειες της χρησιμοποίησης κάθε μιας από τις 
προαναφερθείσες μεθόδους στο πλαίσιο της θεωρίας αποτίμησης των 
περιουσιακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα παρουσιάζουν ένα τροποποιημένο διεθνές υπόδειγμα CAPM 
προσθέτοντας έναν επιπλέον όρο για να εκφράσουν τις επιδράσεις με Υστέρηση 
υπό συνθήκες αναποτελεσματικότητας της αγοράς.

οποίος επιτρέπει την πιθανότητα της καθυστερημένης ενσωμάτωσης μέρους των 
πληροφοριών στις τιμές (με χρονική υστέρηση τ) , όταν η αγορά είναι 
αναποτελεσματική. Ο όρος vtk αναφέρεται στον βαθμό κατάτμησης της αγοράς. 
Ωστόσο, στην μακροχρόνια περίοδο οι αγορές σε ισορροπία είναι αυστηρά

(Ό=Ί -r)+ApXB^H^,-r,_) +ν„

Η τροποποίηση τους αφορά την προσθήκη του όρου
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αποτελεσματικές και έτσι οι επενδυτές ξεπερνούν την κατάτμηση και 
προσαρμόζουν τις τιμές στο σωστό τους επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι μακροχρόνια

ο όρος μηδενίζεται (χρονική περίοδος μεγαλύτερη του τ)
και οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται από το κλασικό διεθνές 

CAMP (/ξΛ) = η +ftJJXJTE(Rtw-r)++vtk
Η κύρια συνέπεια ενός τέτοιου υποδείγματος είναι ότι οι δείκτες μέτρησης 
ταυτόχρονων ροών πληροφοριών, όπως η γραμμική συσχέτιση και η συσχέτιση με 
τις κύριες συνιστώσες στην Principal Components ανάλυση, είναι πιθανόν να μας 
δίνουν ακατάλληλες εκτιμήσεις του συστηματικού ρίσκου των περιουσιακών 
στοιχείων. Κατά συνέπεια οι χρησιμοποίηση της ανάλυσης συσχέτισης (correlation 
analysis) προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσματικών αγορών, όπου όλες οι 
δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες ενσωματώνονται αμέσως, πλήρως και ορθώς 
στις τιμές. Οι ίδιες υποθέσεις πρέπει να ισχύουν και για την χρησιμοποίηση της 
ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών (Principal Components analysis).H 
συνολοκλήρωση ( cointegration) είναι μία συνεπής μέθοδος για τον έλεγχο των 
μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των αγορών. Η ύπαρξη συνολοκλήρωσης 
συνεπάγεται ότι οι αγορές κινούνται μαζί μακροχρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι δεν υπάρχουν βραχυχρόνιες αποκλίσεις από την μακροχρόνια αυτή ισορροπία.

Στην βάση των ανωτέρω διαπιστώσεων, αναφέρουν ότι η χαμηλή συσχέτιση 
μεταξύ των αγορών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη κερδών 
βραχυχρονίως (περίοδος μικρότερη του τ). Καθώς όμως ο χρόνος πλησιάζει στο 
σημείο τ, τα κέρδη από την διαφοροποίηση ελαχιστοποιούνται, γιατί η αγορά 
γυρίζει στην κοινή τάση που μοιράζεται με το διεθνές χαρτοφυλάκιο. Συνεπώς, 
θεωρούν ότι η διερεύνηση των κερδών από την διαφοροποίηση στο πλαίσιο της 
συσχέτισης ή της συνολοκλήρωσης μεμονωμένα δεν είναι κατάλληλη και 
προτείνουν την συνδυασμένη χρησιμοποίηση τους.

Σε αυτό το πλαίσιο ελέγχουν τα πιθανά κέρδη για τους Αμερικανούς και 
τους Ιάπωνες επενδυτές από την διαφοροποίηση στις μικρές ευρωπαϊκές αγορές 
της Ελλάδας, Ιταλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Ιρλανδίας και Ισπανίας, για 
την περίοδο Ιανουάριου 1974-Μαρτίου 1994. Οι δείκτες των χρηματιστηριακών 
τιμών είναι σε όρους εθνικών νομισμάτων και σε λογάριθμους και έχουν συλλέγει 
από τον ΟΑΣΑ. Το δείγμα χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους ( Ιανουάριου 1974- 
Σεπτεμβρίου 1987 και Νοεμβρίου 1987-Μαρτίου 1994) με σκοπό να εξεταστούν 
οι συνέπειες της κρίσης του 1987 αλλά και της μεγαλύτερης οικονομικής και 
νομισματικής ενοποίησης της Ευρώπης.

Στην συνέχεια κάνουν ανάλυση συσχετίσεων και κυρίων συνιστωσών 
(Principal Components) με σκοπό να μετρήσουν των βαθμό ολοκλήρωσης των 
αγορών στις δύο υποπεριόδους. Η ανάλυση των πινάκων συσχετίσεων των αγορών 
δείχνει αυξημένη ολοκλήρωση στην περίοδο που ακολούθησε την κρίση του 87. Ο 
μέσος των 9 συντελεστών συσχετίσεων αυξήθηκε από 0,30 στην πρώτη περίοδο σε 
0,39 στην δεύτερη. Επίσης, ενώ η μέση συσχέτιση με την Ιαπωνία παρέμεινε
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σταθερός στο 0,29 , η μέση συσχέτιση με τις Η.Π.Α. αυξήθηκε από 0,40 σε 0,55. 
Γενικά οι μικρές αναδυόμενες αγορές είχαν τους μικρότερους συντελεστές 
συσχέτισης και στις δύο περιόδους. Η Ελληνική κεφαλαιαγορά αποδεικνύεται η 
λιγότερο ολοκληρωμένη έχοντας στατιστικά ασήμαντο συντελεστή συσχέτισης με 
την Ιαπωνία και στατιστικά σημαντικό με τις Η.Π.Α. αλλά πολύ μικρού μεγέθους 
(0,29). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (Principal 
Components) επιβεβαιώνουν αυτά της ανάλυσης των συσχετίσεων. Συγκεκριμένα 
η πρώτη κύρια συνιστώσα (principal component) ερμηνεύει το 51% της 
συμμεταβολής των δεικτών στην πρώτη περίοδο και το 55% στην δεύτερη, 
ένδειξη ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης των αγορών έχει αυξηθεί. Επίσης η αύξηση 
κατά την δεύτερη περίοδο των factor loadings στο πρώτο κύριο συστατικό (Ρ1) της 
Ελλάδας, Ισπανίας και Ιρλανδίας ερμηνεύεται ως αύξηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών αυτών. Στην περίοδο πριν από την κρίση η Ελληνική κεφαλαιαγορά δεν 
μπορεί να ερμηνευτεί από την πρώτη κύρια συνιστώσα καθώς έχει στατιστικά μη 
σημαντικό factor loading. Στην περίοδο μετά την κρίση δείχνει περισσότερο 
ολοκληρωμένη με τις άλλες αγορές, καθώς έχει στατιστικά σημαντικό factor 
loading, μικρού ωστόσο μεγέθους.

Στο επόμενο βήμα ελέγχουν τον βαθμό ολοκλήρωσης των στατιστικών 
σειρών των δεικτών με τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις :ADF, ημιπαραμετρικός 
Geweke, Porter-Hudak κλασματικός έλεγχος ολοκλήρωσης και μη παραμετρικός 
έλεγχος στασιμότητας των Dechert και Gencay. Όλοι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι 
δείκτες χρηματιστηριακών τιμών είναι 1(1) στα επίπεδα και 1(0) στις πρώτες 
διαφορές.

Στην συνέχεια διεξάγουν διμεταβλητούς ελέγχους συνολοκλήρωσης μεταξύ 
κάθε μιας από τις Ευρωπαϊκές αγορές και αυτές της Αμερικής και Ιαπωνίας. Οι 
έλεγχοι γίνονται με την μέθοδο του Johansen, και διεξάγονται και για τα τρία 
δείγματα (74-94, 74-87, 87-94). Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης μόνο στις περιπτώσεις Η.Π.Α./Ελλάδα, Ιαπωνία/Ελλάδα και 
Η.Π.Α./Ιαπωνία για την περίοδο πριν από την κρίση. Κατά συνέπεια, το κλασικό 
στατικό CAMP δεν αποτελεί λανθασμένη εξειδίκευση για επενδυτικούς ορίζοντες 
(τ) πέραν του ενός μηνός. Οποιεσδήποτε πληροφορίες και διαταραχές μοιράζονται 
αυτές οι αγορές ενσωματώνονται στις τιμές σε περίοδο μικρότερη του μηνός.

Συμπερασματικά οι Markellos και Siriopoulos αποφαίνονται ότι παρά την 
αυξημένη ολοκλήρωση των αγορών, υπάρχουν ακόμη δυνατότητες κέρδους από 
την διαφοροποίηση στις μικρές Ευρωπαϊκές οικονομίες.

α) Ερευνητές που υιοθετούν το πλαίσιο ανάλυσης των συσχετίσεων 
(Correlation) και των κύριων συνιστωσών (Principal Components).

Οι Panton, Lessig και Joy (1976) [7], κατανόησαν την ανάγκη του ελέγχου 
της διαχρονικής σταθερότητας των δομών της συμμεταβολής των
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χρηματιστηριακών τιμών, και μάλιστα την θεώρησαν ίσης αξίας με την 
ανίνεχνευση των δομών αυτών καθαυτών. Θεωρούν ότι η μελέτη των δομών της 
συμμεταβολής των δεικτών τιμών στο πλαίσιο της προσπάθειας διαμόρφωσης μιας 
ex ante στρατηγικής διαφοροποίησης δεν δικαιολογείται χωρίς την εξέταση της 
σταθερότητας αυτών των δομών στο χρόνο. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούν 
μια αριθμητική μέθοδο ταξινόμησης ( Cluster analysis) που τους επιτρέπει να 
ανακαλύψουν ομάδες και υποομάδες χωρών που έχουν όμοια η ανόμοια 
χαρακτηριστικά συμμεταβολής, καθώς και την διαχρονική σταθερότητα των 
δομών αυτών στο χρόνο. Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούν (Barron’s 
magasine) είναι οι εβδομαδιαίες αποδόσεις των δεικτών τιμών των δώδεκα 
μεγαλύτερων χρηματιστηριακών αγορών για την περίοδο 1963-1972. Οι χώρες 
αυτές είναι η Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, 
Ολλανδία, Ελβετία, Μ.Βρετανία, Δ.Γερμανία και Η.Π.Α.

Ο έλεγχος της σταθερότητας των δομών της συμμεταβολής γίνεται μέσω του 
υπολογισμού των συντελεστών συσχέτισης κατά τάξεις του Spearman για τους 
πίνακες συσχέτισης των χωρών μεταξύ διαδοχικών χρονικών περιόδων, καθώς και 
με την οπτική εξέταση των δενδρογραμμάτων που προκύπτουν από την cluster 
analysis για διάφορους χρονικούς ορίζοντες στο πέρας του χρόνου.

Συγκεκριμένα, χωρίζουν την περίοδο των 10 ετών σε 10 περιόδους του ενός 
έτους, σε 8 επικαλυπτόμενες περιόδους τριών ετών και σε δύο περιόδους των 
πέντε ετών. Στην συνέχεια υπολογίζουν τις συσχετίσεις κατά τάξεις του Spearman 
για τους διαδοχικούς πίνακες συσχετίσεων των χωρών για κάθε διαχωρισμό του 
δείγματος (μονοετή, τριετή, πενταετή). Το αποτέλεσμα δείχνουν ότι υπάρχει 
σταθερότητα βραχυχρονίως, για περιόδους μέχρι και τρία χρόνια., αλλά η 
σταθερότητα στις μεγαλύτερες χρονικές περιόδους (όπως αυτές μετρούνται με τον 
πενταετή διαχωρισμό) είναι ασθενέστερη.

Στην συνέχεια εξετάζουν τα δενδρογράμματα του ενός έτους, των τριών και 
πέντε ετών, καθώς και το δεκαετές και ανιχνεύουν τι δομές της συμμεταβολής 
μεταξύ των χωρών. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτουν έναν πυρήνα αγορών 
(Η.Π.Α., Καναδάς, Ολλανδία, Ελβετία, Γερμανία και σε μικρότερο βαθμό το 
Βέλγιο) που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερο βαθμό ομοιότητας μεταξύ 
τους συγκριτικά με τις άλλες αγορές. Επίσης υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ 
Η.Π.Α. και Καναδά και λιγότερο ισχυρές αλλά αναγνωρίσιμες σχέσεις μεταξύ 
Γαλλίας-Βελγίου, Γερμανίας-Ολλανδίας και Μ.Βρετανίας-Αυστραλίας.
Εξετάζοντας το δενδροδιάγραμμα των 10 ετών, συμπεραίνουν ότι οι δομές αυτές 
διατηρούνται και μακροχρόνια.

Οι Maldonado και Saunders (1981) [8], ελέγχουν την διαχρονική 
σταθερότητα των συσχετίσεων των μηνιαίων αποδόσεων μεταξύ του 
χρηματιστηριακού δείκτη των Η.Π.Α. και αυτών της Ιαπωνίας, του Καναδά, της 
Γερμανίας, και της Μ.Βρετανίας. Όλοι οι δείκτες (IFS) μετρώνται σε δολάρια και 
καλύπτουν την περίοδο 1957-1978.
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Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, υπολογίζουν τους ετήσιους 
συντελεστές συσχέτισης των αποδόσεων των Η.Π.Α. με τις υπόλοιπες χώρες. 
Έπειτα, ελέγχουν αν αυτοί οι συντελεστές ακολουθούν τυχαίο περίπατο (random 
walk), κάτι που θα σήμαινε ότι η χρησιμοποίηση τους για την ex ante κατάστρωση 
στρατηγικών διαφοροποίησης μπορεί να αποβεί πολλή ζημιογόνα. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι η υπόθεση του τυχαίου περιπάτου δεν μπορεί να 
απορριφθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.
Για να μην περιορίσουν την ανάλυση τους μόνο στα αυτοπαλίνδρομα σχήματα 
πρώτης τάξεως (random walk), χρησιμοποιούν τεχνικές Box-Jenkins για να 
διαπιστώσουν αν σχέσεις υστέρησης μεγαλύτερης τάξης μπορούν να εντοπιστούν. 
Έτσι κάνουν εκτιμήσεις των αυτοσυσχετίσεων μέχρι και τέταρτης τάξης στις 
ετήσιες χρονικές σειρές των συντελεστών συσχέτισης και βρίσκουν ότι κανένας 
συντελεστής αυτοσυσχέτισης δεν είναι σημαντικός στο επίπεδο 5%.
Σαν τελευταίο έλεγχο της τυχαίας φύσης των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ 
Η.Π.Α. και των άλλων χωρών, διεξάγουν ένα μη παραμετρικό runs test. Και σε 
αυτή την περίπτωση η υπόθεση της τυχαιότητας δεν μπορεί να απορριφθεί σε 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%, πλην μιας εξαιρέσεως (Η.Π.Α. - 
Γερμανία).

Στην συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τις αντιθέσεις των αποτελεσμάτων 
προηγούμενων μελετών, ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα που εξέταζαν, 
επαναλαμβάνουν τον έλεγχο του τυχαίου περιπάτου στις χρονικές σειρές των 
διετών συσχετίσεων μεταξύ Η.Π.Α. και των άλλων χωρών και βρίσκουν ότι η 
υπόθεση της τυχαιότητας δεν μπορεί να απορριφθεί. Επιπλέον χωρίζοντας το 
δείγμα σε δύο υποπεριόδους (57-67, 68-78), ελέγχουν την μηδενική ότι οι 
συντελεστές συσχέτισης είναι ίδιοι στις δύο περιόδους. Η στατιστική Ζ της 
τροποποιημένης κατά Fischer διαφοράς τους αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική 
(α=5%) εκτός από την περίπτωση της συσχέτισης Η.Π.Α.-Γερμανίας.

Στην συνέχεια κάνοντας ελέγχους τυχαίου περιπάτου στις τριμηνιαίες 
χρονικές σειρές, βρίσκουν ότι αυτός απορρίπτεται σε όλες τις περιπτώσεις (α=1%). 
Στις ίδιες χρονικές σειρές ελέγχουν την πιθανότητα ύπαρξης αυτοσυσχέτισης 
μεγαλύτερης τάξης (μέχρι 16 υστερήσεις) με την μέθοδο Box-Jenkins και 
βρίσκουν ότι μόνο οι συντελεστές των αυτοσυσχετίσεεων πρώτης και δεύτερης 
τάξης είναι στατιστικά σημαντικοί πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Για να 
ισχυροποιήσουν τα ευρήματα τους κάνουν φασματοσκοπική ανάλυση (spectral 
analysis) των χρονικών σειρών των τριμηνιαίων συσχετίσεων και βρίσκουν ότι η 
υπόθεση της τυχαιότητας δεν μπορεί να απορριφθεί τουλάχιστον για επενδυτικούς 
ορίζοντες μεταξύ δύο μηνών και δύο ετών.

Συμπερασματικά, οι Maldonado και Saunders υποστηρίζουν ότι 
βραχυχρόνια (μέχρι και δύο τρίμηνα), υπάρχει σχετική προβλεψιμότητα των 
διακρατικών συσχετίσεων, αλλά μακροχρόνια και πέραν των δύο τριμήνων οι 
συσχετίσεις αυτές είναι γενικά μη σταθερές.
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Οι Philippatos-Christofi A.-Christofi P. (1983) [9] εξετάζουν την 
σταθερότητα του πίνακα συσχετίσεων που προκύπτει από τους μηνιαίους μέσους 
των βιομηχανικών χρηματιστηριακών δεικτών των δεκατεσσάρων βιομηχανικών 
κρατών (Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, 
Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Μ.Βρετανία και Η.Π.Α.) για την περίοδο 
από τον Ιανουάριο του 1959 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1978. Τα στατιστικά 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται, δείκτες και συναλλαγματικές ισοτιμίες 
συνελλέγησαν από το (IMF) και οι δείκτες μετρώνται σε όρους δολαρίου.

Αρχικά ασκούν κριτική στην μεθοδολογία που ακολούθησαν οι Malonado 
και Saunders (1981). Συγκεκριμένα κριτικάρουν την επιλογή τους να ερευνήσουν 
την σταθερότητα των συσχετίσεων μόνο μεταξύ Η.Π.Α. και άλλων τεσσάρων 
κρατών, και σε αυτή την βάση να βγάλουν γενικά συμπεράσματα για την 
σταθερότητα του πίνακα συσχετίσεων. Επίσης αναφέρουν ότι η χρησιμοποίηση 
της μεθόδου Box-Jenkins απαιτεί δείγμα μεγέθους κατά πολύ μεγαλύτερου από 
αυτό των Maldonado-Saunders. Σημειώνουν ακόμη την αναγκαιότητα θεώρησης 
μεγαλύτερων επενδυτικών χρονικών οριζόντων από ένα ή δύο χρόνια. Στην βάση 
αυτής της κριτικής επαναλαμβάνουν στο δικό τους δείγμα τους ελέγχους που 
χρησιμοποίησαν οι Maldonado-Saunders καταλήγοντας σε αντιφατικά 
αποτελέσματα, αναφέροντας ωστόσο ότι και αυτά υπάγονται στην παραπάνω 
κριτική και άρα δεν επιτρέπουν γενικεύσεις.

Στην συνέχεια υπολογίζουν τις συσχετίσεις μεταξύ όλων των κρατών για 
περιόδους 4 και 5 ετών που καλύπτουν όλο το δείγμα (1959-1978) και ελέγχουν 
την σταθερότητα των συσχετίσεων μεταξύ διαδοχικών υποπεριόδων. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι μονό ένα τοις εκατό των συσχετίσεων του δείγματος 
ήταν σημαντικά διαφορετικές από αυτές στην προηγούμενη υποπερίοδο σε 
επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Σαν εναλλακτικό έλεγχο για την σταθερότητα της μήτρας των συσχετίσεων 
εφαρμόζουν την μέθοδο των κυρίων συνιστωσών. Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη 
από τις διμεταβλητές στατιστικές μεθόδους, γιατί εξετάζει τις αλληλεξαρτήσεις 
μεταξύ ενός συνόλου μεταβλητών που προκαλούνται από κοινούς παράγοντες. 
Αρχικά εφαρμόζουν την μέθοδο αυτή στο σύνολο της περιόδου (1959:1-1978:12) 
και βλέπουν ότι ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 38% της συνολικής 
μεταβλητότητας των 14 δεικτών και οι πρώτοι πέντε παράγοντες ερμηνεύουν το 
50% της συνολικής μεταβλητότητας. Είναι επίσης εμφανές ότι οι 
χρηματιστηριακοί δείκτες είναι ισχυρά συσχετιζόμενοι με τον πρώτο παράγοντα, 
με συντελεστές συσχέτισης μεταξύ 0,4 και 0,8. Βάσει των ανωτέρω οι ερευνητές 
συμπεραίνουν ότι πρέπει να υπάρχει ένας κοινός παράγοντας που επηρεάζει την 
κίνηση των χρηματιστηριακών δεικτών.

Για να ερευνήσουν την σταθερότητα της σύνδεσης των δεικτών με τον κοινό 
αυτόν παράγοντα, εφαρμόζουν την μέθοδο των Principal Components σε δύο 
ισομεγέθεις υποπεριόδους του συνολικού δείγματος (1959:1-1968:12 και 1969:1- 
1978:12). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κοινός παράγοντας που ανιχνεύτηκε για
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το σύνολο της περιόδου, εμφανίζεται και στις δύο υποπεριόδους. Κατά συνέπεια 
συμπεραίνουν ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες των δεκατεσσάρων βιομηχανικών 
κρατών αλληλοσυσχετίζονται διαμέσου ενός κοινού παράγοντα διαχρονικά 
σταθερού.

Στην βάση όλων των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι Philippatos- 
Christofi-Cristofi, καταλήγουν στην ύπαρξη μιας σταθερής δομής στις διαχρονικές 
σχέσεις μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών των βιομηχανικών χωρών, όσον 
αφορά τις μεσοπρόθεσμες επενδύσεις.

Οι Meric I. και Meric G. (1989) [10], ελέγχουν μεταξύ άλλων την 
διαχρονική σταθερότητα της μήτρας των συσχετίσεων μεταξύ 17 εθνικών 
χρηματιστηριακών δεικτών. Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούν είναι οι 
τιμές κλεισίματος των μηνιαίων δεικτών σε όρους δολαρίου (MSCIP) για την 
περίοδο Ιανουάριος 1973-Δεκέμβριος 1987. Οι χώρες που περιλαμβάνονται στην 
έρευνα είναι: Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία, Μ.Βρετανία, Γερμανία, Η.Π.Α., 
Καναδάς, Νορβηγία, Αυστραλία, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, 
Αυστρία, Ιταλία και Ισπανία.

Οι Meric-Meric σχολιάζουν το γεγονός ότι όλες οι προηγούμενες 
(αντικρουόμενες) έρευνες ασχολούνται με την διαχρονική σταθερότητα των 
μεμονωμένων συσχετίσεων χωρίς να εξετάζουν την σταθερότητα της μήτρας των 
συσχετίσεων στο σύνολο της. Για το λόγο αυτό χωρίζουν το δείγμα σε δέκα 
υποπεριόδους του 1,5 έτους, πέντε των 3 ετών, τρεις των 5 ετών και δύο των 7,5 
ετών και ελέγχουν μέσω της στατιστικής Box’s-M την υπόθεση ότι η μήτρα των 
συσχετίσεων μιας δεδομένης περιόδου είναι ίδια με την μήτρα της προηγούμενης 
περιόδου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μήτρες των συσχετίσεων 7 από τα 9 
ζεύγη των διαδοχικών υποπεριόδων 1,5 έτους και 2 από τα 4 ζεύγη των 
διαδοχικών υποπεριόδων 3 ετών είναι στατιστικά σημαντικώς διαφορετικές μεταξύ 
τους. Ωστόσο, τόσο για τα δύο ζεύγη των διαδοχικών 5-ετών περιόδων, όσο και 
για το ένα ζεύγος των διαδοχικών περιόδων 7,5 ετών , η υπόθεση ότι οι μήτρες 
συσχετίσεων είναι οι ίδιες δεν μπορεί να απορριφθεί.

Τα αποτελέσματα αυτά ερμηνεύονται ως ενδείξεις ότι όσο μεγαλύτερη είναι 
η αναλυόμενη περίοδος, τόσο μεγαλύτερη η σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ των 
διεθνών κεφαλαιαγορών και κατά συνέπεια, τόσο καλύτερες προσεγγίσεις των ex 
ante συσχετίσεων είναι οι ex post καταγραφείσες συσχετίσεις.

Οι von Furtsemberg και Jeon (1989) [11], σε μια εκτενή τους μελέτη για 
την μετάδοση των πληροφοριών μεταξύ των αγορών, εξετάζουν μεταξύ άλλων και 
την μεταβολή του βαθμού της αλληλεξάρτησης των αγορών μετά την κρίση. Τα 
στατιστικά τους στοιχεία είναι οι ημερίσιοι δείκτες τιμών κλεισίματος (FT 
Limited, Goldman Sachs & Co και County Nat West/Wood Mackenzie) των 
χρηματιστηρίων 4 χωρών ( Η.Π.Α., Ιαπωνία, Γερμανία, Μ.Βρετανία) για την 
περίοδο απο 6/7 Ιανουάριου 1986 εώς και 24/25 Νοεμβρίου 1988. Για να
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εξετάσουν την μεταβολή της αλληλεξάρτησης χωρίζουν το δείγμα στις δύο 
υποπεριόδους που προκύπτουν εξαιρώντας τις παρατηρήσεις του πενθημέρου 15- 
20 Οκτωβρίου 1987.

Χρησιμοποιούν την μέθοδο των κύριων συνιστωσών (Principal 
Components) για να εξετάσουν την μεταβολή της βαρύτητας των κοινών 
παραγόντων (διεθνών πληροφοριών-νέων) στην ερμηνεία της μεταβλητότητας των 
κεφαλαιαγορών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώτος κύριος παράγοντας ερμηνεύει το 
μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης των αγορών και κατά συνέπεια ταυτίζεται με 
τις διεθνείς διαταραχές. Αν τώρα η επίδραση αυτού του παράγοντα είναι εξίσου 
σημαντική για όλες τις χώρες, τότε θεωρούνε ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός 
ολοκλήρωσης μεταξύ των αγορών. Τα αποτελέσματα (Πίνακας 1) δείχνουν ότι το 
factor loading της πρώτης συνιστώσας Ρ1 είναι θετικό και ίδιου μεγέθους για όλες 
τις χώρες, κάτι που ερμηνεύουν ως ένδειξη ολοκλήρωσης μεταξύ των 
συγκεκριμένων αγορών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αποτελέσματα της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (von Furstenberg- Jeon)

Χώρα Κύριες συνιστώσες
Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4

Factor loading πριν από την κρίση
Ιαπωνία 0,513 -0,455 -0,728 -0,004
Γερμανία 0,439 -0,681 0,585 0,035
Μ.Βρετανία 0,682 0,373 0,104 -0,621
Η.Π.Α. 0,671 0,415 0,068 0,611
Ιδιοτιμές 1,371 0,983 0,887 0,760
% ερμηνείας 34,27 24,57 22,17 18,99
διακύμανσης

Factor loading μετά από την κρίση
Ιαπωνία 0,623 -0,643 0,422 -0,144
Γερμανία 0,780 -0,350 -0,447 0,265
Μ.Βρετανία 0,829 0,360 -0,232 -0,359
Η.Π.Α. 0,722 0,518 0,384 0,250
Ιδιοτιμές 2,205 0,934 0,579 0,283
% ερμηνείας 55,12 23,34 14,47 7,07
διακύμανσης

Επιπλέον, το factor loading είναι συστιματικά μεγαλύτερο για την περίοδο μετά 
την κρίση σε σχέση με αυτό πρίν από την κρίση. Το ποσοστό της διακύμανσης των 
ημερίσιων μεταβολών των τιμών που ερμηνεύεται από την Ρ1, αυξήθηκε από 34% 
σε 55%. Κατά συνέπεια καταλήγουν ότι η σημασία των εσωτερικών ιδιαίτερων 
παραγόντων κάθε χώρας έχει μειωθεί μετά την κρίση του 87. Αυτή η εξέλιξη, 
θεωρούν ότι αντικατοπτρίζει την στρατηγική των επενδυτών να βγαίνουν από την 
αγορά μόλις αντιληφθούν κάποια εξελισόμενη διαταραχή, χωρίς να περιμένουν 
πρώτα να ανγνωριστεί η φύση της και μετά να πράξουν αναλόγως. Παρομοιάζουν
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μάλιστα αυτήν την συμπεριφορά με την κίνηση των κοπαδιών των ψαριών, τα 
οποία δεν περιμένουν να αναγνωρίσουν τα ίδια τον διαγραφόμενο κίνδυνο, αλλά 
φεύγουν μακριά αντιδρώντας το ένα με τ’άλλο πριν να είναι αργά.
Στην συνέχεια χρησιμοποιούν τις συσχετίσεις μεταξύ των αγορών σε διάφορες 
συχνότητες και προηγήσεις-υστερήσεις (lead-lags)jia να βγάλουν συμπεράσματα 
για τον ρόλο κάθε αγοράς στην διάδοση μηνυμάτων καθώς και για την 
αποτελεσματικότητα των αγορών. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις 
των αγορών πρίν και μετά την κρίση του 87.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συσχετίσεις μεταξύ των ρυθμών μεταβολής των δεικτών τιμών, εβδομαδιαίες και ημερήσιες 
κατά την ίδια ημερομηνία και ημερήσιες με προηγήσεις και υστερήσεις στις ημερομηνίες. 

Προήγηση Πριν από την κρίση Μετά από την κρίση
Υστέρηση AJ ΔΒ ΔΑ Μ ΔΒ ΔΑ

Εβδομαδιαία
Μ 0,16 0,13 0,39 0,56 0,21 0,42
AG 0,03 0,22 0,40 0,43
ΔΒ 0,49 0,46
Ημερήσια
AJ 0,11 0,10 0,10 0,48 0,24 0,24
AG 0,08 0,06 0,53 0,28
ΔΒ
Ημερήσια

0,24 0,61

AJ +2 -0,01 -0,09 0,08 -0,03 0,17 0,11
+ 1 -0,02 0,04 0,21 0,27 0,38 0,37
0 ο,ιι 0,10 0,10 0,48 0,24 0,24
-1 0,01 -0,02 0,03 -0,03 -0,04 0,00
-2 0,01 0,05 0,02 -0,12 -0,17 -0,25

AG +2 -0,05 -0,03 0,09 0,01
+1 -0,00 0,25 0,36 0,42
0 0,08 0,06 0,53 0,28
-1 -0,05 -0,01 -0,12 -0,09
-2 0,02 -0,01 -0,07 -0,06

ΔΒ +2 -0,04 -0,02
+ 1 0,28 0,17
0 0,24 0,61
-1 -0,03 0,04
-2 -0,01 0,03

Τόσο τα εβδομαδιαία όσο και τα ημερήσια στοιχεία δείχνουν ότι οι συσχετίσεις 
μεταξύ των χωρών είναι μεγαλύτερες για την περίοδο μετά την κρίση. Ερμηνεύουν 
το γεγονός ότι η αύξηση είναι περισσότερο τονισμένη στις ημερήσιες συσχετίσεις, 
θεωρώντας ότι η εβδομάδα είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι 
περισσότερο μεταδοτικές κινήσεις των κεφαλαιαγορών μετά την κρίση μπορούν να 
συγκεκριμενοποιηθούν και να μετριασθούν.
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Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτή επιτάσει την ύπαρξη συσχέτισης 
μόνο μέσα στο 24ωρο και άρα σε προηγήσεις 1 ή υστερήσεις 1 ημέρας, ανάλογα 
με τις ώρες λειτουργίας των αγορών που εξετάζονται. Με 287 παρατηρήσεις μετά 
την κρίση οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 5%, αν 
υπερβαίναουν το μέγεθος 0.12. Έτσι όλες οι συσχετίσεις μέσα στο 24ωρο είναι 
σημαντικές γιαυτήν την περίοδο, γεγονός που ερμηνεύουν ως ένδειξη ότι οι αγορές 
είναι αποτελεσματικές.

Οι Bertero και Mayer (1990) [5], στην εργασία τους για την κρίση του 87, 
υπολογίζουν μεταξύ άλλων τις συσχετίσεις των μηνιαίων αποδόσεων μεταξύ τριών 
περιφερειακών δεικτών (Ευρώπη, Βόρειος Αμερική, Χώρες Ειρηνικού) για τις 
περιόδους, Ιανουάριου 1981-Σεπτεμβρίου 1987 και Οκτωβρίου 1987-Μαίου 1988 
(Πίνακας 3). Όλες οι συσχετίσεις είναι σημαντικά υψηλότερες στην δεύτερη 
περίοδο, η οποία περιλαμβάνει την κρίση, συγριτικά με την πρώτη. Η υψηλότερη 
συσχέτιση τόσο πρίν όσο και μετά την κρίση παρουσιάζεται μεταξύ των χωρών 
του Ειρηνικού και της Βορείου Αμερικής .

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συσχετίσεων των 
ημερίσιων αποδόσεων για τους ίδιους δείκτες σε πέντε υποπεριόδους μεταξύ 
Ιανουάριου 1987 και Μαίου 1988. Είναι εμφανής η αύξηση της συσχέτισης μεταξύ 
όλων των περιοχών κατά την διάρκεια της κρίσεως. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον 
είναι οχι μόνο ότι αυξήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των αγορών κατά την διάρκεια 
της κρίσης, αλλά ότι παρέμεινε υψηλή και μετά από αυτήν. Έτσι βλέπουμε ότι η 
αυξημένη συσχέτιση μεταξύ των αγορών διατειρείται για μια σημαντική περίοδο 
μετά από την κρίση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Συσχετίσεις των μηνιαίων αποδόσεων μεταξύ περιφερειακών δεικτών

________________________ (σε εγχώρια νομίσματα) __ _________________________
Ιαν. 81 - Σεπτ.87 Οκτ.87 - Μαίος88

Ειρηνικός-Ευρώπη 0,4524 0,7212
Ευρώπη-Β. Αμερική 0,5387 0,9752
Β, Αμερική -Ειρηνικός_________________ 0,3601___________________0,6583__________
ΐ Περιφερειακοί δείκτες σταθμισμένοι σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση των α/ορών 

FT-actuaries world index.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Συσχετίσεις των ημερισίων αποδόσεων μεταξύ περιφερειακών δεικτών 
_______________________(σε εγχώρια νομίσματα)___________ ___________

Ιαν.87 Απρ87 Ιούλ.87 16/10/87 26/10/87 Ιάν88 Άπρ.88
Μάρτ.87 Ισύν87 15/10/87 23/10/87 Δέκ.87 Μάρτ.88 Μάιος 88

Eu(-l) —»ΡΒ 0,0651 0,0236 -0,0966 0,2856 0,257 0,4328 0,2991
ΝΑ(-1) —»ΡΒ 0,1273 0,1576 0,2144 0,8507 0,3234 0,4371 0,5466
ΝΑ(-1) —»ΡΒ 0,3516 0,4177 0,452 0,468 0,2359 0,6815 0,4241
ΡΒ —»Ειι 0,0705 0,2121 0,1697 0,7409 0,5094 0,3922 0,2441
ΡΒ —»ΝΑ 0,0786 -0,0002 0,09649 0,1583 0,3545 0,1024 0,02448
Eu —>ΝΑ 0,2471 0,0875 0,3619 0,692 0,6693 0,2562 0,3904
ΐΕιι=Ευρώπη, ΡΒ=Ειρηνοκός, ΝΑ=Β.Αμερική
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Στην συνέχεια εξετάζουν την μεταβλητότητα των αγορών και διαπιστώνουν 
ότι η τυπικές αποκλίσεις των αποδόσεων όλων των περιοχών σχεδόν 
δεκαπλασιάστηκαν κατά την διάρκεια της κρίσης του 87. Συγκεκριμένα αυξήθηκαν 
από ένα επίπεδο του 10%-20% σε ετήσια βάση σε αυτό μεταξύ 100%-200%. 
Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 1988, οι τυπικές αποκλίσεις είχαν επιστρέψει στα 
προηγούμενα επίπεδα τους. Μεταξύ Μαρτίου και Μαίου του 1988 κατά μέσο όρο 
κυμάνθηκαν μεταξύ 11% και 17%. Βάσει αυτών των παρατηρήσεων, οι Bertero- 
Mayer συμπεραίνουν ότι η αλληλεξάρτηση των αγορών δεν είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την μεταβλητότητα των αγορών.

Ο πίνακας 4 αποκαλύπτει επίσης ότι κατά την διάρκεια της κρίσης (16 
Οκτωβρίου-25 Οκτωβρίου του 1987) οι μεγαλύτερες στσχετίσεις παρατηρούνται 
μεταξύ περιοχών με εγγύτητα στις ώρες λειτουργίας (όταν κλείνει η μία ανοίγει η 
άλλη): η Β.Αμερική με τις χώρες του Ειρηνικού την επόμενη μέρα, οι χώρες του 
Ειρηνικού με την Ευρώπη την ίδια μέρα, η Ευρώπη με την Β.Αμερική την ίδια 
μέρα. Η μεγαλύτερη συσχέτιση παρουσιάζεται μεταξύ Β.Αμερικής και χωρών του 
Ειρηνικού την επόμενη μέρα. Το γεγονός αυτό ερμηνέυεται ως μια προοδευτική 
μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των περιοχών, με τις Η.Π.Α. να ηγούνται της 
διαδικασίας.

Η μεγαλύτερη συσχέτιση στην περίοδο μετά την κρίση παρατηρείται μεταξύ 
Β.Αμερικής και Ευρώπης την επόμενη μέρα και μεταξύ Β.Αμερικής και χωρών 
του Ειρηνικού την επόμενη μέρα. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μετά την 
κρίση, οι επενδυτές στην Ευρώπη και τις χώρες του Ειρηνικού αντιδρούν 
συστηματικά στις εξελίξεις των χρηματιστηρίων της Β.Αμερικής. Κάτι τέτοιο δεν 
είναι εμφανές για την περίοδο πρίν από την ρίση.

Εξετάζοντας την μήτρα των διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων, λαμβάνουν 
μια αναλυτική εικόνα των σχέσεων αλληλεξάρτησης μεταξύ των 23 αγορών. 
Ανακαλύπτουν 6 ζεύγη και 4 ομάδες χωρών, οι οποίες είναι ισχυρά 
συσχετιζόμενες κατά την περίοδο Ιανουάριου 1981-Σεπτεμβρίου 1987. Τα έξι 
ζεύγη είναι αυτά μεταξύ Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας, Μαλαισίας-Σιγκαπούρης, 
Δ.Γερμανίας-Αυστρίας, Η.Π.Α.- Καναδά, Η.Π.Α.-Μ.Βρετανίας και Καναδά- 
Αυστραλίας. Καθένα από αυτά τα ζεύγη χωρών έχει ένα συντελεστή συσχέτισης 
της τάξεως τουλάχιστον του 0,6. Οι τέσσερις ομάδες χωρών είναι: Καναδάς- 
Μ.Βρετανία -Η.Π.Α., Ελβετία-Ολλανδία-Δ.Γερμανία, Γαλλία-Βέλγιο-Ιταλία και 
Σιγκαπούρη-Αυστραλία-Μαλαισία. Οι συσχετίσεις μεταξύ των χωρών κάθε 
ομάδας είναι τουλάχιστον 0,4.

Για να αναλύσουν την δομή αυτής της αλληλεξάτησης, εξετάζουν την 
σημασία της ροής πληροφοριών μεταξύ των αγορών ως ερμηνευτικής βάσης της 
μεταξύ τους συσχέτισης. Η ύπαρξη ροής πληροφοριών, προσεγγίζεται μέσω της 
διαπραγμάτευσης μετοχών ξένων χωρών στα εθνικά χρηματιστήρια. Το 
συμπέρασμα που βγάζουν είναι ότι οι αποδόσεις των διαφόρων εθνικών αγορών 
είναι περισσότερο σχετιζόμενες με τις αγορές χωρών που οι μετοχές τους 
διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια τους. Επιπλέον η αλληλεξάρτηση τους
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βαίνει αυξανόμενη σε περιόδους κρίσεων και διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και 
μετά τη λήξη τους. Επίσης, επισημαίνουν το γεγονός ότι η αύξηση της 
αλληλεξάρτησης στις περιόδους των κρίσεων δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ αυτών 
των αγορών αλλά αποτελεί γενικό φαινόμενο.

Οι Longin και Solnik (1995) [12], ελέγχουν την σταθερότητα των μητρών 
των συνδιακυμάνσεων και των συσχετίσεων έξι κύριων κεφαλαιαγορών (Γαλλία, 
Γερμανία, Ελβετία, Μ.Βρετανία, Ιαπωνία, Καναδάς και Η.Π.Α.) για την περίοδο 
1960-1990 (στοιχεία από την MSIP). Έχοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της 
Kaplanis (1988) ότι η μήτρα των συνδιακυμάνσεων είναι περισσότερο ασταθής 
από αυτήν των συσχετίσεων, ελέγχουν την σταθερότητα των μητρών των 
συσχετίσεων και συνδιακυμάνσεων των 7 χωρών στην περίοδο που καλύπτει το 
δείγμα τους. Για το σκοπό αυτό χωρίζουν το δείγμα σε 6 υποπεριόδους των πέντε 
ετών και ελέγχουν την σταθερότητα των μητρών στις διαδοχικές και μη 
υποπεριόδους με το τεστ του Jenrich. Τα αποτελέσματα για την μήτρα των 
συσχετίσεων έδειξαν ότι η μηδενική της σταθερότητας απορρίπτεται για 10 από τις 
15 συγκρίσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 15% και για 5 από τις 15 συγκρίσεις σε 
επίπεδο 5%. Τα αποτελέσματα για την μήτρα των συνδιακυμάνσεων δείχνουν 
απόρριψη της μηδενικής της σταθερότητας για όλες εκτός από μίας τις συγκρίσεις 
σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Στην βάση αυτών των αποτελεσμάτων δίνουν δύο 
πιθανές ερμηνείες για την αστάθεια της μη δεσμευμένης μήτρας των συσχετίσεων: 
Πρώτον, ότι η δεσμευμένη συσχέτιση παραμένει σταθερή διαχρονικά, αλλά οι 
προσδοκώμενες αποδόσεις της αγοράς και οι διακυμάνσεις μεταβάλλονται. Και 
δεύτερον, ότι η αλληλεξάρτηση των διάφορων αγορών αλλάζει στο χρόνο. Για να 
εξετάσουν αυτές τις υποθέσεις υιοθετούν ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα 
γενικευμένης αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας 
[GARCH(1,1)] με σταθερή δεσμευμένη συσχέτιση. Βάσει αυτού ελέγχουν 
συγκεκριμένες αποκλίσεις από την εξειδίκευση της σταθερής δεσμευμένης 
συσχέτισης.

Το πολυμεταβλητό υπόδειγμα GARCH (1,1) με σταθερή δεσμευμένη 
συσχέτιση που υιοθετούν έχει ως εξής:

R, =m,-, +e,
"fι =E(R, /F,_t)
e,/F,_, ~N(0M,)

όπου R, είναι το διάνυσμα των αποδόσεων πέραν του σταθερού επιτοκίου, mt, 
είναι το διάνυσμα των προσδοκώμενων αποδόσεων δεσμευμένων στο σύνολο 
πληροφοριών Fti και et το διάνυσμα των διαταραχών ή μη αναμενόμενων 
αποδόσεων, οι οποίες υποθέτουν ότι είναι δεσμευμένος κανονικά κατανεμημένες 
με την δεσμευμένη μήτρα συνδιακυμάνσεων/ή. ,. ,.;k ;..ν . !0,
Η προσδοκώμενη πλέον του επιτοκίου απόδοση της αγοράς i εξαρτάται από ένα 
σύνολο μεταβλητών πληροφοριών Ζ\_χ. Υποθέτουν μια γραμμική σχέση μεταξύ
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των υπερβολικών αποδόσεων και του διανύσματος των πληροφοριακών 
μεταβλητών

και περιλαμβάνουν στο σύνολο πληροφοριών κάθε χώρας i την εγχώρια απόδοση 
κατά μετοχή, τα εγχώρια βραχυχρόνια και μακροχρόνια επιτόκια, καθώς και μια 
ψευδομεταβλητή για τον Ιανουάριο. Τα στατιστικά στοιχεία για τις αποδόσεις ανά 
μετοχή συνελέγησαν από την MSCI(jia την περίοδο μετά το 1970) και από τον 
ΟΑΣΑ (για την περίοδο πριν από το 1970). Τα στοιχεία για τα μακροχρόνια 
επιτόκια αφορούν την απόδοση μέχρι την λήξη των μακροχρόνιων κρατικών 
ομολογιών και συνελέγησαν από την Lombard Odier (για μετά το 71) και από την 
Morgan Guaranty (πριν το 71). Τα στοιχεία για τα βραχυχρόνια επιτόκια αφορούν 
τα μηνιαία επιτόκια των ευρωνομισμάτων και συνελέγησαν από τις Morgan 
Guaranty και Lombard Odier (για την περίοδο 1970-90) και από τον ΟΑΣΑ (για 
την περίοδο 1960-70).
Χρησιμοποιούν το πολυμεταβλητό υπόδειγμα GARCH (1,1), για να εξειδικεύσουν 
την μεταβλητότητα των διακυμάνσεων και να ενσωματώσουν της 
προαναφερθείσες πληροφοριακές μεταβλητές. Για να ελέγξουν την υπόθεση της 
σταθερής δεσμευμένης συσχέτισης μεταξύ των αγορών υιοθετούν το υπόδειγμα 
της σταθερής δεσμευμένης συσχέτισης του Bollerslev (1990). Έτσι υποθέτουν ότι 
η διακύμανση κάθε αγοράς είναι συνάρτηση των προγενέστερων διαταραχών, της 
δεσμευμένης διακύμανσης της προηγούμενης περιόδου, καθώς και των 
πληροφοριακών μεταβλητών. Ωστόσο, η δεσμευμένη συσχέτιση μεταξύ δυο 
αγορών υποθέτουν ότι είναι διαχρονικά σταθερή.

Επειδή η εκτίμηση ενός πολυμεταβλητού υποδείγματος GARCH (1,1) δεν είναι 
εφικτή για τεχνικούς λόγους , διεξάγουν τις εκτιμήσεις ανά ζεύγη. Συγκεκριμένα 
εστιάζουν στις συσχετίσεις των Η.Π.Α. με τις άλλες αγορές και γιαυτό εκτιμούν 
έξι διμεταβλητά GARCH (1,1). Για τον ίδιο ακριβώς λόγο στην εξίσωση της 
διακύμανσης περιλαμβάνουν μόνο την απόδοση κατά την λήξη και τα 
βραχυχρόνια επιτόκια ως πληροφοριακές μεταβλητές. Συγκεκριμένα προβαίνουν 
στην εκτίμηση των ακόλουθων διμεταβλητών προβολών:

/< =b'0 +b\DIVt_x +b'2STt_ ι +b^LTt_, +b\JANt +e‘t
απόδοση πέραν 

του βέβαιου επιτοκίου
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όπου DIV’^,SJ^_r, L7’_, & JAN,, το μέρισμα ανά μετοχή, τα βραχυχρόνια επιτόκια, τα 
μακροχρόνια επιτόκια της χώρας i την περίοδο t-Ι και JAN, η ψευδομεταβλητή για 
τον Ιανουάριο αντίστοιχα.

δεσμευμένη διακύμανση h\ = ά + ble\_xe\_x + clh\_x + dlZ\_x

και δεσμευμένη συνδιακύμανση

Στην συνέχεια ελέγχουν την σημαντικότητα των διαφόρων παραγόντων 
εκτιμώντας τρία nested (το ένα προκέιπτει από το άλλο) υποδείγματα. Έτσι 
εκτιμούν διμεταβλητά ομοσκεδαστικά υποδείγματα χωρίς πληροφοριακές 
μεταβλητές, διμεταβλητά ομοσκεδαστικά υποδείγματα με την προσθήκη 
πληροφοριακών μεταβλητών στις εξισώσεις των μέσων και τα βασικά διμεταβλητά 
GARCH (1,1) με πληροφοριακές μεταβλητές στις εξισώσεις των μέσων και των 
διακυμάνσεων και σταθερή δεσμευμένη συσχέτιση. Υπολογίζουν την τιμή που 
παίρνει η συνάρτηση πιθανοφάνειας σε κάθε περίπτωση και διεξάγουν ελέγχους 
του λόγου των πιθανοφανειών (Likelihood Ratio tests). Τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι τόσο η ενσωμάτωση της δεσμευμένης προσδοκώμενης απόδοσης, όσο και της 
δεσμευμένης διακύμανσης είναι στατιστικά σημαντικές (α=1% και 5% 
αντίστοιχα).
Επιπλέον ελέγχουν εάν και κατά πόσον το εκτιμημένο GARCH(1,1) υπόδειγμα 
αποτελεί καλή περιγραφή της ετεροσκεδαστικότητας διεξάγοντας Ljung-Box 
portmanteau misspecification tests στα τετραγωνισμένα κατάλοιπα και βρίσκουν 
ότι η εξειδίκευση της διακύμανσης δεν μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο 
σημαντικότητας 5% για καμία χώρα. Στο ίδιο συμπέρασμα τους οδήγησαν και οι 
έλεγχοι με F-tests όπως αυτοί προτάθηκαν από Bollerslev (1990).

Έπειτα, για να ελέγξουν την υπόθεση ότι οι συσχετίσεις αυξάνονται 
προοδευτικά με το πέρας του χρόνου, επαυξάνουν το βασικό υπόδειγμα με μια 
γραμμική χρονική τάση στην εξειδίκευση της συσχέτισης και ελέγχουν την 
μηδενική ότι ο συντελεστής της τάσης αυτής είναι μηδέν.

Για να αποφύγουν πιθανή μεροληψία από την δομική αύξηση στην δεσμευμένη 
διακύμανση, προσθέτουν μια χρονική τάση και στις εξισώσεις των διακυμάνσεων. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συντελεστές της χρονικής τάσης στις εξισώσεις 
των διακυμάνσεων είναι μικροί και στατιστικά ασήμαντοι και κατά συνέπεια δεν 
φαίνεται να υπάρχει διαχρονική αυξητική τάση της μεταβλητότητας των αγορών. 
Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μια θετική χρονική τάση στην 
δεσμευμένη συσχέτιση των Η.Π.Α. με κάθε χώρα. Η χρονική τάση είναι
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στατιστικά σημαντική για 4 από τις 6 περιπτώσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
Επίσης τα LR-tests μεταξύ του επαυξημένου με την χρονική τάση μοντέλου και 
του βασικού υποδείγματος, προκρίνουν την ενσωμάτωση της χρονικής τάσης.

Στην συνέχεια ελέγχουν αν η διεθνής συσχέτιση αυξάνεται σε περιόδους 
μεγάλων διαταραχών στις αγορές με την ενσωμάτωση ενός κατωφλιού στο βασικό 
υπόδειγμα της σταθερής συσχέτισης. Με την ενσωμάτωση του κατωφλιού στην 
συσχέτιση, η εξίσωση της συνδιακύμανσης στο GARCH(1,1) γράφεται:

όπου St_t μια ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 αν η εκτιμημένη 
δεσμευμένη διακύμανση των Η.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από την μη δεσμευμένη 
τιμή της και 0 στην αντίθετη περίπτωση. Αν η συσχέτιση αυξάνεται σε περιόδους 
που η δεσμευμένη διακύμανση των Η.Π.Α. είναι μεγάλη (κρίσεις), τότε ο 
συντελεστής Γ; θα είναι θετικός. Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι 0.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο συντελεστής rj είναι θετικός για όλες τις χώρες 
και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 5% σε δύο περιπτώσεις. Γενικά ο 
συντελεστής της συσχέτισης δείχνει να αυξάνεται κατά 27% σε περιόδους 
ισχυρών διαταραχών.

Στην συνέχεια εξετάζουν την πιθανή ασυμμετρία των αντιδράσεων των 
συσχετίσεων σε θετικές και αρνητικές διαταραχές καθώς και στο μέγεθος των 
διαταραχών αυτών. Έτσι εξαρτούν την συσχέτιση τόσο στο μέγεθος όσο και στο 
πρόσημο των παρελθοντικών διαταραχών e“s_x ;

H“=(rimSu_,+r· ’ ^2.1-1+,3
J.US I . US \

όπου Sk l_x ψευδομεταβλητές που παίρνουν τις τιμές:

$11-1 — αν

\sI

V

, αν <£<ο

^,-ι=1 , αν

ΟΛ

αν Ci>+ dr

Αυτό το υπόδειγμα επιτρέπει να ελέγξουν την ασυμμετρία της επίδρασης των 
διαταραχών (r2*r3) και την διαφορετική επίδραση των μικρών και μεγάλων 

διαταραχών (r, *0&r4 ^θ). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αρκετοί συντελεστές η 
και r4 είναι θεπκοί και στατιστικά σημαντικοί δίνοντας ενδείξεις ότι οι μεγάλες
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διαταραχές αυξάνουν την δεσμευμένη συσχέτιση. Ωστόσο δεν υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις υπέρ της ασυμμετρίας δεδομένου ότι οι συντελεστές r2 και r3 είναι 
περίπου ισομεγέθεις και επιπλέον ο συντελεστής r, δεν βρέθηκε συστηματικά 
μεγαλύτερος του r4. Κατά συνέπεια καταλήγουν ότι η συσχέτιση δείχνει να 
αυξάνεται στις περιόδους μεγάλων διαταραχών χωρίς ενδείξεις κάποιας 
μεγαλύτερης ευαισθησίας στις αρνητικές διαταραχές.

Σε προηγούμενο έλεγχο είχαν δείξει ότι οι πληροφοριακές μεταβλητές 
επηρεάζουν την μήτρα των δεσμευμένων συνδιακυμάνσεων. Το επόμενο βήμα 
τους είναι να ελέγξουν αν οι συνδιακυμάνσεις θα αυξηθούν περισσότερο ή 
λιγότερο από τις διακυμάνσεις δεδομένης μιας αύξησης των τελευταίων λόγω 
αντίδρασης στις πληροφοριακές μεταβλητές. Αυτό γίνεται επαυξάνοντας το 
βασικό υπόδειγμα με την υπόθεση ότι η δεσμευμένη συσχέτιση είναι η ίδια 
προβλέψιμη στην βάση παλαιών τιμών των πληροφοριακών μεταβλητών. Έτσι η 
εξίσωση των συνδιακυμάνσεων παίρνει την εξής μορφή :

K‘s = (r'+g["DIV" +

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αρκετοί από τους συντελεστές των πληροφοριακών 
μεταβλητών g’s είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 5% αλλά όχι σε επίπεδο 
σημαντικότητας 1%. Επίσης οι έλεγχοι του λόγου των πιθανοφανειών (LR tests) 
δείχνουν την απόρριψη του βασικού υποδείγματος έναντι του επαυξημένου για τις 
μισές χώρες σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η δεσμευμένη συσχέτιση 
προβλέπεται να αυξάνει σε περιόδους χαμηλών μερισμάτων κατά μετοχή και 
υψηλών επιτοκίων.

Συμπερασματικά οι Longin και Solnik βρίσκουν ενδείξεις για αύξηση της 
συσχέτισης των αγορών τα τελευταία τριάντα χρόνια. Επίσης βρήκαν ότι η 
συσχέτιση αυξάνει σε περιόδους μεγάλων διακυμάνσεων των αγορών, καθώς και 
αρχικές ενδείξεις ότι οι αποδόσεις ανά μετοχή και τα επιτόκια περιέχουν 
πληροφορίες για την μελλοντική μεταβλητότητα και συσχέτιση που δεν 
περιλαμβάνονται στις τιμές.

Οι Patel και Sarkar (1997) [3],έχοντας ήδη διαπιστώσει ότι η διάδοση των 
κρίσεων μεταξύ αναδυόμενων και ανεπτυγμένων αγορών δεν είναι σημαντική, 
εξετάζουν το ερώτημα αν τα κέρδη της διαφοροποίησης για τον Αμερικάνο 
επενδυτή μειώνονται κατά την διάρκεια των κρίσεων.
Αναφέρουν, ότι παρά το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι επενδυτές παρακινούνται από 
τους ειδικούς να κρατούν μετοχές των αναδυομένων αγορών στην βάση της 
μικρής συσχέτισης τους με τι ανεπτυγμένες, είναι κοινή η πεποίθεση ότι οι 
συσχετίσεις αυτές αυξάνονται όταν η αγορά πέφτει, ακριβώς δηλαδή τότε που τις 
χρειάζονται για να μειώσουν των κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους.
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Για να δώσουν απάντηση στο παραπάνω ερώτημα εξετάζουν τις συσχετίσεις 
της αγοράς των Η.Π.Α. με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες αγορές, καθώς και με τις 
αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. Κατατάσσουν τις 
μηνιαίες αποδόσεις των δεικτών των τριών ομάδων αγορών με βάση το ύψος των 
αποδόσεων της αγοράς των Η.Π.Α. και έτσι κατανέμουν τις παρατηρήσεις κάθε 
ομάδας στο χαμηλότερο και υψηλότερο 25% των αμερικανικών αποδόσεων καθώς 
και στο 50% των μεσαίων αποδόσεων. Στην συνέχεια υπολογίζουν τις συσχετίσεις 
μεταξύ Η.Π.Α. και των τριών ομάδων για τις χαμηλότερες, τις υψηλότερες και τις 
μεσαίες αποδόσεις των Η.Π.Α., καθώς και για το σύνολο του δείγματος. Στην 
συνέχεια επαναλαμβάνουν την ίδια διαδικασία κατατάσσοντας τις παρατηρήσεις 
με βάση τις μη αμερικανικές αποδόσεις. Οι συσχετίσεις αυτές παρουσιάζονται 
στους Πίνακες 5 & 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Συσχετίσεις μεταξύ των περιοχών 

Κατάταξη σύμφωνα με τις αποδόσεις σης Η.Π.Α.
Περιοχή Συνολικές

Αποδόσεις
Χαμηλότερες
Αποδόσεις

Υψηλότερες
Αποδόσεις

Μεσαίες
Αποδόσεις

Α. Μηνιαίες Αποδόσεις
Ανεπτυγμένες 0,5753 0,5593 0,1676 0,1605
Ασία 0,2235 0,3627 0,0520 -0,0775
Λατινική
Αμερική

0,1664 0,4130 -0,2388 -0,2268

Β. Ετήσιες Αποδόσεις
Ανεπτυγμένες 0,5461 0,3966 0,0696 0,1745
Ασία -0,0950 -0,0001 0,0432 0,1184
Λατινική
Αμερική

0,1358 0,3586 -0,2241 -0,0241

Για τον βραχυχρόνιο επενδυτή που κρατά τις μετοχές για έναν μήνα και μετά 
ρευστοποιεί (τμήμα Α), οι συσχετίσεις των χαμηλών αποδόσεων της αμερικανικής 
αγοράς είναι θετικές και υψηλές και με τις τρεις περιοχές. Οι συσχετίσεις των 
υψηλών αποδόσεων είναι μηδενικές ή και αρνητικές και με τις τρεις ομάδες χωρών 
για τον ίδιο επενδυτικό ορίζοντα. Τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται όταν 
κατανέμουν τις παρατηρήσεις σύμφωνα με τις υψηλές, μεσαίες και χαμηλές 
αποδόσεις των μη αμερικανικών μετοχών. Κατά συνέπεια τα κέρδη του 
αμερικάνου επενδυτή με βραχυχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα ελαχιστοποιούνται σε 
περιόδους χαμηλών αποδόσεων.

Ωστόσο τα αποτελέσματα όταν ο επενδυτικός ορίζοντας είναι ετήσιος είναι 
αρκετά διαφορετικά (τμήμα Β). Οι συσχετίσεις στο σύνολο των αποδόσεων είναι 
μικρότερες και κύρια η συσχέτιση των χαμηλότερων αποδόσεων μεταξύ Η.Π.Α.
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και Ασίας είναι μηδενική. Και σε αυτήν την περίπτωση τα αποτελέσματα δεν 
διαφοροποιούνται στις εναλλακτικές κατηγοριοποιήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Συσχετίσεις μεταξύ των περιοχών 

Κατάταξη σύμφωνα με τις αποδόσεις των άλλων χωρών
Περιοχή Συνολικές Χαμηλότερες Υψηλότερες Μεσαίε

Αποδόσεις Αποδόσεις Αποδόσεις Αποδόσεις
Α. Μηνιαίες Αποδόσεις

Ανεπτυγμένες 0,5753 0,5235 0,2419 0,2640
Ασία 0,2235 0,4540 -0,0850 -0,0635
Λατινική
Αμερική

0,1664 0,4324 -0,1656 0,1076

Β. Ετήσιες Αποδόσεις
Ανεπτυγμένες 0,5461 0,5612 0,3011 0,2274
Ασία -0,0950 -0,1373 0,1031 -0,1165
Λατινική
Αμερική

0,1358 0,0449 0,5688 -0,0767

Στην συνέχεια οι Patel-Sarkar, προσπαθούν να γενικεύσουν τα παραπάνω 
αποτελέσματα και παρουσιάζουν τις συσχετίσεις των χαμηλότερων αποδόσεων 
των Η.Π.Α. με τις αποδόσεις των τριών ομάδων, για επενδυτικούς ορίζοντες από 1 
έως 30 μήνες. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια πτωτική τάση των συσχετίσεων με 
την αύξηση του επενδυτικού ορίζοντα και τείνουν στο 0 όταν ο επενδυτικός 
ορίζοντας είναι αρκετά μεγάλος.

Συμπερασματικά, οι Patel και Sarkar διατείνονται ότι οι επενδύσεις στις 
αναδυόμενες κεφαλαιαγορές μειώνουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου για τον 
αμερικάνο επενδυτή, με την προϋπόθεση ενός αρκετά μεγάλου χρονικού ορίζοντα.

β) Ερευνητές που υιοθετούν το πλαίσιο ανάλυσης της διανυσματικής 
αυτοπαλινδρόμησης (VAR) και της αιτιότητας κατά Granger (Granger causality).

Πολλοί ερευνητές υιοθετούν το πλαίσιο ανάλυσης της Διανυσματικής 
Αυτοπαλινδρόμησης (Vector Autoregression) για να εξετάσουν την 
αλληλεξάρτηση των αγορών. Το σύστημα VAR που υιοθετούν εκφράζεται ως 
εξής:

m

Y(t) = C + X A(s)Y(t -s) + e(t)
«=1

όπου Y(t) o nxl πίνακας των αποδόσεων των η αγορών, C ο nxl πίνακας των 
σταθερών όρων, A(s) ο nxn πίνακας των συντελεστών και e(t) ο nxl πίνακας των
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καταλοίπων . To i j στοιχείο του πίνακα A(s) μετρά την άμεση επίδραση που έχει 
μια μεταβολή των αποδόσεων της χώραςγ στις αποδόσεις της χώρας i ύστερα από 
s περιόδους. Επειδή όμως οι συντελεστές του συστήματος αυτού περιλαμβάνουν 
πολύπλοκές σχέσεις ανάδρασης μεταξύ των εξισώσεων, εκφράζουν το σύστημα σε 
μορφή κινητού μέσου (moving average):

Υ(0=Σ B(s)e(t - s)

Σε αυτή την μορφή οι αποδόσεις Υ(ί) εκφράζονται ως ο γραμμικός συνδιασμός των 
τρεχουσών και περελθοντικών σφαλμάτων πρόβλεψης ενός βήματος (διαταραχών). 
Ο ij συντελεστής της μήτρας B(s) δείχνει την αντίδραση των αποδόσεων της 
χώρας i σε μια διαταραχή των αποδόσεων αποκλειστικά στην χώρα j, ύστερα από 
την πάροδο s περιόδων.
Παρόλο που οι όροι e(t) δεν αυτοσυσχετίζονται από κατασκευής του συστήματος, 
αυτό δεν σημαίνει ότι οι όροι της μήτρας e(t) δεν συσχετίζονται μεταξύ τους μέσα 
στην ίδια χρονική περίοδο. Επειδή κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει την εξέταση της 
επίδρασης των διαταραχών κάθε χώρας μεμονωμένα σε κάποια από τις υπόλοιπες, 
υιοθετούν την κατά Choleski διαγωνιοποίηση της μήτρας των διαταραχών. Η 
εφαρμογή του κανόνα αυτού για παραδείγμα σε ένα σύστημα 3x3 θα είχε ως εξής
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Εφαρμόζοντας την ορθογωνοποίηση των διαταραχών, το σύστημα σε μορφή 
κινητού μέσου γράφεται ως εξής:

00 00

Υ(0 = Σ B{s)Vu(t - s) = Σ C(s)u(t - s)
s-o s=o

To ij στοιχείο της μήτρας C(s) αντιπροσωπεύει την αντίδραση της αγοράς i στην 
διαταραχή μεγέθους μιας τυπικής απόκλισης στην αγορά j ύστερα από s 
περιόδους.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης ορθογωνοποιημένων διαταραχών 
είναι ότι μπορούν να αποσυνθέσουν την διακύμανση των σφαλμάτων πρόβλεψης 
κάθε στοιχείου της μήτρας Υ στις πηγές της στην μήτρα u, καθώς η τελευταία δεν 
συσχετίζεται με παρελθοντικές της τιμές, καθώς επίσης και τα στοιχεία της δεν 
συσχετίζονται μεταξύ τους κατά την ίδια χρονική περίοδο.
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Οι Eun και Shim (1989)[13], εξετάζουν τον μηχανισμό μετάδοσης της 
κίνησης των κεφαλαιαγορών, εκτιμώντας ένα σύστημα διανυσματικής 
αυτοπαλινδρόμησης VAR με τις αποδόσεις εννέα αγορών (Αυστραλία, Καναδάς, 
Γαλλία, Γερμανία, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Ελβετία, Μ.Βρετανία και Η.Π.Α.). 
Χρησιμοποιούν ημερίσιες τιμές κλεισίματος των δεικτών τιμών (MSCIP) των 9 
αγορών σε όρους εθνικών νομισμάτων για την περίοδο μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 
1979 και 20 Δεκεμβρίου 1985. Μέσω του συστήματος VAR, το οποίο δεν 
επιβάλει περιορισμούς στις διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών 
(αποδόσεις των αγορών), μπορούν να προσεγγίσουν την ανηγμένη μορφή της 
διάρθρωσης των αποδόσεων των αγορών. Έτσι με την εκτίμηση του VAR, 
μπορούν να προσδιορίσουν τις δυναμικές αντιδράσεις κάθε αγοράς στις 
διαταραχές κάποιας άλλης, χρησιμοποιώντας τις προσομοιωμένες αντιδράσεις του 
εκτιμημένου συστήματος VAR. Επίσης , μπορούν να μετρήσουν την σχετική 
σημασία κάθε αγοράς στο να προκαλεί απρόβλεπτες διακυμάνσεις των αποδόσεων 
καποίας αλλής αγοράς, μέσω της ανασύνθεσης της διακύμανσης του σφάλματος 
προβλέψεως, και κατά συνέπεια μπορούν να κατατάξουν τις αγορές στην βάση της 
αιτιότητας .

Ακολουθώντας την παραπάνω μέθοδο για ένα VAR με 15 υστερήσεις, 
διεξάγουν αποσύνθεση της διακύμανσης του σφάλματος προβλέψεως (forecast 
error Variance Decomposition) στις αποδόσεις της κάθε αγοράς. Έτσι βρίσκουν για 
κάθε αγορά το ποσοστό της διακύμανσης του σφάλματος προβλέψεως(περιόδων 5, 
10 και 20 ημερών) που οφείλεται στις διαταραχές κάθε μιας από τις εννέα αγορές. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι καμία αγορά δεν είναι εξωγενής, υπό την έννοια ότι 
η διακύμανση της οφείλεται αποκλειστικά σε δικές της διαταραχές. Αντιθέτως, 
δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγορών. Έτσι για 
παράδειγμα στον ορίζοντα των 20 ημερών, το ποσοστό της διακύμανσης του 
σφάλματος των εθνικών αγορών που οφείλεται στο σύνολο διαταραχών στις ξένες 
αγορές κυμαίνεται από 11,02% για τις Η.Π.Α. έως 52,02% για τον Καναδά και με 
έναν μέσο όρο της τάξης του 25,94% για όλες τις αγορές.
Από τα ίδια αποτελέσματα μπορεί να εξαχθεί ότι η αγορά των Η.Π.Α. είναι η 
αγορά που ασκεί την μεγαλύτερη επίδραση στις άλλες αγορές. Έτσι, ενώ καμία 
αγορά μεμονωμένα δεν μπορεί να ερμηνεύσει πάνω από 2% της διακύμανσης του 
σφάλματος πρόβλεψης των Η.Π.Α., η αγορά των Η.Π.Α. ερμηνεύει ένα ποσοστό 
που κυμαίνεται από 6,43% για το Χονγκ Κονγκ μέχρι 42,03 για τον Καναδά και 
ένα 16,78% κατά μέσο όρο για το σύνολο των κρατών. Ακόμη, η Ελβετία 
εμφανίζεται να είναι η πιο αλληλεπιδρόμενη αγορά, με την έννοια ότι οι 
διαταραχές στην Ελβετική αγορά έχουν επιδράσεις σε όλες τις άλλες αγορές, αλλά 
και οι διαταραχές στις άλλες αγορές επιδρούν στην Ελβετική αγορά.Το γεγονός 
αυτό ερμηνεύεται στην βάση της ολοκλήρωσης του συνόλου της Ελβετικής 
οικονομίας με την παγκόσμια. Επίσης τα αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή 
αλληλεπίδραση μεταξύ Αυστραλίας, Καναδά, Μ.Βρετανίας και Χονγκ Κονγκ, 
κάτι που σημαίνει ότι ο παράγοντας Βρετανική Κοινοπολιτεία είναι ισχυρός.
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Εκείνο που προκαλεί κάποια έκπληξη είναι ότι η αγορά της Ιαπωνίας εμφανίζεται 
να ακολουθεί τις εξελίξεις στις άλλες αγορές χωρίς αυτή να ασκεί επιρροή σε 
κάποιες από αυτές.

Στην συνέχεια, για να αποκομίσουν καλύτερη εικόνα του μηχανισμού 
μετάδοσης της κίνησης των αγορών, εξετάζουν την μορφή της δυναμικής 
αντίδρασης κάθε μιας από τις εννέα αγορές στις διαταραχές μιας τυπικής 
απόκλισης στην αγορά των Η.Π.Α., χρησιμοποιώντας της προσομοιωμένες 
αντιδράσεις του εκτιμημένου συστήματος VAR. Οι ομαλοποιημένες αντιδράσεις 
στις διαταραχές είναι οι εκτιμήσεις των συντελεστών του κινητού μέσου 
διαιρεμένοι με το τυπικό τους σφάλμα.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι διαταραχές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 
μεταδίδονται ταχέως σε όλες τις άλλες αγορές. Ολες οι Ευρωπαϊκές και Ασιατικές 
αγορές αντιδρούν έντονα την πρώτη μέρα μετά την διαταραχή, ενώ τις επόμενες 
μέρες η επίδραση της μειώνεται με αυξανόμενο ρυθμό. Το γεγονός ότι όλες σχεδόν 
οι αγορές αντιδρούν την επόμενη μέρα (εκτός Καναδά, Μ.Βρετανία και Ελβετία) 
έχει να κάνει με την μη συγχρονισμένη λειτουργία των αγορών. Η αγορά του 
Καναδά αντιδρά κυρίως την ίδια μέρα ενώ και η αγορά του Λονδίνου επηρεάζεται 
σε κάποιο βαθμό την ημέρα που λαμβάνει χώρα η διαταραχή. Το γεγονός αυτό δεν 
ξενίζει αν λάβουμε υπόψη μας ότι η λειτουργία του χρηματιστηρίου του Καναδά 
συμπίπτει χρονικά με αυτό των Η.Π.Α., ένω το χρηματιστήριο της Μ.Βρετανίας 
έχει κάποιο διάστημα παράλληλης λειτουργίας. Από τα αποτελέσματα (ραίνεται να 
υπάρχει κάποια ομοιομορφία ως προς την αντίδραση κατά περιοχή. Έτσι οι τρεις 
χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία) τείνουν να 
ολοκληρώνουν την αντίδραση τους στις διαταρεχές του χρηματιστηρίου των 
Η.Π.Α. μέσα σε σε μία μέρα, γεγονός που καταδυκνείει ότι είναι ισχυρά 
αποτελεσματικές. Αντιθέτως οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού παρουσιάζουν 
μια βραδεία αντίδραση η οποία παραμένει υψηλή και την δεύτερη μέρα μετά την 
διαταραχή.Ωστόσο, θεωρούν ότι στο βαθμό που αυτές οι αγορές (κυρίως 
Αυστραλία και Ιαπωνία) επηρεάζονται τόσο από τις Η.Π.Α. όσο και από την 
Μ.Βρετανία, είναι πιθανό αυτές οι βραδείες αντιδράσεις να αντανακλούν 
αντιδράσεις αυτών των αγορών στις απρόβλεπτες αντιδράσεις της Μ.Βρετανίας 
στις διαταραχές των Η.Π.Α. και να μην είναι αποτέλεσμα της
αναποτελεσματικότητας αυτών των αγορών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις 
'αντιδράσεις στις αντιδράσεις'' και το γεγονός ότι όλες οι αγορές έχουν 

ολοκληρώσει την αντίδραση τους μέσα σε δύο μέρες, καταλήγουνε στο
συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι αγορές μπορούν να χαρακτηριστούν
αποτελεσματικές.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανάλυση των Eun-Shim υπόκειται στην 
κριτική ότι εξειδικεύει ένα υπόδειγμα VAR με τις πρώτες διαφορές των 
αποδόσεων χωρίς προηγουμένως να ελέγξουν για ύπαρξη συνολοκλήρωσης 
μεταξύ των μεταβλητών. Στην περίπτωση που υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ 
των μεταβλητών, το υπόδειγμα είναι εσφαλμένα εξειδικευμένο γιατί δεν
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περιλαμβάνει τον όρο της διόρθωσης του σφάλματος (error correction term). 
Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι οι Eun-Shim δεν μας δίνουν μία ερμηνεία για 
την κατάταξη των αγορών στο σύστημα VAR, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μετά την διαγωνιοποίηση της μήτρας των 
καταλοίπων.

Οι von Furstenberg και Jeon (1989) [11], έχοντας διαπιστώσει με την 
μέθοδο των Principal Components την αύξηση της αλληλεξάρτησης των αγορών 
στην περίοδο που ακολούθησε την κρίση, χρησιμοποιούν την μέθοδο VAR για να 
ανακαλύψουν την αγορά που φιλτράρει τις πληροφορίες και ηγείται της κίνησης 
των λοιπών αγορών.

Πριν όμως διεξάγουν την αποσύνθεση του σφάλματος προβλέψεως (forecast 
error variance decomposition) και την ανάλυση της αντίδρασης στις διαταραχές 
(impulse response analysis), απαιτείται η ορθαγωνοποίηση των καταλοίπων έτσι 
ώστε το σύστημα να μπορεί να ταυτοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό διαγωνιοποιούν 
την μήτρα των καταλοίπων υιοθετώντας μια τέτοια κατάταξη στο σύστημα που να 
είναι συμβατή με τις ώρες λειτουργίας των αγορών . Αυτό σημαίνει ότι το Τόκιο 
τίθεται πρώτο, η Φραγκφούρτη δεύτερη, το Λονδίνο τρίτο και η Νέα Υόρκη 
τελευταία. Επειδή όμως τα αποτελέσματα είναι δυνατό να επηρεασθούν από την 
κατάταξη στο σύστημα, επαναλαμβάνουν την ανάλυση υιοθετώντας και όλες τις 
εναλλακτικές σειρές κατάταξης.

Για λόγους παρουσίασης υιοθετούν ένα σύστημα VAR με δύο χρονικές 
υστερήσεις και για τις δύο περιόδους, παρόλο που για την περίοδο πριν από την 
κρίση μία χρονική υστέρηση ήταν επαρκής. Αφού εκτιμήσουν το σύστημα, 
προβαίνουν στην αποσύνθεση του σφάλματος πρόβλεψης, η οποία δείχνει ότι το 
ποσοστό της διακύμανσης των μεταβολών του δείκτη που ερμηνεύεται από τις 
διαταραχές στην ίδια την αγορά τρεις μέρες αργότερα, έχει πέσει από το 90% που 
ήταν πριν από την κρίση στο 60% μετά από αυτήν. Τα αποτελέσματα αυτά δεν 
μεταβάλονται με την αλλαγή της κατατάξης στο σύστημα.

Στην συνέχεια διεξάγουν ανάλυση των αντιδράσεων στις διαταραχές και 
βρίσκουν ότι όλες οι αγορές έχουν γίνει περισσότερο ευαίσθητες στις διαταραχές 
του χρηματιστηρίου της Ιαπωνίας, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχυεί για τις διαταραχές 
που προέρχονται από τις Η.Π.Α. Ωστόσο οι διαταραχές από την Ιαπωνία, παρά την 
αρχικά ισχυρή επιροή που ασκούν, δεν έχουν σημαντικές διατηρήσιμες επιδράσεις 
στα άλλα χρηματιστήρια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η επιροή του 
χρηματιστηρίου του Τόκιο δεν είναι σημαντική, στο βαθμό που αυτό μπορεί να 
τροφοδοτεί μια συνεχή ροή διαταραχών στις άλλες αγορές. Επιπλέον τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι διαταραχές στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έχουν 
εντονότερες και μεγαλύτερης διάρκειας επιδράσεις στα άλλα χρηματιστήρια μετά- 
την κρίση συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο.
Η αυξημένη άμεση επίδραση του Τόκιο και η γενική αύξηση της επίδρασης του 
Λονδίνου στην περίοδο μετά την κρίση, ερμηνεύεται από τους ερευνητές στην
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βάση της μεγάλης αύξησης της κεφαλαιοποίησης του πρώτου και της επέκτασης 
και διεθνοποίησης του δεύτερου.

Οι Malliaris και Urrutia (1992) [14], εξετάζουν τις σχέσεις αιτιότητας 
(causality) έξι κύριων κεφαλαιαγορών (Η.Π.Α., Ιαπωνία, Μ.Βρετανία, Χονγκ 
Κονγκ, Σιγκαπούρη και Αυστραλία) για περιόδους πρίν, κατά την διάρκεια και 
μετά την κρίση του Οκτωβρίου του 1987.Για τον σκοπό αυτό, διεξάγουν 
ελέγχους αιτιότητας κατά Granger (Granger causality tests) για τις περιόδους: 1 
Μαίου 1987 - 30 Σεπτεμβρίου 1987, 1 Οκτωβρίου 1987 - 31 Οκτωβρίου 1987 
και 1 Νοεμβρίου 1987 - 31 Μαρτίου 1988. Τα στατιστικά τους στοιχεία είναι οι 
ημερήσιοι δείκτες κλεισίματος των παραπάνω αγορών και προέρχονται από την 
Wall Street Journal, ενώ οι ημερήσιες αποδόσεις των αγορών υπολογίζονται ως η 
ποσοστιαία λογαριθμηκή διαφορά των τιμών κλεισίματος των διαδοχικών δεικτών 
τιμών. Στην ανάλυση τους λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές της ώρας λειτουργίας 
των αγορών τροποποιώντας καταλήλως την εξειδίκευση των εξισώσεων που 
χρησιμοποιούν για τους ελέγχους αιτιότητας.

Για να αποφύγουν το πρόβλημα της εσφαλμένης εξειδίκευσης, διεξάγουν 
αρχικά ελέγχους για ύπαρξη συνολοκλήρωσης. Οι έλεγχοι αυτοί δίνουν ανάμικτα 
αποτελέσματα με την μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης να απορίπτεται 
συχνότερα για τον μήνα της κρίσης και την περίοδο μετά την κρίση σε σχέση με 
την περίοδο πριν από την κρίση.

Έτσι οι έλεγχοι για ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger γίνονται με εξισώσεις 
της μορφής:

m m

Κ = ^0 + Σ aix,-i + Σ fijYt-j +γε>-1 + Μ,
.=1 j=1

τη τη

χ, = G) + Σ aiY,-i + Σ bjxt-j + ds,_ 1 + et
i· 1 J=1

Οταν δεν υπάρχει συνολοκλήρωση ο όρος της διόρθωσης et_, σφάλματος 
παραλείπεται.

m m

Οι μηδενικές υποθέσεις της μη ύπαρξης αιτιότητας είναι Ηφ = 0 και =0,
1=1 2=1

για την πρώτη και την δεύτερη εξίσωση αντίστοιχα. Ο έλεγχος της αιτιότητας 
βασίζεται στην στατιστική

SSEr - SSE f / m
F =--------- :--------------------

1 SSEf /(T-2m-\)

όπου SSEr, SSEf = το άθροισμα των τετραγωνισμένων καταλοίπων του
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περιορισμένου και του πλήρους υποδείγματος αντίστοιχα,
Τ =ο αριθμός των παρατηρήσεων
m =ο αριθμός των υστερήσεων
η οποία ακολουθεί μια κατανομή χ2/πι.

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της στατιστικής χ2, η μηδενική υπόθεση 
της μη αιτιότητας δεν μπορεί να απορριφθεί τόσο για την περίοδο πρίν από την 
κρίση, όσο και για την περίοδο μετά από αυτήν.

Αντιθέτως η στατιστική χ2 δείχνει μια σημαντική αύξηση της αιτιότητας για 
τον μήνα της κρίσης. Συγκεκριμένα στις 20 από τις 30 περιπτώσεις που εξέτασαν 
για την περίοδο της κρίσης, η μηδενική της μη αιτιότητας απορρίπτεται σε επίπεδο 
σημαντικότητας 5%. Διαπιστώνουν αιτιότητα διπλής κατεύθυνσης μεταξύ των 
ακόλουθων αγορών: Νέα Υόρκη-Λονδίνο, Νέα Υόρκη-Χονγκ Κονγκ, Λονδίνο - 
Σιγκαπούρη, Λονδίνο-Τόκιο, Λονδίνο-Σίδνευ, Χονγκ Κονγκ- Σίδνευ και Τόκιο- 
Σίδνευ. Επιπλέον, διαπιστώνουν αιτιότητα μονής κατεύθυνσης στις εξής 
περιπτώσεις: η Νέα Υόρκη οδηγεί το Τόκιο, το Λονδίνο οδηγεί το Χονγκ Κονγκ, 
το Χονγκ Κονγκ οδηγεί την Σιγκαπούρη, το Τόκιο οδηγεί την Σιγκαπούρη, το 
Σίδνευ οδηγεί την Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ οδηγεί το Τόκιο.

Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν ενδείξεις για τον ισχυρισμό πολλών 
ερευνητών ότι το Τόκιο είχε παθητικό ρόλο στην κρίση του 87, αλλά δεν δίνουν 
ενδείξεις για τον ηγετικό ρόλο που πολλοί αποδίδουν στις Η.Π.Α. ή στις λοιπές 
(πλην της Ιαπωνίας) Ασιατικές χώρες.

Στην συνέχεια διεξάγουν ελέγχους για ταυτόχρονη αιτιότητα, προσθέτοντας 
τους όρους α0Χ, και α0Χ, στο δεξιό σκέλος των εξισώσεων 1 και 2 αντίστοιχα. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν μικρού μεγέθους ταυτόχρονη αιτιότητα για την περίοδο 
πρίν από την κρίση και μια σημαντική αύξηση της ταυτόχρονης αιτιότητας για τον 
μήνα της κρίσης και για την περίοδο μετά από αυτήν.

Η αύξηση της ανατροφοδοτούμενης και της ταυτόχρονης αιτιότητας κατά 
την διάρκεια του μήνα της κρίσης, ερμηνεύεται από τους Malliaris-Urrutia ως 
ένδειξη ότι η κρίση ξεκίνησε ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες και κατά συνέπεια ότι 
αποτέλεσε ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Οι Elyasiani, Perera και Puri (1998) [15], εξετάζουν την αλληλεξάρτηση 
και τις δυναμικές σχέσεις μεταξύ της αναδυόμενης αγοράς της Σρι Λάνκας και των 
αγορών των κύριων εμπορικών της εταίρων (Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Χονγκ 
Κονγκ, Ν.Κορέα, Ινδία και Η.Π.Α.) χρησιμοποιώντας την μέθοδο της 
διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης (VAR). Τα στατιστικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούν είναι οι ημερίσιοι δείκτες σε όρους εθνικών νομισμάτων και 
καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουάριου 1989 έως την 10η Ιουνίου 1994.

Αρχικά ελέγχουν την στασιμότητα των στατιστικών σειρών (σε επίπεδο 
σημαντικότητας 5%) και βρίσκουν ότι είναι 1(1) . Στην συνέχεια εκτιμούν 
σύστημα VAR διαφόρων τάξεων για τις πρώτες διαφορές των δεικτών (οι οποιές
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είναι στάσιμες) και με την διεξαγωγή LR tests καταλήγουν στην εξειδίκευση με 16 
υστερήσεις.

Στην συνέχεια διεξάγουν ελέγχους αιτιότητας (Granger causality tests) για 
την Σρι Λάνκα και τους εμπορικούς της εταίρους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
ούτε οι Η.Π.Α. ούτε οι κεφαλαιαγορές της περιοχής έχουν σημαντική επίδραση 
στις αποδόσεις του χρηματιστηρίου της Σρι Λάνκα. Συγκεκριμένα η μηδενική 
υπόθεση ότι καμία από τις επτά αγορές δεν έχει επίδραση στις αποδόσεις της Σρι 
Λάνκα δεν μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδό σημαντικότητας 5%. Από την άλλη 
πλευρά η ερμηνευτική ικανότητα των παρελθόντων αποδόσεων της ίδιας είναι 
μεγάλη (στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 1%), κάτι που σημαίνει ότι η αγορά της 
Σρι Λάνκα κινείται με την δική της εσωτερική δυναμική. Ενδιαφέρον είναι το 
γεγονός ότι ο βαθμός της αλληλεξάρτησης μεταξύ και των υπολοίπων αγορών του 
συστήματος δεν είναι σημαντική. Η μόνη εξαίρεση είναι η Ιαπωνία, η οποία 
φαίνεται να επιρεάζεται μονομερώς από τις Η.Π.Α.

Έπειτα διεξάγουν αποσύνθεση της διακύμανσης του σφάλματος πρόβλεψης 
των αποδόσεων (forecast error decomposition) σε όλες τις αγορές. Το κριτήριο που 
χρησιμοποιούν για την κατάταξη των μεταβλητών των αποδόσεων των διαφόρων 
αγορών βασίζεται στις ώρες κλεισίματος τους. Αυτή η κατάταξη αποτρέπει μια 
αγορά που έχει είδη κλείσει από το να δέχεται ταυτόχρονες επιδράσεις από κάποια 
άλλη την ίδια μέρα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι διαταραχές της αγοράς της 
Σρι Λάνκα ερμηνεύουν σχεδόν το σύνολο της διακύμανσης του σφάλματος 
πρόβλεψης της. Για ορίζοντες 5,10 και 20 ημερών οι διαταραχές της ίδιας της Σρι 
Λάνκα ευθύνονται για το 97,089%, 94,169% και 90,258% της διακύμανσης του 
σφάλματος πρόβλεψης της και οι διαταραχές στις άλλες αγορές για το 2,911%, 
5,831% και 9,742% αντίστοιχα. Επίσης, οι διαταραχές της αγοράς της Σρι Λάνκα 
δεν έχουν καμία επίδραση στις άλλες αγορές του συστήματος. Αυτά τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι η αγορά της Σρι Λάνκα λειτουργεί απομονωμένα και 
σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με την δική της δυναμική. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός 
ότι με εξαίρεση το Χονγκ Κονγκ και την Ιαπωνία και σε κάποιο βαθμό τις Η.Π.Α. 
και την Σιγκαπούρη, όλες οι υπόλοιπες αγορές εμφανίζονται να είναι ευρέως 
εξωγενείς.

Στην συνέχεια διεξάγουν ανάλυση αντίδρασης των αποδόσεων της Σρι 
Λάνκα σε διαταραχές από άλλες αγορές (impulse response analysis) και βρίσκουν 
ότι οι διαταραχές αυτές δεν έχουν καμία επίδραση στην αγορά της Σρι Λάνκα. Για 
παράδειγμα η αντίδραση της Σρι Λάνκα την επόμενη μέρα της διαταραχής μιας 
τυπικής απόκλισης από τις Η.Π.Α. είναι 0,011, την Ιαπωνία -0,053, την 
Σιγκαπούρη -0,028 και μηδενική σε διαταραχές από την Ινδία και το Χονγκ 
Κονγκ.

Οι Elyasiani-Perera-Puri ερμηνεύουν την αμελητέα επίδραση των αγορών 
αυτών σε αυτήν της Σρι Λάνκα στην βάση της αναδυόμενης φύσης της αγοράς 
της. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι το μικρό της μέγεθος και η έλλειψη ρευστότητας 
είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της που αποτρέπουν την άσκηση επιροής των
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αγορών των εμπορικών της εταίρων. Κατά συνέπεια η Σρι Λάνκα προσφέρει 
δυνατότητες κερδών από την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακιού του επενδυτή 
των χωρών που περιέλαβαν στην έρευνα τους.

γ) Έρευνες που υιοθετούν την μέθοδο της συνολοκλήρωσης

Πολλοί μελετητές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούν την μέθοδο της 
συνολοκλήρωσης για να ελέγξουν την ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των 
διαφόρων αγορών. Η ύπαρξη συνολοκλήρωσης σημαίνει ότι οι αγορές μπορεί 
βραχυχρόνια να μην έχουν υψηλή συσχέτιση, αλλά μακροχρόνια να μοιράζονται 
μια κοινή στοχαστική τάση. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται βέβαια μείωση των 
δυνητικών κερδών από την διεθνή διαφοροποίηση για τους μεσομακροπρόθεσμους 
επενδυτές. Στην πράξη οι μετοχές που είναι στην διάθεση των διεθνώς 
διαφοροποιούμενων επενδυτών είναι λιγότερες από αυτές που θα υπολόγιζαν με 
μια απλή τους άθροιση. Η συνολοκληρωση συνεπάγεται επίσης ύπαρξη αιτιότητας 
κατά Granger και άρα αναποτελεσματικές αγορές.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι χρηματιστηριακές τιμές 
διαφορετικών αγορών μπορεί να έχουν μια σημαντική μακροχρόνια σχέση. 
Σύμφωνα με τον Madura (1992) οι χρηματιστηριακές τιμές μπορεί να 
συμμεταβάλονται, αν κάποιοι οικονομικοί παράγοντες που αντικατοπτρίζουν την 
παγκόσμια οικονομική κατάσταση επηρεάζουν συστηματικά όλες τις αγορές. 
Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα ότι οι κρίσεις την προηγούμενη 
τριακονταετία δεν ήταν λίγες. Έτσι στο πλαίσιο της συνολοκλήρωσης μπορεί να 
γίνει μεταξύ άλλων και η εκτίμηση της επίδρασης των κρίσεων στην 
αλληλεξάρτηση των αγορών και κατά συνέπεια στα κέρδη της διαφοροποίησης.

Οι Taylor και Tonks (1989) [16], χρησιμοποιούν την μέθοδο της 
συνολοκλήρωσης για να εκτιμήσουν τις συνέπειες τις κατάργησης των 
συναλλαγματικών περιορισμών στην Μ. Βρεταννία στον βαθμό της ολοκλήρωσης 
της με τις ξένες χρηματιστηριακές αγορές. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν μηνιαία 
στοιχεία από το Datastream για πέντε κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες (Μ. 
Βρεταννία, Δ. Γερμανία, Ολλανδία, Ιαπωνία και Η.Π.Α.) για την περίοδο 
Ιανουάριου 1973-Ιουνίου 1986 (όλοι οι δείκτες σε λογάριθμους και σε στερλίνες) 

Χώρισαν την περίοδο στις υποπεριόδους Οκτώβριος 1979-Ιούνιος 1986 και 
Απρίλιος 1973-Σεπτέμβριος 1979 και διεξήγαγαν ελέγχους ισότητας των 
συντελεστών συσχέτισης των αποδόσεων μεταξύ των δύο περιόδων καθώς και 
ελέγχους συνολοκλήρωσης με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων των Engle- 
Granger. Βρήκαν ότι οι συσχετίσεις των χωρών αυτών με την Μ. Βρεταννία δεν 
αυξήθηκαν σημαντικά στην δεύτερη περίοδο, κάτι που επιβεβαιώνουν και 
στατιστικά.
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Στην συνέχεια διεξάγουν ελέγχους ADF για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας και 
βρίσκουν ότι οι δείκτες τιμών είναι ολοκληρώσιμοι πρώτου βαθμού 1(1) και για τις 
δύο υποπεριόδους.

Οι έλεγχοι που κάνουν στα κατάλοιπα της παλινδρόμησης-συνολοκλήρωσης 
για μοναδιαία ρίζα αποκαλύπτουν ότι παρόλο που η μηδενική υπόθεση της μη 
συνολοκλήρωσης δεν μπορεί να απορριφθεί (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%) για 
την πρώτη υποπερίοδο, δεν ισχύει το ίδιο και για την δεύτερη. Συγκεκριμένα τα 
αποτελέσματα τους δείχνουν ότι οι δείκτες τιμών της Μ.Βρεταννίας και των 
υπολοίπων χωρών εκτός των Η.Π.Α. συνολοκληρώνονται κατά την διάρκεια της 
περιόδου που ακολούθησε την κατάργηση των περιορισμών συναλλάγματος. 
Ωστόσο αναφέρουν ότι η ύπαρξη συνολοκλήρωσης δεν σημαίνει ότι ο δείκτης 
τιμών της Μ. Βρεταννίας θα συσχετίζεται τέλεια με αυτούς της Γερμανίας, της 
Ολλανδίας και της Ιαπωνίας μακροχρόνια. Αυτό που συμπεραίνουν από τα 
αποτελέσματα είναι ότι αυτές οι αγορές μακροχρόνια θα συσχετίζονται ισχυρά και 
κατά συνέπεια το μακροχρόνιο κέρδος από την διαφοροποίηση μεταξύ τους θα 
είναι μειωμένο.

Έπειτα κάνουν έλεγχο αιτιότητας Granger μέσω του υποδείγματος 
διόρθωσης σφάλματος (error correction model) μορφής AUVAR. Έτσι 
διεξάγοντας F-tests για την συνδυασμένοι σημαντικότητα των υστερήσεων στην 
εξίσωση κάθε χώρας βρίσκουν ότι η Μ.Βρεταννία επηρεάζει την Ιαπωνία,την 
Γερμανία και την Ολλανδία χωρίς να συμβαίνει το αντίθετο. Η αιτιώδης αυτή 
σχέση συνεπάγεται την αναποτελεσματικότητα των αγορών αυτών Επιπλέον, δεν 
βρίσκουν σχέση αιτιότητας καμίας κατεύθυνσης μεταξύ Μ.Βρεταννίας και Η.Π.Α.

Οι Byers και Peel (1993) [17] εξετάζουν την αλληλεξάρτηση της ίδιας 
ομάδας χωρών με τους Taylor-Tonks για την περίοδο Οκτωβρίου 1979- 
Οκτωβρίου 1989, περιλαμβάνοντας έτσι στην ανάλυση τους και την κρίση του 
1987. Χρησιμοποιούν μηνιαία στοιχεία από το Datastream, λογαριθμισμένα και σε 
στερλίνες. Επειδή η κρίση του 1987 πιθανόν να επηρέαζε τα αποτελεσματά τους 
εξετάζουν την περίοδο μέχρι τον Οκτώβρη του 1987 και την περίοδο στο σύνολο 
της ξεχωριστά.

Υπολογίζουν τις συσχετίσεις (και για τις δύο περόδους) τόσο για τα επίπεδα 
τιμών, όσο και για τις αποδόσεις και βρίσκουν ότι οι αγορές συσχετίζονται πολύ 
ισχυρά στα επίπεδα και σχετικά ισχυρά στις πρώτες διαφορές, οι οποίες ωστόσο 
(με μια εξαίρεση) βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές μετά την διεξαγωγή LM tests. 
Χαρακτηριστικό αλλά και αναμενόμενο είναι ότι οι συσχετίσεις για την περίοδο 
στο σύνολό της είναι μεγαλύτερες από αυτές για την περίοδο πριν από την κρίση.

Στην συνέχεια κάνουν έλεγχο Phillips-Perron (επιτρέπει αυτοσυσχέτιση 
των καταλοίπων) στο σύνολο του δείγματος,, για την μηδενική της ύπαρξης 
στοχαστικής τάσης έναντι της ενελλακτικής ότι η τάση είναι προσδιοριστική. 
Βρίσκουν ότι οι δείκτες ακολουθούν στοχαστική τάση. Έπειτα επαναλαμβάνουν 
τον έλεγχο στασιμότητας με το υπόδειγμα του Perron που επιτρέπει την
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ενσωμάτωση μιας ψευδομεταβλητής για την κρίση του 1987 (θεωρούν σε αυτό το 
σημείο την κρίση εξωγενή). Βρήκαν ότι όλοι οι δείκτες έχουν μοναδιαία ρίζα σε 
επίπεδο σημαντικότητας 5%, εκτός αυτού της Μ.Βρεταννίας, ο οποίος έχει 
μοναδιαία ρίζα σε επίπεδο 2,5%. Βασιζόμενοι στην γενική θεωρητική αποδοχή ότι 
οι χρηματιστηριακές τιμές ακολουθούν τον τυχαίο περίπατο (random walk) 
θεωρούν ότι το αποτέλεσμα για την Μ.Βρετανία είναι τυχαίο και δέχονται ότι όλοι 
οι δείκτες είναι 1(1). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψευδομεταβλητή για την κρίση του 
1987 στην εξίσωση της Ιαπωνίας δεν ήταν σημαντική.

Στην συνέχεια κάνουν έλεγχο για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης με τις 
μεθόδους των καταλοίπων της παλινδρόμησης -συνολοκλήρωσης και UVAR των 
Engle-Granger (με σταθερά και χρονική τάση) και για τις δύο περιόδους. Τα 
αποτελέσματα (Πίνακας 7) της πρώτης μεθόδου δείχνουν την ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης μεταξύ Μ.Βρεταννίας και Ιαπωνίας για την περίοδο πρίν την 
κρίση, αλλά όχι για την περίοδο στο σύνολο της. Για τα ζεύγη Μ.Βρεταννία- 
Δ.Γερμανία και Μ.Βρετανία-Ολλανδία δείχνει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης για 
το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου αλλά όχι για την προ της κρίσης περίοδο. Η 
μέθοδος UVAR δείχνει ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ καν ενός από τα 
ζεύγη σε καμία από τις δύο περιόδους. Ωστόσο η στατιστική του ζεύγους 
Μ.Βρετανίας-Ιαπωνίας είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα άλλα ζεύγη και για τις δύο 
περιόδους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
test Η.Π.Α Ιαπωνία Δ.Γερμανία Ολλανδία Κριτικές

τιμές
Z(a) (a) -14,48 -28,72* -16,69 -16,68 -27,09

(b) -21,82 -24,25 -32,93* -34,05*
UVAR (a) 3,76 16,49 9,00 9,73 18,6

(b) 5,18 16,56 8,70 12,33
Ολες οι εξισώσεις έχουν ομαλοποιηθεί με τον συντελεστή της Μ. Βρετανίας (a) περίοδος 79/10 -87/10, (b) περίοδος 79/10 - 89/10.

Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων συμπεραίνουν ότι η κρίση του 1987 κάνει 
δύσκολη την απόρριψη της συνολοκλήρωσης (χρησιμοποιώντας τον έλεγχο 
καταλοίπων της παλινδρόμησης ) μεταξύ των αγορών που την υπέστησαν και 
δύσκολή την αποδοχή της μεταξύ αυτών και της Ιαπωνίας που όπως έδειξε ο 
έλεγχος για structural breake την απέφυγε.

Υποθέτωντας ότι και η περίοδος των 9 μηνών πριν από την κρίση 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα για την διαρεύνηση των συνεπειών της κατάργησης 
των περιορισμών κεφαλαίου, επαναλαμβάνουν τους ελέγχους για συνολοκλήρωση 
για την περίοδο μέχρι το τέλος του 86. Τα αποτελέσματα βάσει του τέστ των 
καταλοίπων δείχνει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης για του συνδυασμούς της 
Μ.Βρετανίας με τις Ιαπωνία, Δ.Γερμανία, Ολλανδία. Τα αποτελέσματα βάσει του 
UVAR απορρίπτουν την ύπαρξη συνολοκλήρωσης.
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Θεωρώντας ότι τα αποτελέσματα συνεπάγονται συνολοκλήρωση μεταξύ 
Μ.Βρετανίας και Ιαπωνίας ελέγχουν τις στατιστικές ιδιότητες του υποδείγματος 
διόρθωσης σφάλματος (ECM) που προκύπτει από την μέθοδο Engle-Granger σε 
δύο βήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το υπόδειγμα αποτελεί καλή περιγραφή 
της σχέσεως μεταξύ των δύο χωρών για την περίοδο μέχρι τον Οκτώβρη του 87.

Στην συνέχεια διεξάγουν πολυμεταβλητούς ελέγχους συνολοκλήρωσης με 
τις μεθόδους Engle-Granger και Johansen για το σύνολο της περιόδου και για την 
περίοδο μέχρι τον 10/87. Με καμία από τις δύο μεθόδους δεν βρίσκουν 
συνολοκλήρωση σε κανένα από τα δύο δείγματα. Η εφαρμογή της μέθοδου του 
Johansen στο ζεύγος Μ.Βρετανία - Ιαπωνία δείχνει ύπαρξη συνολοκλήρωσης και 
για τις δύο περιόδους.

Από την ανάλυση όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων συμπεραίνουν ότι 
λίγες ενδείξεις υπάρχουν για συνολοκλήρωση μεταξύ των χωρών αυτών, με 
εξαίρεση το ζεύγος Μ.Βρετανία-Ιαπωνία. Έτσι τα αποτελέσματα τους έρχονται σε 
αντίθεση με αυτά των Taylor-Tonks, γεγονός που οι ίδιοι αποδίδουν στην μη 
χρησιμοποίηση λογαριθμισμένων στατιστικών στοιχείων.

Ο K.Kasa (1992) [18] παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν την ύπαρξη 
κοινών στοχαστικών τάσεων στα χρηματιστήρια των Η.Π.Α., Ιαπωνίας, Αγγλίας, 
Γερμανίας και Καναδά κατά την περίοδο Ιαναουαρίου 1974-Αυγούστου 1990. Για 
τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί μηνιαία στατιστικά στοιχεία για τους δείκτες των 
χωρών αυτών από την MSCI, μετετραπέντες σε δολάρια και σε λογάριθμους.

Ο πίνακας των περιλιπτικών στατιστικών των μηνιαίων ποσοστιαίων 
μεταβολών των δεικτών δείχνουν μεταξύ άλλων ότι η Αγγλία και η Γερμανία 
εμφάνίζουν την μεγαλύτερη πτώση τον Οκτώβριο του 1987, ενώ η Ιαπωνία τον 
Μάρτιο του 1990 και ο Καναδάς τον Μάρτιο του 1980. Ο πίνακας των 
ταυτόχρονων συσχετίσεων μεταξύ των ίδιων μηνιαίων διαφορών αποκαλύπτουν 
ότι Η.Π.Α., Καναδάς και Αγγλία είναι πολύ περισσότερο σχετιζόμενες μεταξύ 
τους παρά με τις Ιαπωνία και Γερμανία. Ο Kasa αναφέρει ότι οι συσχετίσεις που 
βρήκε δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές αλλών ερευνητών.

Διεξάγει ADF ελέγχους για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στις χρονολογικές 
σειρές των δεικτών έναντι δύο εναλλακτικών, μιας συνεπούς με την διακύμανση 
γύρω από ένα σταθερό μέσο και μίας με διακυμάνσεις γύρω από μία 
προσδιοριστική γραμμική τάση. Τα αποτελέσματα του δείχνουν, ότι η μηδενική 
υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας δεν μπορεί να απορριφθεί για καμμία χώρα σε 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητητας 5% έναντι καμίας από τις δύο 
εναλλακτικές. Ωστόσο η μηδενική μπορεί να απορριφθεί οριακά ένατι της 
διακύμανσης γύρω από μια γραμμική τάση για τις Βρετανία και Καναδά, σε 
επίπεδο σημαντικότητας 10%. Ωστόσο αποδέχεται ότι όλοι οι δείκτες είναι 1(1).

Στην συνέχεια ελέγχει για ύπαρξη συνολοκλήρωσης με την μέθοδο του 
Johansen σε διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα σχήματα (VARs) διαφόρων τάξεων. 
Τα αποτελέσματα των δύο τέστ ( Trace, λ^χ ) αποδέχονται την ύπαρξη ενός
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μοναδικού διανύσματος συνολοκλήρωσης σε όλα τα VARs ανεξαρτήτως τάξεως. 
Στον Πίνακα 8 αναφέρονται τα αποτελεσματά του μόνο για τα VAR(2), VAR(15), 
αλλά μας διαβεβαιώνει ότι τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων τάξεων υστέρησης 
βρίσκονται σε ενδιάμεσα επίπεδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Αποτελέσματα KASA από Johansen test για συνολοκλήρωση (σε όρους $ Η.Π.Α., μηνιαία 
______ _______________στοιχεία) για την περίοδο 1974:4 - 1990:8 __ ________ ___

Ηο k=-2 k==15 Κρίσιμες τιμές Κρίσιμες τιμές
Trace λ™χ Trace ^max 10% 5% 10% 5%

r<2 11,92 8,05 23,45 10,79 28,44 31,26 18,96 21,28
r< 1 27,03 15,11 44,52 21,08 45,25 48,42 24,92 27,34
γ=0 63,62 36,60 103,3 58,75 65,96 69,98 30,82 33,26
k είναι ο αριθμός των υστερήσεων στο VAR.

Οι κρίσιμες τιμές είναι από τους Johansen- Juselius (1990), πίνακας Α2 
Ιδιοτιμές για k=2 (0.169, 0.073, 0.0040), Ιδιοτιμές για k= 15 (0.272, 0.108, 0.0057)

Στην συνέχεια κάνει έλεγχο αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων σε όλα τα VARs και 
βρίσκει ότι σε κανένα από αυτά δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ωστόσο ο έλεγχος 
της κανονικότητας των καταλοίπων με την στατιστική Jarque-Bera έδειξε ότι τα 
κατάλοιπα των εξισώσεων για τις Η.Π.Α. είναι σε υψηλό βαθμό μη κανονικά.

Σε αυτό το πλαίσιο και για να είναι συνεπής με την υπόθεση για 
iid/Gaussian κατάλοιπα ελέγχει για ύπαρξη συνολοκλήρωσης με τρημιναία 
στατιστικά στοιχεία. Οϊ έλεγχοι αυτοί δείχνουν (Πίνακας 9) ότι ενώ για τα 
VAR(2) τα αποτελέσματα των μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων είναι 
συγκρίσιμα, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τα VAR(10). Συγκεκριμένα οι έλεγχοι

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Αποτελέσματα KASA από Johansen test για συνολοκλήρωση (σε όρους $ Η.Π.Α., τρημινιαία

στοιχεία) για την περίοδο 1974:1-1990:3______
Ηο k=2 k==10 Κρίσιμες τιμές Κρίσιμες τιμές

Trace λτωχ Trace λίΜΧ 10% 5% 10% 5%
r<4 0,33 0,33 0,20 0,20 6,69 8,08 6,96 8,08
r<3 6,45 6,12 14,50 14,33 15,58 17,84 12,78 14,59
r<2 19,15 12,70 59,29 44,75 28,44 31,26 18,96 21,28
r< 1 38,58 19,45 124,1 64,85 45,25 48,42 24,92 27,34
ι=0 76,56 37,98 298,2 174,0 65,96 69,98 30,82 33,26

Ιδιοτιμές για k =2 (0.442, 0.258, 0.177,0.090, 0.005), Ιδιοτιμές για k=10 (0.953, 0.679, 0.222, 0.004)

χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στοιχεία με το VAR(10) δίνουν ισχυρές ενδείξεις για 
ύπαρξη τεσσάρων διανυσμάτων συνολοκλήρωσης (r=4), γεγονός που σημαίνει ότι 
υπάρχει μια στοχαστική τάση (n-r=l) που προσδιορίζει την κίνηση των 
χρηματιστηριακών τιμών σε αυτές τις χώρες. Ένας εναλλακτικός τρόπος που 
προτείνει για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη μίας στοχαστικής τάσης είναι η
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μεγάλη διαφορά στο μέγεθος της τέταρτης και πέμπτης ιδιοτιμής (0.222 έναντι 
0,004).

Στην συνέχεια χρησιμοποιεί φασματική ανάλυση και βρίσκει μέσω του 
διανύσματος των φορτίων του κοινού παράγοντα (factor loadings) την σχετική 
σημασία της τάσης για κάθε αγορά. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκει ότι η Ιαπωνία 
έχει το μεγαλύτερο factor loading (1,56) και ο Καναδάς το μικρότερο (0,316). 
Εκείνο που προξενεί περιέργια είναι το πολύ μικρό φορτίο των Η.Π.Α. (0,400).

Ο Kasa ακολουθεί την ίδια μέθοδο και με στοιχεία για τα μερίσματα και 
βρίσκει ενδείξεις για ύπαρξη 2 στοχαστικών τάσεων όταν χρησιμοποιεί στατιστικά 
στοιχεί από την MSCI και τεσσάρων όταν χρησιμοποιεί στοιχεία του ΟΑΣΑ για το 
ΑΕΠ σαν προσέγγιση των μερισμάτων.

Συμπερασματικά ο Kasa θεωρεί ότι οι τιμές των χρηματιστηρίων των 
Η.Π.Α., Ιαπωνίας, Αγγλίας, Γερμανίας και Καναδά ακολουθούν μια κοινή 
στοχαστική τάση, η οποία είναι αντανάκλαση της κοινής στοχαστικής τάσης που 
ακολουθούν τα μερίσματα στις χώρες αυτές. Κατά συνέπεια η διαφοροποίηση 
μεταξύ των χωρών αυτών σε μακροχρόνιο ορίζοντα δεν προσφέρει κέρδη, γιατί η 
ύπαρξη κοινής στοχαστικής τάσης σημαίνει απλά ότι αυτές οι αγορές 
συσχετίζονται τέλεια μακροχρόνια.

Οι Arshanapalli και Doukas (1993) [19], μελετούν τις σχέσεις των τιμών 
των μετοχών μεταξύ των χρηματιστηρίων της Γερμανίας, της Μ.Βρετανίας, της 
Γαλλίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 
χρησιμοποιώντας ημερίσιες τιμές κλεισίματος για την περίοδο από τον Ιανουάριο 
του 1980 μέχρι τον Μάιο του 1990. Τα στοιχεία τους έχουν συλλεγεί από την Wall 
Street Joymal και οι δείκτες τιμών εκφράζονται σε εγχώριο νόμισμα. Επιπλέον 
χωρίζουν την περίοδο σε δύο υποπεριόδους, Ιανουάριου 1980-Σεπτεμβρίου 1987 
και Νοεμβρίου 1987-Μαϊου 1990, με σκοπό να εξετάσουν την αλληλεξάρτηση των 
αγορών χωρίς την καταλυτική επίδραση της κρίσεως του 1987.

Αρχικά επιβεβαιώνουν ότι οι ημερίσιοι δείκτες είναι ολοκληρώσιμοι πρώτης 
τάξεως 1(1) τόσο για την περίοδο στο σύνολο της όσο και για τις δύο 
υποπεριόδους. Αυτό γίνεται μέσω ADF ελέγχων και θέτοντας ως εναλλακτική την 
υπόθεση ότι οι σειρές κυμαίνονται γύρω από ένα σταθερό μέσο. Βρίσκουν ότι οι 
σειρές έχουν μοναδιαία ρίζα μετρούμενες στα επίπεδα και ότι είναι στάσιμες στις 
πρώτες διαφορές σε όλα τα δείγματα που χρησιμοποιούν.

Στη συνέχεια κάνουν έλεγχο για συνολοκλήρωση με την μέθοδο των 
καταλοίπων των ελάχιστων τετραγώνων και στα τρία δείγματα. Σε όλους αυτούς 
τους ελέγχους η ομαλοποίηση γίνεται με βάση τον δείκτη Dow Jones Industrial 
Average.

Τα αποτελέσματα (Πίνακας 10) για το σύνολο της περιόδου δείχνουν ότι τα 
χρηματιστήρια της Γαλλίας, Ιαπωνίας και της Μ.Βρετανίας συνολοκληρώνονται 
με αυτό των Η.Π.Α. Ωστόσο, η μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωση μεταξύ 
Η.Π.Α. και Γερμανίας δεν μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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Για την περίοδο πριν από την κρίση, καμία αγορά δεν φαίνεται να 
συνολοκληρώνεται με αυτή των Η.Π.Α. και κατά συνέπεια η αλληλεξάρτηση 
αυτών των αγορών ήταν πολλή χαλαρή. Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκεται σε ευθεία 
αντίθεση με τα συμπεράσματα των Schollhammer-Sand (1985) και των Eun-Shim 
(1989) που βρίσκουν σημαντική αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών των αγορών για 
την περίοδο πρίν την κρίση του 1987.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Αποτελέσματα Arshanapalli-Doukas για συνολοκλήρωση με Η.Π. Α. και Ιαπωνία

ΧΩΡΑ DF για συνολοκλήρωση με DF για συνολοκλήρωση με
Η.Π.Α. Ιαπωνία

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Γαλλία -3,46* -1,77
Γερμανία -2,23 -1,28
Ιαπωνία 1 U

> W 00 *
Μ.Βρετανία -3,51* -2,46
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1987

Γαλλία 1,80 -1,53
Γερμανία -1,14 -0,67
Ιαπωνία -3,06
Μ.Βρετανία -2,79 -3,09
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1987
Γαλλία -3,93* -1,93
Γερμανία -4,19* -1,65
Ιαπωνία -1,91
Μ.Βρετανία -3,71* -2,35
Ο αστερίσκος σημαίνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5% (η κρίσιμη τιμή για την DF στατιστική είναι 3,37)

Για την περίοδο μετά την κρίση βρίσκουν ότι οι αγορές της Γαλλίας, 
Γερμανίας και Μ.Βρετανίας είναι συνολοκληρωμένες με αυτή των Η.Π.Α. 
Ωστόσο, η μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης μεταξύ Ιαπωνίας και 
Η.Π.Α. δεν μπορεί να απορριφθεί. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει μείωση της 
αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο αυτών αγορών μετά την κρίση και σε συνδυασμό 
με το αποτέλεσμα για το σύνολο της περιόδου αποκαλείπτει μια ισχειρή 
αλληλεξάρτηση τον Οκτώβρη του 1987.

Στη συνέχεια, οι Arshanapalli και Doukas κάνουν τον ίδιο έλεγχο γοα 
ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Μ. Βρετανίας και Ιαπωνίας, 
ομαλοποιώντας ως προς τον δείκτη Nikkei. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 
μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης δεν μπορεί να απορριφθεί για καμία 
χώρα σε κανένα από τα επιμέρους δείγματα.

Μέσω των υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος και του συντελεστή του 
όρου του σφάλματος της προηγούμενης περιόδου, διαπιστώνουν ότι υπάρχει 
διασυνοριακή αποτελεσματικότητα των αγορών στην χαλαρή της μορφή. Επίσης
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με την διεξαγωγή F test στο ίδιο υπόδειγμα διαπιστώνουν ότι οι Η.Π.Α. 
επηρεάζουν τις άλλες αγορές χωρίς να συμβαίνει το αντίστροφο.

Συμπερασματικά οι Arshanapalli-Doukas βρήκαν ότι ο βαθμός της διεθνούς 
αλληλεξάρτησης των χρηματιστηριακών τιμών έχει αλλάξει (αυξηθεί) σημαντικά 
μετά την κρίση του 1987, με μόνη εξαίρεση τον Nikkei, ο οποίος παρέχει μια καλή 
επιλογή για την διεθνή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Οι Blackman, Holden και Thomas (1994) [20], εξετάζουν την μεταβολή 
της αλληλεξάρτησης των αγορών στο πλαίσιο των τεχνολογικών αλλαγών που 
συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία 
κλεισίματος - μήνα για 17 χώρες : Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, 
Γαλλία, Γερμανία, Χονγκ Κογκ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, 
Σουηδία, Ελβετία, Μ. Βρετανία, Η.Π.Α.. Η περίοδος που εξετάζουν είναι από 
1970:1 έως 1989:2. Η περίοδος αυτή χωρίζεται στις υποπεριόδους 1970:1-1979:12 
και 1984:1-1989:2 ωστέ να μπορέσουν να εξετάσουν την επίδραση της εξέλιξης 
των αγορών στην μεταξύ τους αλληλεξάρτηση. Όλοι οι δείκτες είναι σε 
λογάριθμους και σε όρους δολαρίου.

Ελέγχουν την στασιμότητα των δεικτών (και στα τρία δείγματα που 
χρησιμοποιούν) με την μέθοδο των Phillips- Perron, και αφού διεξάγουν F- tests 
και t-tests για την ύπαρξη σταθεράς και χρονικής τάσης, καταλήγουν ότι όλοι οι 
δείκτες ακολουθούν καθαρό τυχαίο περίπατο (χωρίς χρονική τάση και σταθερά). 
Κάνουν τον ίδιο έλεγχο για τις αποδόσεις (πρώτη διαφορά των λογαρίθμων των 
δεικτών) και βρίσκουν ότι είναι στάσιμες γύρω από το μηδέν, με εξαίρεση την 
Ιαπωνία όπου υπάρχει στασιμότητα γύρω από μία σταθερά. Κατά συνέπεια οι 
σειρές τους είναι 1(1). Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων συμπεραίνουν ότι δεν 
ύπήρξε κάποια σημαντική μεταβολή στην συμπεριφορά των δεικτών τιμών ως 
αποτέλεσμα των σημαντικών μεταβολών στις μεθόδους διαπραγμάτευσης των 
μετοχών στα τέλη της δεκαετίας του 80.

Στη συνέχεια χωρίζουν τις χώρες σε δύο ομάδες κατά αλφαβιτική σειρά και 
κάνουν ελέγχους για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών κάθε 
ομάδας με την μέθοδο του Johansen για τις περιόδους 1970:4-1979:12 και 1984:1- 
1989:12. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τιμές των Η.Π.Α. είναι η εξαρτημένη 
μεταβλητή γιατί οι δείκτες μετρόνται σε όρους δολαρίου. Οι τιμές της Ιαπωνίας 
και της Μ.Βρετανίας περιλαμβάνονται και στις δύο υποομάδες χωρών σαν 
ερμηνευτικές μεταβλητές λόγω της σημαντικότητας των χρηματιστηρίων τους.
Τα αποτελέσματα της πρώτης ομάδας δείχνουν αποδοχή της μηδενικής για 
απουσία συνολοκλήρωσης στην πρώτη υποπερίοδο (χ2=60,92 , α=5% κρίσιμη τιμή 
63,57) και αποδοχή της ύπαρξης δύο διανυσμάτων συνολοκλήρωσης στην 
δεύτερη υποπερίοδο (χ2=49,07 , α =5% κ.τ.= 52,00).
Τα αποτελέσματα της δεύτερης ομάδας δείχνουν αποδοχή της ύπαρξης δύο 

διανυσμάτων στην πρώτη υποπερίοδο (χ2=47,67 , α=5% κ.τ.=52,00) και την 
ύπαρξη τεσσάρων στην δεύτερη ^^36,20, α=5% κ.τ.=40,30).
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Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 
αγορών είναι ισχυρότερη κατά την διάρκεια του τέλους της δεκαετίας του 80 και 
συνεπώς τα κέρδη από την διεθνή διαφοροποίηση μειωμένα.

Οι Allen και MacDonald (1995) [21] εξετάζουν τα πιθανά κέρδη για τους 
Αυστραλιανούς επενδυτές κατά την περίοδο 1970-1992 χρησιμοποιώντας μηνιαία 
στατιστικά στοιχεία από την MSCI για 16 χώρες. Συγκεκριμένα η έρευνα τους 
περιλαμβάνει τις χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, 
Γερμανία, Χόνγκ Κονγκ, Ιταλία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη/Μαλαισία, 
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Μ.Βρετανία και Η.Π.Α. Οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες 
είναι δείκτες συσσώρευσης, δηλαδή εκτιμούν την συνολική απόδοση με την 
υπόθεση επανεπένδυσης μέρους (1/12) των μερισμάτων στο τέλος κάθε μήνα. Οι 
δείκτες όλων των χωρών μετρώνται σε όρους δολαρίων Αυστραλίας.

Για τον έλεγχο της στασιμότητας των στατιστικών σειρών υιοθετούν τους 
ελέγχους DF και ADF. Αρχικά ασχολούνται με το πρόβλημα της σωστής 
εξιδείκευσης της εξίσωσης για την διεξαγωγή του ελέγχου καθώς και το πρόβλημα 
της εκλογής του κατάληλου αριθμού υστερήσεων. Για την επίλυση αυτών των 
προβλημάτων ακολουθούν την προσέγγιση των διαδοχικών ελέγχων που 
πρότειναν οι Cambell και Perron. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ADF έδειξαν ότι 
σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, καμία σειρά δεν μπορούσε να 
απορρίψει την μηδενική της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας. Οι ίδιοι έλεγχοι στις 
πρώτες διαφορές απορρίπτουν την μηδενική για όλες τις σειρές, σε επίπεδο 
σημαντικότητας 5%. Κατά συνέπεια όλες οι σειρές είναι 1(1), ενισχύοντας την 
υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών στην χαλαρή της μορφή.

Στην συνέχεια διεξάγουν διμεταβλητούς ελέγχους για την ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης μεταξύ της Αυστραλίας και όλων των άλλων χωρών, με την 
μέδοδο μεγίστης πιθανοφάνειας του Johansen. Εισάγουν μια ψευδομεταβλητή για 
να απομονώσουν την επίδραση της κρίσης του 87. Λαμβάνοντας υπόψη την 
διαπίστωση του Hall (1990) ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου του Johansen είναι 
ευαίσθητα στην επιλογή των χρονικών υστερήσεων, ελέγχουν την ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης μέσω συστημάτων VAR διαφόρων τάξεων. Τα αποτελέσματα 
των λη^χ και λΤΓεοε, δίνουν στοιχεία υπέρ της ύπαρξης συνολοκλήρωσης μεταξύ 
Αυστραλίας και Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Χόνγκ Κόνγκ, Ελβετίας και 
Μ.Βρετανίας. Στα αποτελέσματα για τις Μ.Βρετανία, Χόνκ Κόνγκ και Καναδά οι 
στατιστικές των ελέγχων είναι σημαντικές σε επίπεδο 5% ή μεγαλύτερο για τα 
VAR όλων των υστερήσεων. Στις περιπτώσεις των Γερμανία, Ελβετία, οι 
στατιστικές των ελέγχων είναι σημαντικές σε επίπεδο 10% ή μεγαλύτερο στα 
VAR όλων των τάξεων Στην περίπτωση της Γαλλίας οι στατιστικές ελέγχου είναι 
σημαντικές σε επίπεδο 10% ή καλύτερο στα περισσότερα VAR, εξαιρούμενου 
αυτό της έκτης τάξεως. Οι Allen και MacDonald θεωρουν οτι μπορούν να 
ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα για συνολοκλήρωση μεταξύ Αυστραλίας και 
Καναδά στην βάση της εξάρτησης των οικονομιών αυτών από τους φυσικούς
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πόρους. Τα αποτελέσματα για τις Μ.Βρετανία, Χόχγκ Κόνγκ και Καναδά μπορούν 
να ερμηνευτούν στην βάση των παραδοσιακών εμπορικών δεσμών που διατηρούν 
αυτές οι χώρες με την Αυστραλία, παρόλο που έχουν χαλαρώσει τα τελευταία 
χρόνια. Τα αποτελέσματα για την Γερμανία και την Ελβετία δεν μπορούν να 
ερμηνευτούν στην βάση κάποιας λογικής.

Για να θεμελιώσουν καλύτερα τα αποτελέσματα τους για τις χώρες που η 
μέθοδος του Johansen έδειξε συνολοκλήρωση, διεξάγουν ελέγχους και με την 
μέθοδο των Engle-Granger. Τα αποτελέσματα δίνουν ισχυρές ενδείξεις για ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης μεταξύ της Αυστραλίας και Χόνγκ Κόνγκ, Μ.Βρετανίας, 
Καναδά. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι λιγότερο σαφή, με την 
Γαλλία να απορρίπτει την μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης με την 
Αυστραλία σε επίπεδο σημαντικότητας 10% και τις Γερμανία, Ελβετία να μην 
μπορούν να απορρίψουν την μηδενική υπόθεση στο ίδιο επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας. Κατά συνέπεια υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αποτελεσμάτων 
των δύο μεθόδων για τις περιπτώσεις της Γερμανίας και της Ελβετίας. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων απορρίπτουν την ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης Αυστραλίας-Γαλλίας, γιατί τα αποτελέσματα της μεθόδου του 
Johansen δεν είναι ισχυρά (αποδοχή της μηδενικής μη ύπαρξης συνολοκλήρωσης 
για την εξειδίκευση με 6 χρονικές υστερήσεις) και τα αποτελέσματα της μεθόδου 
Engle-Granger απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση μόνο σε επίπεδο 
σημαντικότητας 10%. Στην περίπτωση της Γερμανίας και Ελβετίας αποδέχονται 
την ύπαρξη συνολοκλήρωσης με την Αυστραλία δεδομένου ότι τα αποτελέσματα 
της μεθόδου του Johansen είναι ισχυρά και δεν εξαρτώνται από τις χρονικές 
υστερήσεις που περιλαμβάνονται στην εξειδίκευση των VARs. Με αυτόν τον 
τρόπο ερμηνεύουν και την αντίφαση των αποτελεσμάτων των διαφόρων 
ερευνητών που χρησιμοποιούν τις δυο αυτές μεθόδους (Taylor-Tonks, Andrade- 
Clare-Thomas, Kasa).

Στην συνέχεια κάνουν πολυμεταβλητούς ελέγχους για συνολοκλήρωση με 
την μέθοδο του Johansen. Περιλαμβάνουν διάφορες ομάδες χωρών, και δείχνουν 
ότι αν υπάρχει ένα σύνολο από η μεταβλητές που συνολοκληρώνονται, αυτό δεν 
σημαίνει ότι και ένα υποσύνολο n-k των μεταβλητών αυτών συνολοκληρώνεται. 
Έτσι βλέπουν ότι συμπεριλαμβάνοντας κάποια από τις χώρες που τα διμεταβλητά 
τεστ έδειξαν συνολοκλήρωση με την Αυστραλία σε ένα χαρτοφυλάκιο χωρών που 
δεν συνολοκληρώνονται, οδηγεί σε αποδοχή της ύπαρξης συνολοκλήρωσης 
αποκρύπτοντας τις δυνατότητες διαφοροποίησης για τον Αυστραλό επενδυτή. Στην 
βάση αυτού του συμπεράσματος προτείνουν την χρησιμοποίηση των πληροφοριών 
που μας δίνουν τα διμεταβλητά τεστ για τον σχηματισμό ευρύτερων 
χαρτοφυλακίων.

Συμπερασματικά οι Allen-MacDonald βρίσκουν ότι η διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου ενός Αυστραλού επενδυτή με μετοχές από τα χρηματιστήρια του 
Καναδά, του Χόνγκ Κόνγκ και της Μ.Βρετανίας δεν έχει να προσφέρει κέρδη, 
γιατί οι τιμές σε αυτά τα χρηματιστήρια συσχετίζονται ισχυρά μακροχρόνια.
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Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι και η διαφοροποίηση στα χρηματιστήρια της 
Γερμανίας και της Ελβετίας δεν είναι επικερδής.

Οι ευκαιρίες κέρδους που πρόσφεραν τα χρηματιστήρια της Ινδονησίας, 
Κορέας, Ταϊβάν, Ταϊλάνδης και άλλων αναδυομένων αγορών στα πλαίσια της 
ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης των οικονομιών αυτών την δεκαετία του 80, 
προσέλκυσε το ισχυρό ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών (μεγάλα αμοιβαία 
κεφάλαια εξειδικευμένα στην περιοχή). Οι Hung και Cheung (1995) [22] 
εξετάζουν την αλληλεξάρτηση των αναδυομένων αγορών της Ασίας κατά την 
διάρκεια της δεκαετίας του 80 και τις συνέπειες από την επένδυση σε αυτές. Για το 
σκοπό αυτό κάνουν πολυμεταβλητό έλεγχο για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης με 
την μέθοδο του Johansen στις αγορές του Χόνγκ Κόνγκ, της Κορέας, της 
Μαλαισίας, της Σιγκαπούρης και της Ταϊβάν. Τα στατιστικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούν είναι εβδομαδιαίοι δείκτες τιμών από την έκδοση Far Eastern 
Economic Review και καλύπτουν την περίοδο Ιανουάριου 1981-Δεκεμβρίου 
1991. Για να εξετάσουν την σταθερότητα των αποτελεσμάτων τους, χωρίζουν την 
περίοδο σε δύο υποπεριόδους: από τον Ιανουάριο του 1981 εώς τον Σεπτέμβριο 
του1987 και από τον Νοέμβριο του 1987 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1991.

Για να ελέγξουν (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%) την ύπαρξη μοναδιαίας 
ρίζας χρησιμοποιούν τα ADF tests και με τις τρεις εναλλακτικές εξειδικεύσεις 
(χωρίς σταθερά και χρονική τάση, με σταθερά, με σταθερά και χρονική τάση) και 
καταλήγουν ότι οι χρονικές σειρές των χρηματιστηριακών δεικτών είναι 1(1).

Στην συνέχεια διεξάγουν πολυμεταβλητούς ελέγχους συνολοκλήρωσης 
μεταξύ των δεικτών σε όρους εγχωρίων νομισμάτων και για τις τρεις περιόδους. 
Τα αποτελέσματα τους δείχνουν ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των 
αγορών αυτών σε καμία από τις υποπεριόδους και στην περίοδο στο σύνολο της.

Επαναλαμβάνουν τους ίδιους ελέγχους μεταξύ των δεικτών όταν αυτοί 
μετρώνται σε όρους δολαρίου και βρίσκουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία 
διανύσματα συνολοκλήρωσης για το σύνολο της περιόδου, κανένα στην πρώτη 
υποπερίοδο και τρία στην δεύτερη. Κατά συνέπεια υπάρχει συνολοκλήρωση 
μεταξύ αυτών των αγορών μόνο στην δεύτερη περίοδο.

Κάνουν έλεγχο συνολοκλήρωσης στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των 
χωρών αυτών έναντι του δολαρίου και βρίσκουν ότι οι διαφορές των δύο 
προηγούμενων ελέγχων αντικατοπτρίζουν την αλληλεξάρτηση της μεταβολής των 
νομισμάτων αυτών σε σχέση με το δολάριο.

Συμπερασματικά, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μεταξύ των χωρών 
αυτών, παρά την έλλειψη αλληλεξάρτησης των χρηματιστηριακών τιμών σε όρους 
εγχωρίων νομισμάτων, μπορεί να μην συνεπάγεται κέρδη για τον Αμερικάνο 
επενδυτή, λόγω συμμεταβολής των εγχώριων νομισμάτων ως προς το δολάριο.

Ο Siriopoulos (1996) [23] εξετάζει την μεταβολή της αλληλεξάρτησης των 
αναπτυγμένων και αναδυομένων Ευρωπαϊκών αγορών στα πλαίσια των
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μεταβολών που συντελούνται τα τελευταία χρόνια ( Ευρωπαϊκή οικονομική και 
νομισματική ολοκλήρωση, ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, κατάργηση 
περιορισμών για τις επενδύσεις, και άλλων αλλαγών που καταργούν την 
κατάτμηση των αγορών). Επίσης εξετάζει την αλληλεξάρτηση των Ευρωπαϊκών 
αγορών με αυτές των Η.Π.Α., Ιαπωνίας και Καναδά. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιεί ελέγχους συνολοκλήρωσης με την μέθοδο των δύο βημάτων των 
Engle-Granger.Ta στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι οι φυσικοί 
λογάριθμοι των δεικτών κλεισίματος τέλους-μήνα 13 χωρών, περιλαμβανόμενων 
10 Ευρωπαϊκών αγορών (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Μ.Βρετανία) καθώς και τις αγορές της Νέας Υόρκης 
του Τόκυο και του Καναδά. Τα στοιχεία έχουν συλλεγεί από τους Main Economic 
Indicators του ΟΑΣΑ και καλύπτουν την περίοδο Ιανουαρίου1974-Μαρτίου 1994. 
Επιπλέον, το δείγμα χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους : την περίοδο πρίν την κρίση 
του 87 (Ιανουάριος 74-Σεπτέμβριος 87) και την περίοδο μετά την κρίση 
(Νοέμβριος 87-Μάρτιος 94). Αυτό γίνεται με σκοπό να διερευνήσει την επίδραση 
στην αλληλεξάρτηση των αγορών της κρίσης του 1987, καθώς και της 
μεγαλύτερης οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης της Ευρώπης τα τελευταία 
χρόνια.

Αρχικά εξετάζει τον βαθμό ολοκλήρωσης των εθνικών δεικτών. 
Χρησιμοποιεί τους ελέχους DF και ADF για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας (με 
εναλλακτική την διακύμανση γύρω απο μια γραμμική τάση) σε καθένα από τα 
δείγματα που εξετάζει για τα επίπεδα των δεικτών και για τις πρώτες διαφορές. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και 
στασιμότητα για τις πρώτες διαφορές. Κατά συνέπεια οι εθνικοί δείκτες των 
χρηματιστηριακών τιμών είναι ολοκληρώσιμοι πρώτης τάξεως 1(1). Ωστόσο, 
αναφαίρει ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό για 
τις μικρές αγορές, όπου οι τιμές είναι λιγότερο πιθανό να ακολουθούν τυχαίο 
περίπατο, λόγω των πιθανών αναποτελεσματικοτήτων που υπάρχουν σε αυτές.

Στην συνέχεια κάνει ελέγχους για συνολοκλήρωση μεταξύ Η.Π.Α. και όλων 
των υπόλοιπων αγορών, καθώς και μεταξύ αυτών και της Ιαπωνίας, με την μέθοδο 
Engle-Granger. Τα αποτελέσματα των ελέγχων (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%) 
δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποια μακροχρόνια σχέση μεταξύ των χρηματιστηρίων 
των Η.Π.Α. ή της Ιαπωνίας και των Ευρωπαϊκών χωρών σε καμία από τις τρεις 
περιόδους που εξετάζει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πιθανά μακροχρόνια οφέλη 
για τους Ευρωπαίους επενδυτές που διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκια τους 
αγοράζοντας τίτλους στο Αμερικανικό και στο Ιαπωνικό χρηματιστήριο.Τα 
αποτελέσματα αυτά είναι συνεπή με αυτά των Arshanapalli-Doukas (1993) μόνο 
για την περίοδο πρίν την κρίση του 87. Για την περίοδο μετά την κρίση υπάρχει 
αντίφαση όσον αφορά την συνολοκλήρωση που βρίσκουν μεταξύ Η.Π.Α. και 
Γαλλίας, Γερμανίας και Μ.Βρετανίας.

Στην συνέχεια, διεξάγει με την ίδια μέθοδο ελέγχους για ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης των χρηματιστηρίων της Γερμανίας και της Μ.Βρετανίας με τα
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υπόλοιπα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και για τις τρεις περιόδους. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι η μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης δεν μπορεί να 
απορριφθεί και για τις τρεις περιόδους, με ελάχιστες εξαιρέσεις . Συγκεκριμένα 
βρίσκει συνολοκλήρωση μεταξύ Γερμανίας-Γαλλίας (συντελεστής στην 
μακροχρόνια σχέση ,α=0,56) για το σύνολο της περιόδου, μεταξύ Γερμανίας- 
Βελγίου (α=0,84) για την συνολική περίοδο και μεταξύ Μ.Βρετανίας-Ολλανδίας 
(α=0,88) για την μετά το 87 περίοδο. Αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, 
στο βαθμό που οι συντελεστές αυτοί είναι μικροί, υπάρχουν κέρδη από την 
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μεταξύ αυτών των χωρών.
Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίφαση με αυτά του Blackman (1994) που 
βρίσκει τα κέρδη μειούμενα με την εξέλιξη των αγορών, καθώς και με αυτά των 
Arshanapalli και Doukas (1993) για την περίοδο μετά την κρίση. Ωστόσο είναι 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Byers και Peel (1993) που βρίσκουν ότι 
υπάρχουν ακόμη κέρδη από την διαφοροποίηση.

Στην συνέχεια διεξάγει τους ίδιους ελέγχους για ύπαρξη συνολοκλήρωσης 
των μικρών Ευρωπαϊκών αγορών (Αυστρία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία) με την 
αναδυόμενη Ελληνική αγορά και για τις τρεις περιόδους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Αποτελέσματα Συριόπουλου από έλεγχο συνολοκλήρωσης του Ελληνικού χρημ/ριου 

__________ και των μικρών Ευρωπαϊκών αγορών (μέθοδος Engle-Granger)______
ΕΞΙΣΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ADF

1974:1-1994:3
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ -1,59
IT ΑΛΙ Α-ΕΛΛΑΔ A -1,66
ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ -2,73
ΑΥΣΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ______-2,82
* σημαντικότητα σε επίπεδο 5%

ADF
1974:1-1987:9

-1,59
-1,10
-1,94
-2,48

ADF
1987:11-1994:3 

-5,70* 
-4,13* 
-4,97* 
-3,33*

Τα αποτελέσματα (Πίνακας 11) δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για 
ύπαρξη συνολοκλήρωσης της Ελληνικής αγοράς με τις μικρές Ευρωπαϊκές αγορές 
για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου καθώς και για την περίοδο πρίν από την 
κρίση. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για συνολοκλήρωση της με τις μικρές 
Ευρωπαϊκές αγορές στην μετά την κρίση περίοδο. Αυτό ερμηνεύεται από τον 
Συρίοπουλο στην βάση του αυξανόμενου διεθνή χαρακτήρα των μικρών 
αναδυόμενων Ευρωπαϊκών αγορών και στις μεγάγες δομικές εξελίξεις που έλαβαν 
χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80 στις αγορές αυτές. Τα αποτελέσματα αυτά 
επίσης δείχνουν ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης της αναδυόμενης Ελληνικής 
κεφαλαιαγοράς με τις μικρές Ευρωπαϊκές αγορές είναι μεγαλύτερος από αυτόν με 
τις μεγάλες και ώριμες αγορές.
Ακόμα όμως και η διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών Ευρωπαϊκών αγορών 
μπορεί να αποφέρει κέρδη μακροχρόνια, στο βαθμό που οι συντελεστές της 
εξίσωσης συνολοκλήρωσης είναι μικροί.
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Στην συνέχεια, μέσω των υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος (ECMs) 
ελέγχει την υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών κάνοντας t-tests στον 
συντελεστή του σφάλματος της προηγούμενης περιόδου. Σε όλες τις περιπτώσεις 
απορρίπτεται η υπόθεση της αποτελεσματικότητας στην χαλαρή της μορφή. 
Επίσης από τους ελέγχους για αιτιότητα κατά Granger που κάνει, βρίσκει ότι μόνο 
η Μ.Βρετανία ασκεί σημαντική επίδραση στην Ολλανδία και το αντίστροφο.

Συμπερασματικά ο Συρίοπουλος βρίσκει οτί και μετά τις πρόσφατές 
εξελίξεις υπάρχουν δυνατότητες κέρδους από την διαφοροποίηση του 
χαρτοφυλακίου μεταξύ των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Ο Choudhry (1996) [24], εξετάζει τις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των 
χρηματιστηριακών δεικτών έξι Ευρωπαϊκών αγορών για την περίοδο 1925-1936. Η 
περίοδος αυτή περιλαμβάνει πολλές αλλαγές στο οικονομικό και πολιτικό 
επίπεδο. Συγκεκριμένα, είναι η περίοδος μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. 
Την περίοδο 1925-1929 η Ευρωπαϊκή οικονομία ανέκαμπτε με αργούς ρυθμούς 
από τις συνέπειες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Η περίοδος 1929-1932 είναι 
συνυφασμένη με μεγάλες μειώσεις της βιομηχανικής παραγωγής και του 
εισοδήματος σε όλη την Ευρώπη καθώς και με την μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση 
του Οκτωβρίου του 1929. Κατά την περίοδο 1925-1932 έχουμε την επιστροφή 
στο Χρυσό Κανόνα, σε μια πιο χαλαρή μορφή (Gold Exchange Standard), ύστερα 
από μια περίοδο (1921-1925) ελεύθερης διακύμανσης των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών. Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε αυξημένη οικονομική 
συνεργασία μεταξύ των μεγάλων χωρών, οι οποία περιελάμβανε και παροχή 
δανείων σε ξένες κυβερνήσεις υπό προϋποθέσεις συνετούς οικονομικής 
διαχείρησης. Όλα αυτά κίνησαν το ενδιαφέρον του Choudhry να εξετάσει την 
αλληλεξάρτηση των χρηματιστηριακών αγορών σε ένα τόσο ταραχώδες και 
εναλλασόμενο περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί μηνιαία στατιστικά στοιχεία των δεικτών 
τιμών (σε λογάριθμους) των χρηματιστηρίων της Τσεχοσλοβακίας, Ιταλίας, 
Γαλλίας, Πολωνίας, Ισπανίας και Σουηδίας για την περίοδο Ιανουάριου 1925- 
Δεκεμβρίου 1936. Τα στοιχεία αυτά τα έχει πάρει από τον Tinbergen (1934 και 
1938). Το δείγμα χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους: περίοδος πρίν από την κρίση 
(1925-1929) και περίοδος μετά από την κρίση (1929-1936).

Τα στατιστικά του δείγματος δείχνουν ότι ο μέσος κάθε δείκτη είναι 
μεγαλύτερος πρίν από την κρίση σε σύγκριση με τα άλλα δύο δείγματα που 
χρησιμοποιεί. Η μεγαλύτερη διακύμανση παρατηρείται στην συνολική περίοδο. 
Στην περίοδο μετά την κρίση όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν θετική ασσυμετρία 
στην κατανομή τους. Όλα τα υπόλοιπα στατιστικά των κατανομών δεν 
ακολουθούν κάποια γενική τάση σε κάποια από τις περιόδους και εξαρτώνται από 
τον εξεταζόμενο κάθε φορά δείκτη.

Στην συνέχεια κάνουν ελέγχους ADF για τον βαθμό ολοκλήρωσης των 
δεικτών των χρηματιστηριακών τιμών. Για τον προσδιορισμό των υστερήσεων
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που χρησιμοποιεί σε αυτά τα τέστ, εφαρμόζει τον τύπο του Schwert (1987,1989)

για το μέγιστο αριθμό υστερήσεων σε κάθε μέγεθος δείγματος k = \2\ Τ
Ϊ00.

1
4

και

μετά κάνει F-tests για τον ακριβή προσδιορισμό των υστερήσεων. Έπειτα 
ακολουθώντας την πρόταση των Dickey και Pantoula (1987), ελέγχει πρώτα την 
μηδενική της ύπαρξης δύο ριζών έναντι της εναλακτικής ότι οι αποδόσεις 
κυμαίνονται γύρω από ένα σταθερό μέσο, και μετά την απόρριψη της μηδενικής, 
ελέγχουν την μηδενική της ύπαρξης μιας μοναδιαίας ρίζας έναντι της 
εναλλακτικής της διακύμανσης γύρω από μια χρονική τάση. Τα αποτελέσματα 
αυτών των ελέγχων έδειξαν ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες και των έξι χωρών 
είναι 1(1).

Στην συνέχεια διεξάγει πολυμεταβλητούς ελέγχους για συνολοκλήρωση με 
την μέθοδο του Johansen και στα τρία δείγματα. Ο προσδιορισμός των 
υστερήσεων του VAR γίνεται με το κριτήριο του AIC.
Τα αποτελέσματα (Πίνακας 12) δείχνουν μια μακροχρόνια στάσιμη σχέση μεταξύ 
των χρηματιστηριακών δεικτών των εξεταζομένων χωρών για την συνολική 
περίοδο καθώς και για την περίοδο πρίν από την κρίση. Ωστόσο στην περίοδο 
μετά'την κρίση δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια σχέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12
Αποτελέσματα Choudhry από πολυμεταβλητό έλεγχο συνολ/ρωσης με την μέθοδο του Johansen
Διανύσματα 1925-•1936 1925-■1929 1929-1936

Trace λπωχ Trace ληωχ Trace ^max

γ=0 95,86* 39,68* 108,21** 40,22* 86,35 28,85
r <1 56,18 22,37 67,99 32,36 57,50 23,05

r <2 33,81 17,61 35,63 16,83 34,45 16,83
• σημαντικό στο επίπεδο 5%, ** σημαντικό στο επίπεδο 1%

Ο Choudry ερμηνεύει το αποτέλεσμα για την πρώτη περίοδο στην βάση της 
ισχυρής οικονομικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης που επικρατούσε μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών οικονομιών. Το αποτέλεσμα της έλλειψης μακροχρόνιας σχέσης 
στην δεύτερη υποπερίοδο θεωρεί ότι μπορεί να είναι συνέπεια της κρίσης του 29 ή 
τις διακοπής των οικονομικών και πολιτικών δεσμών μεταξύ των χωρών (Η 
άνοδος των Ναζί στις αρχές του 30, δημιούργησε νέες πολιτικές και οικονομικές 
τάσεις στις γύρω χώρες και κυρίως στις Πολωνία και Τσεχοσλοβακία).

Ο Richards (1995) στο άρθρο του ''Comovements in national stock market 
returns: Evidence for predictability but not cointegration" [25] , ασκεί δριμεία 
κριτική σε όσους, χρησιμοποιώντας της ασυμπτωτικές κρίσιμες τιμές των Johansen
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και Juselius (1990), αποφαίνονται την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των 
δεικτών των χρηματιστηριακών τιμών διαφόρων χωρών.

Αρχικά ο Richards αναλύει την σχετικότητα της έννοιας της 
συνολοκλήρωσης για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Θεωρεί ότι η 
άποψη του Granger για την αναποτελεσματικότητα που συνεπάγεται η 
συνολοκλήρωση έχει δύο περιορισμούς:
Πρώτον, η άποψη ότι η προβλεψιμότητα των τιμών είναι ενάντια στην έννοια της 
αποτελεσματικότητας, ισχείει μόνον για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν 
δημιουργούν αποδόσεις με την μορφή τόκου ή μερίσματος. Κατά συνέπεια όλες οι 
έρευνες που χρησιμοποιούν έλεγχους συνολοκλήρωσης των χρηματιστηριακών 
τιμών για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα των αγορών είναι κατά την άποψη 
του ακατάλληλες. Δέυτερον, η προβλεψιμότητα των αποδόσεων δεν έχει 
συνέπειες για την αποτελεσματικότητα, εκτός και αν οι αποδόσεις μετρώνται σε 
όρους προσαρμοσμένους ως προς την αβεβαιότητα.
Στη συνέχεια αναφέρει ότι κάτω από χαλαρές υποθέσεις, μπορεί να δειχθεί οτι οι 
δείκτες των συνολικών αποδόσεων (με τα μερίσματα) περιέχουν έναν παράγοντα 
που ακολουθεί τυχαίο περίπατο. Υιοθετόντας ένα υπόδειγμα CAPM στη διεθνή 
του μορφή (υποθέτει κοινό νόμισμα), δείχνει ότι η έννοια της συνολοκλήρωσης 
είναι περισσότερο συμβατή με την αναποτελεσματικότητα παρά με την 
ολοκλήρωση των αγορών.

Έπειτα πραγματοποιεί προσομοιάσεις Monte Carlo στο δείγμα του Kasa και 
αποδεικνύει την ευαισθησία των ελέγχων για συνολοκλήρωση στον αριθμό των 
υστερήσεων που χρησιμοποιούνται για την εξειδίκευση των VARs. Συγκεκριμένα 
συγκρίνει τους μέσους των στατιστικών λ,^ και Trace που προκύπτουν από 1000 
προσομοιώσεις για εξειδικεύσεις των VARs με 2 και 10 χρονικές υστερήσεις, με 
τις ασυμπτωτικές κρίσιμες τιμές καθώς και με τις κρίσιμες τιμές μικρών δειγμάτων 
που προτείνουν οι Reinsel και Ahn ( προτείνουν διόρθωση των ασυμπτωτικών 
τιμών πολλαπλασιάζοντας με T/T-nj, όπου Τ το μέγεθος του δείγματος, η ο 
αριθμός των μεταβλητών και j ο αριθμός των υστερήσεων στο VAR). Τα 
αποτελέσματα για το VAR με 2 υστερήσεις δείχνουν λανθασμένη απόρριψη της 
μηδενικής (γ=0) για το 20% των προσομοιόσεων χρησιμοποιώντας τις 
ασυμπτωτικές κρίσιμες τιμές και για το 5% όταν χρησιμοποιούνται οι κρίσιμες 
τιμές των Reisnel-Ahn. Στην περίπτωση των δέκα υστερήσεων η χρησιμοποίηση 
των ασυμπτωτικών τιμών αποφαίνεται λανθασμένα για το 100% των 
προσομοιώσεων ότι υπάρχει συνολοκλήρωση. Χρησιμοποιώντας τις κρίσιμες 
τιμές των Reisnel-Ahn βρίσκει λανθασμένη απόρριψη της μηδενικής (γ=0) στο 9% 
ή 18% των προσομοιώσεων ανάλογα με το τέστ.

Στη συνέχεια χρησιμοποιεί τις μεθόδους των Johansen και Engle-Granger, 
για να ελέγξει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ του δείκτη αποδόσεων πλέον 
του βέβαιου επιτοκίου, κάθε μιας από τις 16 χώρες που αναλύει με έναν 
σταθμισμένο παγκόσμιο δείκτη. Οι δείκτες που χρησιμοποιεί (MSCI) μετρούν τις 
συνολικές αποδόσεις (κέρδη κεφαλαίου και μερίσματα) σε όρους κλεισίματος
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τριμήνου. Τα στατιστικά του στοιχεία (σε όρους δολαρίου και σε λογάριθμους) 
καλύπτουν την περίοδο Δεκέμβριος 1969-Δεκέμβριος 1994 και τις χώρες : 
Αυστραλία, Αυστρία, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, 
Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Μ.Βρετανία και Η.Π.Α..

Κάνει ελέγχους ADF και βρίσκει ότι η μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να 
απορριφθεί για κανένα δείκτη και ότι απορρίπτεται για όλους στις πρώτες 
διαφορές. Κατά συνέπεια αποφαίνεται ότι όλοι οι δείκτες είναι 1(1).

Για τον έλεγχο με την μέθοδο Granger, παλινδρομεί τον λογαριθμισμένο 
δείκτη της υπερβάλλουσας απόδοσης κάθε χώρας σε μια σταθερά, μια χρονική 
τάση και στον λογαριθμισμένο παγκόσμιο δείκτη υπερβάλουσας απόδοσης. Για 
τον έλεγχο με την μέθοδο του Johansen χρησιμοποιεί 2 και 10 υστερήσεις, ώστε να 
υπάρχει συγκρισιμότητα με τα αποτελέσματα του Kasa. Τα αποτελέσματα του 
βασίζονται στις κρίσιμες τιμές που προκύπτουν από 1000 προσομοιώσεις για κάθε 
χώρα, κάτω από την μηδενική της μη συνολοκλήρωσης, χρησιμοποιώντας 
τυχαιοποιημένα στοιχεία.

Οι δύο έλεγχοι καταλήγουν σε αντιφατικά αποτελέσματα ως προς την 
ύπαρξη συνολοκλήρωσης. Ωστόσο, ο Richards συμπεραίνει ότι οι ξένες και οι 
εγχώριες κεφαλαιαγορές κινούνται γενικά με διαφορετικό τρόπο μακροχρόνια, 
καταδεικνύοντας την δυνατότητα αποκόμισης σημαντικών κερδών από την μείωση 
της αβεβαιότητας μέσω της διεθνούς διαφοροποίησης.

δ) Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από το σύνολο των ερευνών.

'Οπως είναι φανερό από την παραπάνω ανάλυση, οι ερευνητές που 
ασχολήθηκαν με το ζήτημα της αλληλεξάρτησης των αγορών χρησιμοποίησαν 
πληθώρα στατιστικών μεθόδων σε ποικιλία δειγμάτων. Η ποικιλομορφία των 
δειγμάτων έγκειται τόσο στην συχνότητα των στατιστικών στοιχείων, όσο και 
στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο που το κάθε ένα καλύπτει. Επιπλέον το 
σύνολο των χωρών που περιλαμβάνει το δείγμα ποικίλει από έρευνα σε έρευνα. Η 
συχνότητα των στατιστικών στοιχείων κυμαίνεται από ημερήσια εώς και μηνιαία 
ή τριμηνιαία, ενώ οι χρονικές περίοδοι των δειγμάτων καλύπτουν μακροχρόνιες 
περιόδους πολλών ετών ή πιο περιορισμένες περιόδους συγκεντρωμένες κυρίως 
γύρω από την κρίση του 87 ή κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός. Όλη αυτή η 
ποικιλομορφία των προσεγγίσεων του φαινομένου της αλληλεξάρτησης των 
αγορών είναι φυσικό να οδηγεί και σε διαφοροποιημένα αποτελέσματα. Παρακάτω 
παρουσιάζουμε ένα συνοπτικό πίνακα των αποτελεσμάτων των διαφόρων 
ερευνητών, περιλαμβάνωντας ταυτόχρονα πληροφορίες για την χρονική περίοδο 
που καλύπτει η έρευνα, την μέθοδο που ακολουθεί και τις χώρες που 
περιλαμβάνει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Markellos
Siriopoulos
1997

(Correlation)
(Principal
Components)
(Cointegration)

A,BEL,GR, 
ΝΕΤΗ, IRL, I, 
ESP, J, US

1974:1-
1994:4
σημείο
διάμεσης
87
μηνιαία

αυξημένη συσχέτιση, 
όχι ισχυρές ενδείξεις 
για συνολοκλήρωση

Panton-
Lessig-Joy
(1976)

(Numerical
Taxonomy)
(Cluster
Analysis)

AUL, A, BEL 
CAN, FR, I, 
J, ΝΕΤΗ,
SWZ, UK,
WG, US

61-71
εβδομαδιαία

σταθερότητα δομών 
αλληλεξάρτησης για 
1-3 χρόνια

Maldonado
Saunders
(1981)

(Correlation) 
random walk tests 
Box-Jenkins 
autocarrdation 
tests
stability Z-test
(Spectral
Analysis)

US, J, WG, 
CAN, UK

1957-1978
μηνιαία

πέραν των δύο 
τριμήνων υπάρχει 
αστάθεια των
συντελεστών 
συσχέτιση ς

Phillipatos-
Christofi-
Christofi
(1983)

(Principal
Components)
(Correlation)

A, BEL, CAN, 
DAN, FR,
WG, I, J 
ΝΕΤΗ, NOR, 
SWE, GR,
UK, US

Ιαν73-
Δεκ78
μηνιαία

σταθερότητα 
συσχετίσεων για
μεσοπρόθεσμους 
ορίζοντες

Meric-Meric
(1989)

(Correlation) 
Box’s M

ΝΕΤΗ, SWZ, 
BEL, FR, UK, 
WG, US,
CAN, NOR, 
AUL, SWE, 
SING, J, HK, 
A, I, ESP

Ιαν73-
Δεκ87
μηνιαία

όσο μεγαλύτερη η 
περίοδος
υπολογισμού, τόσο 
σταθερότερη η μήτρα

Furstenberg- 
Jeon (1989)

(Correlation)
(Principal
Components)
(VAR)
impulse response
variance
decomposition

J, UK, US, G 6/7 1986-
24/25 1988 
ημερίσια

αυξημένη
αλληλεξάρτηση μετά 
την κρίση, αυξημένη 
επιρροή από J, UK

Bertero- 
Mayer (1990)

(Correlation) AUL, A, BEL, CAN, 
DEN, FR, WG, HK, 
IRL, I, J, MAI, MEX, 
ΝΕΤΗ, NZ, NOR, 
SING, SA, ESP, SWE, 
SWZ, UK, US

Ιαν87- 
Μαίος 88 
ημερίσια

αυξημένη
αλληλεξάρτηση κατά 
την διάρκεια και μετά 
την κρίση του 87, 
ηγετικός ρόλος US
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ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Longin- 
Solnik (1995)

GARCH (1,1) 
constant 
cinditional 
correlation

G, FR, UK, J, 
CAN, US,
swz

1960-1990
μηνιαία

αυξάνεται
η συσχέτιση
διαχρονικά, αύξηση 
της συσχέτιση ς με 
την αύξηση της 
διακύμανσης

Patel-Sarkar
(1998)

(Correlation) G7+SWZ, 
INDON, 
SKOR, MAL, 
PHIL, TAW, 
THAI, ARG, 
CHIL, BRA, 
MEX

Ιαν 1970- 
Δεκ 1997 
μηνιαία

αυξάνει η συσχέτιση 
στις κρίσεις για 
βραχυχρόνιους 
ορίζοντες, οχι για 
μακροχρόνιους

Eun-Shim
(1989)

(VAR)
impulse response
variance
decomposition

US, AUL, J, 
HK, UK,
SWZ, FR, G, 
CAN

31 Δεκ 79 
20 Δεκ 85 
ημερήσια

σημαντική
αλληλεξάρτηση με 
σημαντικό ρόλο US

Malliaris-
Umitia
(1992)

(Granger
Causality)

AUL, J, HK, 
SING, UK, 
US

1 Μαίου 87 
31Μαρτ.88 
ημερήσια

αύξηση της
αιτιότητας κατά την 
διάρκεια της κρίσης, 
μη ύπαρξη αιτιότητας 
πριν και μετά, 
αύξηση της
ταυτόχρονης 
αιτιότητας κατά την 
διάρκεια και μετά την 
κρίση

Elyasiani-
Perera-Puri
(1998)

(VAR)
impulse response
variance
decomposition

TAW, SING, 
J, KOR, HK, 
IND, US, 
SRI-LANKA

1 Ιαν 89 
10 Ιουν 88 
ημερήσια

δεν υπάρχουν
ενδείξεις 
αλληλεξάρτησης 
μεταξύ των χωρών 
του συστήματος

Taylor-Tonks
(1989)

(Cointegration)
Engle-Granger

WG, ΝΕΤΗ, 
J,US

Ιαν 73
Ιουν 86
σημείο
διαίρεσης
1979
μηνιαία

ύπαρξη
συνολοκλήρωσης 
μετά το 79 εκτός US, 
ηγετικός ρόλος UK

Byers-Peel
(1993)

(Cointegration)
Engle-Granger
UVAR
Johansen
multivariate

US, UK, J, 
WG, ΝΕΤΗ

79:10-
89:10
σημείο
διαίρεσης
87:10
μηνιαία

αύξηση
αλληλεξάρτησης UK 
με τις άλλες χώρες με 
την κρίση του 87, 
εκτός J. Για την 
περίοδο μετά το79 
υπάρχει συν/ση UK- 
J (εκτός κρίσης)
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ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Kasa (1992) (Cointegration)

Johansen
multivariate
(Spectral
Analysis)

US, J, UK, G, 
CAN

1974-1990
μηνιαία,
τριμηνιαία

ισχυρότατες ενδείξης 
για ύπαρξη
συνολοκλήρωσης και 
κοινής στοχαστικής 
τάσης.

Arshanapalli-
Doukas
(1993)

(Cointegration)
Engle-Granger

US, UK, FR, 
J,G

1980-1990
σημείο
διαίρεσης
87
ημερήσια

πρίν την κρίση δεν 
υπάρχει συν/ση, μετά 
την κρίση υπάρχει 
εκτός J

Blackman-
Holden-
Thomas
(1994)

(Cointegration)
Johansen
multivariate

AUL, A, BEL, 
CAN, DEN, 
FR, G, HK, I, 
J, ΝΕΤΗ,
NOR, ESP, 
SWZ, SWE, 
UK, US

70:4-79:12

84:1-89:2
μηνιαία

αύξηση της
συνολοκλήρωσης με 
το πέρας του χρόνου

Allen-
MacDonald
(1995)

(Cointegration) 
Engle-Granger 
Johansen 
bivariate &
multivariate

A, BEL, CAN, 
FR, G, HK, I, 
J, NOR,
SING-MAL, 
ESP, SWE, 
SWZ, UK, US

1970-1992
μηνιαία

δεν υπάρχει
συνολοκλήρωση, με 
εξαιρέσεις AUL-UK. 
AUL-HK, AUL-CAN 
και AUL-G, AUL- 
SWZ

Hung-
Cheung
(1995)

(Cointegration)
Johansen
multivariate

HK, KOR,
MAL, SING, 
TAW.

1981-1991
σημείο
διαίρεσης
87
εβδομαδιαία

δεν υπάρχει
συνολοκλήρωση 
όταν οι δείκτες
μετρώνται σε
εγχώριο νόμισμα και 
υπάρχει όταν
μετρώνται σε $

Siriopoulos
(1996)

(Cointegration)
Engle-Granger

GR, FR UK, J, 
G, CAN,
NETH,ESP, I, 
IRL, BEL, A, 
US

1974-1994
σημείο
διαίρεσης
87
μηνιαία

μη συνολοκλήρωση 
εκτός μικρών
Ευρωπαϊκών αγορών, 
που
συνολοκληρώνονται 
μεταξύ τους μετά την 
κρίση

Choudry
(1996)

(Cointegration)
Johansen
multivariate

ESP, FR,
SWE, CHZ, 
POL, I

1925-1929
σημείο
διαίρεσης
29
μηνιαία

συνολοκλήρωση για 
το σύνολο της
περιόδου και την 
περίοδο πρίν από την 
κρίση, αλλά οχι μετά

Richards
(1995)

(Cointegration)
Johansen
bivariate

AUL, A, CAN, 
DEN, FR, G, HK, 
I, J, ΝΕΤΗ, NOR, 
ESP, SWE, SWZ, 
UK, US

Δεκ 1969 
Δεκ 1994 
τριμηνιαία

δεν υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις για 
συνολοκλήρωση.
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Παρατηρώντας αυτόν τον πίνακα, μπορούμε να βγάλουμε κάποια γενικά 
συμπεράσματα για την αλληλεξάρτηση των κεφαλαιαγορών και συνεπώς για την 
δυνατότητα κερδών από την διεθνή διαφοροποιήση του χαρτοφυλακίου. Επίσης 
μπορούμε να εντοπίσουμε τους λόγους διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων των 
διαφόρων ερευνητών.

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των διαφόρων ερευνών, φαίνεται να 
υπάρχει συμφωνία ότι η αλληλεξάρτηση μεταξύ των αγορών αυξάνει στις 
περιόδους των κρίσεων (Bertero-Mayer, Malliaris-Urrutia, Longin-Solmk, Patel- 
Sarkar).

Επίσης η συσχέτιση των αποδόσεων των αγορών αυξάνει στις περιόδους 
των κρίσεων όσο μικρότερος είναι ο ορίζοντας των επενδυτών. Όταν ο 
επενδυτικός ορίζοντας είναι αρκετά μεγάλος, τότε οι κρίσεις δεν μπορούν να 
επηρεάσουν την συσχέτιση των αποδόσεων των αγορών (Bertero-Mayer, Patel- 
Sarkar). Αυτό σημαίνει ότι τα δυνητικά κέρδη από την διεθνή διαφοροποίηση 
αυξάνονται όταν ο ορίζοντας των επενδυτών είναι μεγάλος. Κάτι τέτοιο είναι 
φυσικό, στο βαθμό που οι μακροχρόνιοι επενδυτικοί ορίζοντες απαμβλύνουν την 
επίδραση των αριθμητικά περιορισμένων αλλά μεγάλων σε μέγεθος αρνητικών 
αποδόσεων στις περιόδους των κρίσεων.

Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη η περίοδος της εκτίμησης των συσχετίσεων, 
ασχέτως της συχνότητας των παρατηρήσεων, τόσο καλύτερη η πρόβλεψη των 
μελλοντικών συσχετίσεων από τις παρελθούσες.(Ρύΐ11ΐραίθ8-Όύπ8ΐοίΐ-Ό1τπ5ΐοίί, 
Meric-Meric). Και αυτό το συμπέρασμα στηρίζεται στην δυνατότητα των μεγάλων 
περιόδων να λειαίνουν την επίδραση των περιορισμένων παρατηρήσεων των 
κρίσεων στους συντελεστές συσχέτισης.

Το σύνολο των ερευνών φαίνεται να συμφωνεί ότι οι αναδυόμενες αγορές 
προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες αποκόμισης κερδών από την διεθνή 
διαφοροποίηση, γιατί η αλληλεξάρτηση τους με τις αναπτυγμένες είναι μικρή 
(Siriopoulos, Patel-Sarkar, Elyasiani-Perera-Puri, Hung-Cheung).
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 87 ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Στην ενότητα αυτή χρησιμοποιούμε την μέθοδο της συνολοκλήρωσης για να 
ελέγξουμε την επίδραση της κρίσης του Οκτωβρίου του 1989 στην αλληλεξάρτηση 
μεταξύ 8 κεφαλαιαγορών και κατά συνέπεια στα δυνητικά κέρδη από την 
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Οι αγορές που περιλαμβάνει η μελέτη είναι 3 
ανεπτυγμένες, Η.Π.Α., Μ.Βρετανία και Ιαπωνία και 5 αναδυόμενες, Ελλάδα, 
Τουρκία, Πορτογαλία, Μεξικό, Κορέα. Η επιλογή αυτή έγινε με σκοπό να 
εξετασθεί η μεταβολή της αλληλεξάρτισης μεταξύ ανεπτυγμένων και αναδυόμενων 
αγορών μετά την κρίση του 1989. Χρησιμοποιούμε την μέθοδο της 
συνολοκλήρωσης σε δύο βήματα των Engle-Granger, καθώς και την μέθοδο 
μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen σε διμεταβλητούς ελέγχους. Έχουμε 
επιλέξει την μέθοδο της συνολοκλήρωσης στον βαθμό που μετρά την δυνατότητα 
ύπαρξης κερδών για μακροχρόνιους επενδυτικούς ορίζοντες, τα οποία είναι και τα 
μόνα που μπορούν να στοιχειοθετηθούν συστηματικά.

α)Στατιστικά στοιχεία και ακολουθούμενη μέθοδος

Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι οι μηνιαίοι δείκτες τιμών 
κλεισίματος του ΟΑΣΑ (OECD/ main economic indicators) και ήταν διαθέσιμα για 
διαφορετικές χρονικές περιόδους: NYSE Common Stocks (Η.Π.Α) 1/1980-
8/1998., TSE Topix (Ιαπωνία) 1/1980-8/1998, FT-SE-A non financials 
(Μ.Βρετανία) 1/1980-7/1998, ASE Composite (Ελλάδα) 1/1985-8/1998, BVL 
General Share Price Index (Πορτογαλία) 1/1988-7/1998, ISE National-100 
(Τουρκία) 1/1986-7/1998, MSE Share Price Index (Μεξικό) 1/1980-7/1998, KSE 
KOSPI (Κορέα) 1/1981-7/1998. Στη βάση αυτής της διαθεσιμότητας των 
στοιχείων, χωρίζουμε την περίοδο σε δύο υποπεριόδους αφαιρώντας τις 
παρατηρήσεις του Οκτωβρίου του 1987 και ελέγχουμε για ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης σε κάθε υποπερίοδο, καθώς και για το σύνολο της διαθέσιμης 
περιόδου, για κάθε ζεύγος εξεταζόμενων χωρών. Κατά συνέπεια ο έλεγχος για την 
ύπαρξη συνολοκλήρωσης με την Πορτογαλία γίνεται μόνο για την δεύτερη 
περίοδο, ενώ οι έλεγχοι με την Ελλάδα και την Τουρκία για το σύνολο της 
περιόδου και για την περίοδο μετά την κρίση . Όλοι οι δείκτες μετρώνται σε όρους 
εγχώριων νομισμάτων και με έτος βάσης το 1990. Επίσης, λογαριθμίζονται με 
βάση το e (φυσικοί λογάριθμοι), έτσι ώστε οι πρώτες διαφορές να μας δίνουν τις

μηνιαίες αποδόσεις των αγορών Λ, = log = logP,-logPr_1.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

(Η.Π.Α., Μεξικό, Ιαπωνία, Κορέα)

/ LUS

LM

, LJ

1998Μ12' LK

Months

ΓΡΑΦΗΜΑ 2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΊΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

(Μ.Βρετανία, Ελλάδα, Τουρκία, Πορτογαλία)

/ LGB 

/ LGR 

/ LT 

1998Μ12' LP
1982Μ12 1988Μ10

Months

1994Μ8
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

(Η.Π.Α., Μεξικό, Ιαπωνία, Κορέα)

1980Μ1 1985Μ11 1991Μ9 1997Μ7
1982Μ12 1988Μ10 1994Μ8

Months

/ DLUS

DLM

DU

1998Μ12■ DLK

ΓΡΑΦΗΜΑ 4
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

(Μ.Βρετανία, Ελλάδα, Τουρκία, Πορτογαλία)

-0.6-*·---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1----
198QM1 1985Μ11 1991Μ9 1997Μ7

/ DLGB

DLGR

DLT

1998Μ12' DLP

1982Μ12 1988Μ10

Months

1994Μ8
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Πρίν προχωρήσουμε στη διαδικασία ελέγχου για ύπαρξη συνολοκλήρωσης, 
πρέπει να ελέγξουμε αν οι χρονικές σειρές των χρηματιστηριακών δεικτών του 
δείγματος μας είναι ολοκληρώσιμες πρώτης τάξης 1(1). Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούμε τους ελέγχους Dickey-Fuller και Augmented Dickey-Fuller στα 
επίπεδα και στις πρώτες διαφορές των δεικτών. Από τα γραφήματα 1 εώς 4 
βλέπουμε ότι οι δείκτες τιμών όλων των χρηματιστηρίων έχουν μια ανοδική τάση 
(trend), ενώ η εικόνα για τις χρονικές σειρές των αποδόσεων (πρώτες διαφορές) 
διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα. Έτσι ελέγχουμε για ύπαρξη μοναδιαίας 
ρίζας στα επίπεδα, με μηδενική υπόθεση ότι οι δείκτες έχουν στοχαστική τάση 
έναντι της εναλλακτικής ότι κυμαίνονται γύρω από μια γραμμική τάση.

Για τον έλεγχο της στασιμότητας των αποδόσεων,επειδή η εικόνα είναι λιγότερο 
σαφής, χρησιμοποιούμε εξισώσεις DF και ADF με χρονική τάση και χωρίς 
αυτήν.Σε όλους τους ελέγχους ADF θέτουμε ως μέγιστο αριθμό υστερήσεων k=12, 
δεδομένου ότι τα στοιχεία μας είναι μηνιαία και στην συνέχεια επιλέγουμε τον 
συγκεκριμένο αριθμό υστερήσεων που μας υποδεικνύουν τα Akaike Information 
Criterion (ΑΓΟ) και Schwartz Bayesian Criterion. To Microfit υπολογίζει το

Ο./
κριτήριο AIC με τον τύπο ΑΙΟΙ=Ιη(θ)—ρ (l=4og likelhood, η=μεγεθος 
δείγματος, ρ=αριθμός ελεύθερα εκτιμώμενων παραμέτρων) , ο οποίος 
υποδεικνύει την εκλογή του υποδείγματος με την υψηλότερη τιμή AIC. Την 
υψηλότερη τιμή υποδεικνύει και ο τύπος του κριτηρίου Schwartz

Αφού εξακριβώσουμε ότι οι δείκτες τιμών είναι 1(1) στην συνέχεια 
ελέγχουμε για συνολοκλήρωση με την μέθοδο των δύο βημάτον των Engle- 
Granger, καθώς και με την διμεταβλητή μέθοδο του Johansen.

Εφαρμόζοντας την μέθοδο των Engle-Granger, εκτιμούμε αρχικά την 
μακροχρόνια σχέση μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών με την μέθοδο των 
ελάχιστων τετραγώνων (OLS):

Ay, = α0 + α,ί + yy,-i + ε,

k

1=2

SBC, = Ιπ(θ ) -—plogn .

yt =a0+alxt + st

Σε αυτό το στάδιο και πρίν αποφανθούμε αν υπάρχει συνολοκλήρωση ή όχι, δεν 
εχεί αξία να κάνουμε διαγνωστικά τεστ στην μακροχρόνια σχέση γιατί στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει συνολοκλήρωση η παραπάνω παλινδρόμηση είναι



75

κίβδηλη. Τα εκτιμημένα κατάλοιπα ε, της παλινδρομήσεως αυτής είναι οι 
αποκλίσεις από την μακροχρόνια σχέση. Για να αποφανθούμε αν υπάρχει 
συνολοκλήρωση, παίρνουμε τα εκτιμημένα κατάλοιπα και ελέγχουμε αν έχουν 
μοναδιαία ρίζα. Οι έλεγχοι γίνονται με τις εξισώσεις DF και ADF ανάλογα με το 
αν υπάρχει αυτοσυσχέτιση ή όχι.

k

Αε,=γε,^+β, & Δξ = Mr-i + Σ /Λ-, +e,
i=2

Η επιλογή του αριθμού των υστερήσεων στους ελέγχους ADF γίνεται όπως και 
στους ελέγχους της στασιμότητας των δεικτών, θέτοντας την μέγιστη δυνατή 
υστέρηση k=12 και εκλέγοντας στη συνέχεια τον συγκεκριμένο αριθμό 
υστερήσεων με τα κριτήρια AIC και SBC. Αν δεν μπορούμε να απορρίψουμε την 
μηδενική υπόθεση ότι γ=0, συμπεραίνουμε ότι τα εκτιμημένα κατάλοιπα της 
μακροχρόνιας σχέσης έχουν μοναδιαία ρίζα και κατά συνέπεια ότι οι σειρές των 
χρηματιστηριακών δεικτών {yt} και {xt} δεν συνολοκληρώνονται. Συγκεκριμένα, 
αν δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση ότι \γ | = 0 , δεν μπορούμε να 
απορρίψουμε την υπόθεση ότι οι δείκτες δεν συνολοκληρώνονται.

Στην συνέχεια παρατηρούμε το γράφημα των καταλοίπων της μακροχρόνιας 
σχέσης όπως αυτή έχει εκτιμηθεί παραπάνω και ελέγχουμε για τυχών ύπαρξη 
χρονικής τάσης. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί χρονική τάση, επανεκτιμούμε 
την μακροχρόνια σχέση ενσωματώνοντας έναν όρο που να την υπολογίζει και 
ελέγχουμε την στασιμότητα των καταλοίπων από την εκτίμηση αυτή με τους 
γνωστούς DF, ADF ελέγχους.

yt = α0 + St + axxt + εί

Έπειτα διεξάγουμε ελέγχους συνολοκλήρωσης με την μέθοδο του Johansen 
για τα ίδια ζεύγη κρατών (bivariate). Η μέθοδος αυτή ουσιαστικά δεν είναι τίπουα 
περισσότερο από μια πολυμεταβλητή γενίκευση των Dickey-Fuller ελέγχων

στασιμότητας. JF, = a0^t-1 £t
ή

Αν, = ry,-, + ε,

Έτσι ενώ στην μονομεταβλητή περίπτωση η στασιμότητα ελέγχεται μέσω της 
τιμής του γ=(αι-1), στην πολυμεταβλητή περίπτωση ο βαθμός της μήτρας π 
καθορίζει τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης. Συγκεκριμένα, αν 
υποθέσουμε την ύπαρξη η μεταβλητών, τότε μπορούμε να γράψουμε:

χ( = Άϊχί_ι + ε(
Axt = Alxt_l-Xt_l+£tέτσι ώστε
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= (Λ, -/)*,-! +£,

= ^TJC/_1 + ε(

όπου x , , ε t είναι διανύσματα (ηχΐ)
Αλ η (nxn) μήτρα των παραμέτρων 
/ η (nxn) μοναδιαία μήτρα

Ο βαθμός της μήτρας π=( Αι -1 ) ισούται με τον αριθμό των διανυσμάτων 
συνολοκλήρωσης. Σε αναλογία με την μονομεταβλητή περίπτωση, αν η μήτρα 
(Aj-1 ) αποτελείται από στοιχεία που είναι όλα 0, άρα ο βαθμός της μήτρας είναι 
μηδενικός rankfa)=0, τότε όλες οι {Δχι(} ακολουθίες είναι στοχαστικές 
διαδικασίες. Καθώς δεν υπάρχει κάποιος γραμμικός συνδυασμός αυτών των xft 
ακολουθιών που να είναι στάσιμος, οι μεταβλητές δεν συνολοκληρώνονται. Στην 
περίπτωση που ο βαθμός της μήτρας π (τ(π)=η), τότε έχουμε ένα στάσιμο 
σύστημα εξισώσεων διαφορών με η μακροχρόνιους περιορισμούς. Όλες οι 
ενδιάμεσες τιμές του βαθμού της μήτρας π συνεπάγονται την ύπαρξη αντίστοιχου 
αριθμού διανυσμάτων συνολοκλήρωσης. Οι προηγούμενες παρατηρήσεις για την 
σύνδεση μεταξύ βαθμού της μήτρας π και συνολοκλήρωσης ισχύουν και στην 
περίπτωση που συμπεριλάβουμε στο σύστημα έναν πίνακα σταθερών όρων (nxl) 
Αο, καθώς και χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής για να 
εξαλείψουμε την αυτοσυσχέτιση των σφαλμάτων κατ’αντιστοιχεία των ADF tests.

ρ-1

Δχ, = Λ+Σ + ^t.p+£t
i=l

όπου

Εκτιμώντας το σύστημα με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας μπορούμε να 
πάρουμε εκτιμήσεις της μήτρας π και των ιδιοτιμών της λ. Ξέρουμε ότι ο βαθμός 
της μήτρας π ισούται με τον αριθμό των χαρακτηριστικών ριζών λ που είναι 
διαφορετικές από το 0. Κατά συνέπεια μπορούμε να προσδιορίσουμε τον αριθμό 
των ανεξάρτητων διανυσμάτων συνολοκλήρωσης ελέγχοντας την στατιστική
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σημαντικότητα των εκτιμημένων χαρακτιριστικών ριζών της. Για τον σκοπό αυτό 
η μέθοδος του Johansen χρησιμοποιεί δύο στατιστικές ελέγχου:

K«ce(r) = - Τ ΣΜ1-Λ)
i = r + 1

4™('ν· + 1) = -7Ίη(1-λ+Ι)

όπου λ, = οι εκτιμημένες τιμές των χαρακτηριστικών τιμών που 
λαμβάνονται από την εκτιμημένη μήτρα π

Τ = ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων παρατηρήσεων

Η πρώτη στατιστική ελέγχει την μηδενική ότι ο αριθμός των ανεξάρτητων 
διανυσμάτων συνολοκλήρωσης είναι μικρότερος ή ίσος με r έναντι μιας γενικής 
εναλλακτικής.
Η δεύτερη στατιστική ελέγχει την μηδενική ότι ο αριθμός των διανυσμάτων 
συνολοκλήρωσης είναι r έναντι της εναλλακτικής ότι είναι r+1.
Αν η εκτιμημένη τιμή των χαρακτηριστικών τιμών είναι μικρή, οι στατιστικές 
Krace και ax παίρνουν μικρές τιμές.
Το πρώτο βήμα που απαιτείται για την εφαρμογή της μεθόδου του Johansen είναι 

να εξειδικεύσουμε το σωστό υπόδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για τον έλεγχο 
της συνολοκλήρωσης. Αυτό σημαίνει οτί πρέπει να προσδιορίσουμε τον 
συγκεκριμένο αριθμό υστερήσεων που θα πάρουμε καθώς και το αν θα 
συμπεριλάβουμε σταθερά τόσο στο σύστημα όσο και στο διάνυσμα 
συνολοκλήρωσης. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα ακολουθούμε την κοινή 
πρακτική, εκτιμώντας ένα σύστημα VAR με τα επίπεδα των χρονικών σειρών 
(δείκτες τιμών) και διέξάγοντας έπειτα τους συνήθεις ελέγχους για τον καθορισμό 
των χρονικών υστερήσεων σε αυτά τα συστήματα. Έτσι θέτουμε πάλι το μέγιστο 
αριθμό χρονικών υστερήσεων k=12 και στην συνέχεια εκλέγουμε τον 
συγκεκριμένο αριθμό υστερήσεων που μας υποδεικνύουν τα Likelhood Ratio 
Tests, καθώς και τα κριτήρια ελέγχου AIC και SBC.Συγκεκριμένα, εκλέγουμε την 
εξειδίκευση με την μικρότερη τιμή της LR test statistic και τις μεγαλύτερες τιμές 
AIC και SBC. Αν οι πληροφορίες που μας δίνουν είναι αντιφατικές, τότε 
ελέγχουμε σε ποιον αριθμό υστερήσεων εξαλείφεται το πρόβλημα της 
αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων. Οσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, η παρατήρηση 
των γραφημάτων της διαχρονικής εξέλιξης των τιμών των χρηματιστηρίων μας 
πείθει ότι υπάρχει κάποια ανοδική χρονική τάση η οποία συνιστά την ενσωμάτωση 
μιας μήτρας σταθερών στο σύστημα μας. Επίσης η ενσωμάτωση ή όχι χρονικής 
τάσης στο διάνυσμα συνολοκλήρωσης έχει να κάνει με την παρουσία ή όχι
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χρονικής τάσης στα κατάλοιπα της εκτίμησης της μακροχρόνιας σχέσης με την 
μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων.

Στην συνέχεια εκτιμούμε το επιλεγμένο υπόδειγμα με την μέθοδο της 
μεγίστης πιθανοφάνειας και υπολογίζουμε τις στατιστικές &trace και Amax . 
Βάσει των τιμών που παίρνουν αυτές οι στατιστικές και των κρίσιμων τιμών που 
μας δίνει το Microfit αποφαινόμαστε για τον αριθμό των διανυσμάτων 
συνολοκλήρωσης (στην περίπτωση του διμεταβλητού ελέγχου δεν μπορεί να 
ξεπερνάει το 1).

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων, αποφαινόμαστε 
για την ύπαρξη ή όχι συνολοκλήρωσης με βάση κριτήρια που έχουν να κάνουν με 
το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας στο οποίο γίνονται δεκτά τα διάφορα 
αποτελέσματα σε κέθε μέθοδο. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι αν μία μέθοδος 
απορρίπτει την μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση οριακά και η 
άλλη την αποδέχεται με σαφήνεια , υιοθετούμε το αποτέλεσμα που γίνεται δεκτό 
με την μεγαλύτερη σημαντικότητα. Σε κάθε τέτοια σύγκριση λαμβάνουμε πάντοτε 
υπόψην μας την μεγαλύτερη αξιοπιστία της μεθόδου του Johansen, όπως αυτή έχει 
υποστηριχθεί από τον Gonzalo, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνουμε υπόψην μας και την 
ευαισθησία της στον ορισμό του αριθμού των χρονικών υστερήσεων. Αυτό 
σημαίνει ότι αν τα κριτήρια AIC και SBC καθώς και τα LR-tests μας δίνουν 
αντικρουόμενες πληροφορίες για την εκλογή των υστερήσεων και το πρόβλημα 
της αυτοσυσχέτισης δεν δείχνει να λύνεται με καμία από τις εναλλακτικές 
εξειδικεύσεις ή λύνεται με την ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού υστερήσεων για 
δεδομένο δείγμα, τότε κρίνουμε οτι η αξιοπιστία της μεθόδου Johansen είναι 
περιορισμένη.

Στις περιπτώσεις που η εναλλακτική υπόθεση περί ύπαρξης 
συνολοκλήρωσης γίνει αποδεκτή, εξετάζουμε το μέγεθος του εκτιμημένου 
συντελεστή της μακροχρόνιας σχέσεως για να αποφανθούμε αν υπάρχουν κέρδη 
από την διαφοροποίηση. Αυτονόητο θεωρείται ότι στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει συνολοκλήρωση τα πιθανά μακροχρόνια κέρδη από την διεθνή 
διαφοροποίηση είναι υπαρκτά.

β) Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας

Πριν ελέγξουμε για συνολοκλήρωση με τις μεθόδους Engle-Granger και 
Johansen, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χρονικές σειρές των χρηματιστηριακών 
δεικτών είναι ολοκληρώσιμες πρώτης τάξης 1(1), δηλαδή ότι έχουν μοναδιαία ρίζα 
στα επίπεδα και είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων Dickey-Fuller και Augmented Dickey-Fuller 
για τους χρηματιστηριακούς δείκτες (επίπεδα) παρουσιάζονται στον πίνακα 14. 
Παρατηρούμε ότι η μηδενική υπόθεση ότι οι δείκτες έχουν μοναδιαία ρίζα έναντι
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της ενελλακτικής ότι είναι στάσιμοι γύρω από μια γραμμική τάση δεν μπορεί να 
απορριφθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% για καμία χώρα, εκτός από την 
Μ.Βρετανία. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα της Μ.Βρετανίας είναι τυχαίο 
και αποδεχόμαστε τον γενικό ισχυρισμό ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν 
μοναδιαία ρίζα.7

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
Αποτελέσματα ελέγχων DF και ADF (επίπεδα)

mm ...:.> Πρ .·.·' = ·. ί ···. ·■ ,ϊ: . ., Tip

Η.Π.Α. -2,4138(1) -3,0846(1) -2,3222(1)
Μ.Βρετανία -2,4026(0) -2,6181(1) -3,6695(2)*
Ιαπωνία -1,1275(0) -1,1489(1) -2,6846(1)
Ελλάδα -2,5102(1) -2,0870(1)
Τουρκία -2,2202(0) -2,4815(0)
Πορτογαλία -0,58322(1)
Κορέα 0,20654(0) 0,32630(1) -1,3464(1)
Μεξικό -34,832(0) -0,81242(1) -2,3404(1)
ο αστερίσκος * υποδηλώνει σημαντικότητα 5%
η παρένθεση δείχνει των αριθμό των υστερήσεων που ενσωματώνουμε στις εξισώσεις Dickey-Fuller, 
ωστέ να εξαλειφθεί το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων, αν αυτό υπάρχει.(AIC-SBC)

Ο πίνακας 15 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων DF και ADF για 
τις πρώτες διαφορές των χρηματιστηριακών δεικτών. Οι έλεγχοι για μοναδιαία

ΠΙΝΑΚΑΣ 15
Αποτελέσματα DF και ADF (πρώτες διαφορές)

/tsMV OTTO τΐϊ^' KijiGss
Η.Π.Α. -7,0043(0)* -9,8267(1)* -9,5912(0)*
Μ.Βρετανία -8,9344(0)* -10,5740(1)* -9,4805(0)*
Ιαπωνία -7,0682(0)* -10,3647(0)* -8,2978(0)*
Ελλάδα -8,5623(0)* -9,1518(0)*
Τουρκία -10,7660(0)* -10,9293(0)*
Πορτογαλία -6,0995(0)*
Κορέα -6,9112(0),* -9,9179(0)* -8,2428(0)*
Μεξικό -7,3379(0),* -10,6988(0)* -8,7786(2)*
ο αστερίσκος * υποδηλώνει σημαντικότητα 5%
η παρένθεση δείχνει των αριθμό των υστερήσεων που ενσωματώνουμε στις εξισώσεις Dickey-Fuller, 
ωστέ να εξαλειφθεί το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων, αν αυτό υπάρχει.(AIC-SBC). 
Ο δείκτης τ αναφέρεται στην ενσωμάτωση χρονικής τάσης στις εξισώσεις Dickey-Fuller.

7 Κ.Συρόπουλος: Ανάλυση και έλεγχοι μονομεταβλητών χρηματοοικονομικών σειρών, τυπωθήτω 1996
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ρίζα στις αποδόσεις των αγορών γίνεται με τις εξισώσεις DF και ADF με ή χωρίς 
χρονική τάση ανάλογα με το αν εμφανίζεται χρονική τάση στο γράφημα των 
αποδόσεων κάθε μιας από τις εξεταζόμενες χώρες. Έτσι η μηδενική υπόθεση για 
όλες σχεδόν τις αγορές είναι ότι οι αποδόσεις έχουν μοναδιαία ρίζα έναντι της 
εναλλακτικής οτι είναι στάσιμες γύρω από μια σταθερά. Για την Κορέα και το 
Μεξικό η εναλλακτική υπόθεση για την περίοδο πριν από την κρίση είναι ότι οι 
αποδόσεις κυμαίνονται γύρω από μια γραμμική τάση. Ωστόσο, αποδείχτηκε ότι τα 
αποτελέσματα από τους ελέγχους στασιμότητας των αποδόσεων στο δείγμα μας, 
δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στις εναλλακτικές εξειδικεύσεις. Όπως 
παρατηρούμε στον πίνακα 15, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 
στις αποδόσεις των αγορών απορρίπτεται σε επίπεδο 5% για όλες τις περιπτώσεις. 
Κατά συνέπεια οι χρονικές σειρές των χρηματιστηριακών δεικτών είναι 1(1)

Αφού έχουμε αποδείξει ότι οι χρονικές σειρές κεθενός από τους δείκτες 
μεμονωμένα είναι ολοκληρώσιμες πρώτης τάξεως 1(1), στην συνέχεια εξετάζουμε 
με τις μεθόδους Engle-Granger και Johansen αν οι σειρές συνολοκληρώνονται 
CI(1,1) .

Τα αποτελέσματα των ελέγχων με την μέθοδο Engle-Granger για 
συνολοκλήρωση των Η.Π.Α., της Μ.Βρετανίας και της Ιαπωνίας με κάθε μια από 
τις αναδυόμενες αγορές (Μεξικό, Κορέα, Ελλάδα, Τουρκία, Πορτογαλία) 
παρουσιάζονται στους πίνακες 16, 17 και 18 αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις που το 
γράφημα των καταλοίπων της εκτιμημένης μακροχρόνιας σχέσης δίνει ενδείξεις 
για ύπαρξη χρονικής τάσης, διεξάγουμε τους ελέγχους DF και ADF και με τις δύο 
εναλλακτικές εξειδικεύσεις (με και χωρίς χρονική τάση).

Οπως παρατηρούμε στον πίνακα 16, η μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει 
συνολοκλήρωση δεν μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο 5% για κανένα από τα 
ζεύγη μεταξύ Η.Π.Α. και αναδυομένων αγορών σε καμία από τις εξεταζόμενες 
περιόδους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16
Αποτελέσματα μεθόδου Engle-Granger (Η.Π.Α.- Αναδυόμενες αγορές)

ΗΠΑ/Μεξικό
ΗΠΑ/Κορέα
ΗΠΑ/Ελλάδα
ΗΠΑ/Τουρκία
ΗΠΑ/Πορτογαλία

πριν απο την κρίση
α __ _β_

-1,6426(0) -2,3424(0) 
-1,6770(0) -2,5050(1)

σύνολο περιόδου
α

0,77580(0)
1,7469(0)
-1,1974(1)
-1,7647(0)

β

-2,9332(1)

μετά την κρίση
Α_________β

0,63325(0)
-0,61117(1)
-1,5719(1)
-1,4777(0)
-1,7270(1)

-2,5651(1)

-2,0645(1)
ο αστερίσκος * υποδηλώνει σημαντικότητα 5%
η παρένθεση δείχνει των αριθμό των υστερήσεων που ενσωματώνουμε στις εξισώσεις Dickey-Fuller, 
ωστέ να εξαλειφθεί το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων, αν αυτό τπάρχει.( AIC-SBC) 
το α υποδειλώνει την εξειδίκευση των εξισώσεων Dickey-Fuller χωρίς χρονική τάση, 
το β υποδειλώνει την εξειδίκευση με την ενσωμάτωση χρονικής τάσης.
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Ο πίνακας 17 δείχνει ότι η μηδενική της μη ύπαρξης συνολοκλήρωσης 
μεταξύ Μ.Βρετανίας και των διαφόρων αναδυόμενων αγορών δεν μπορεί να 
απορριφθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% για την συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων. Ωστόσο, οι έλεγχοι DF και ADF στα κατάλοιπα της εκτιμημένης 
μακροχρόνιας σχέσης δίνουν ενδείξεις για ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ 
Μ.Βρετανίας και Τουρκίας για το σύνολο της περιόδου και μεταξύ Μ.Βρετανίας 
και Πορτογαλίας για την περίοδο μετά την κρίση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
Αποτελέσματα μεθόδου Engle-Granger (Μ.Βρετανία- Αναδυόμενες αγορές)

πριν από την κρίση σύνολο περιόδου μετά την κρίση
α β α β α β

Μ.Β./ Μεξικό -1,8150(0) -3,5387(0)
Μ.Β./Κορέα -1,5556(0) -3,0955(0)
Μ.Β./ Ελλάδα 
Μ.Β./ Τουρκία 
Μ.Β./ Πορτογαλία

-1,7978(0) -2,5230(0) -0,12186(0) -2,3671(2)
-0,72087(1) -2,6519(1) -0,38203(2) -2,4503(2)
-1,4987(2) -3,7283(1) -1,7273(1) -2,1326(2)
-3,6512(1)* -3,2198(1)

-1,7729(2) -4,5462(1)*
ο αστερίσκος * υποδηλώνει σημαντικότητα 5%
η παρένθεση δείχνει των αριθμό των υστερήσεων που ενσωματώνουμε στις εξισώσεις Dickey-Fuller, 
ωστέ να εξαλειφθεί το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων, αν αυτό τπάρχει.( AIC-SBC) 
το α υποδειλώνει την εξειδίκευση των εξισώσεων Dickey-Fuller χωρίς χρονική τάση, 
το β υποδειλώνει την εξειδίκευση με την ενσωμάτωση χρονικής τάσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 18
Αποτελέσματα μεθόδου Engle-Granger (Ιαπωνία- Αναδυόμενες αγορές)

πριν από την κρίση σύνολο περιόδου μετά την κρίση
α β α β α β

Ιαπωνία/Μεξικό -2,3632(0) -1,2806(1) -2,7479(1)
Ιαπωνία/Κορέα -1,2082(0) -2,6080(0) -1,7796(1) -1,8320(1) -1,7809(1) -2,0781(1)
Ιαπωνία/Ελλάδα -1,8644(1) -2,8209(1) -2,2321(1) -2,4345(1)
Ιαπωνία/Τ ουρκία -2,3436(1) -2,2137(1)
Ιαπωνία/Πορτογαλία -2,1041(1) -2,6644(1)
ο αστερίσκος * υποδηλώνει σημαντικότητα 5%
η παρένθεση δείχνει των αριθμό των υστερήσεων που ενσωματώνουμε στις εξισώσεις Dickey-Fuller, 
ωστέ να εξαλειφθεί το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων, αν αυτό τπάρχει.( AIC-SBC) 
το α υποδειλώνει την εξειδίκευση των εξισώσεων Dickey-Fuller χωρίς χρονική τάση, 
το β υποδειλώνει την εξειδίκευση με την ενσωμάτωση χρονικής τάσης.

Ο πίνακας 18 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων DF-ADF στα 
κατάλοιπα των εκτιμήσεων των μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ Ιαπωνίας και 
καθεμιάς από τις αναδυόμενες αγορές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μηδενική 
υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης δεν μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο 5% για 
κανένα από τα ζεύγη σε καμία από τις εξεταζόμενες περιόδους.



82

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της μεθόδου του Johansen για 
συνολοκλήρωση των Η.Π.Α., της Μ.Βρετανίας και της Ιαπωνίας με κάθε μια από 
τις ανδυόμενες αγορές παρουσιάζονται στους πίνακες 19, 20 και 21 αντίστοιχα.

Από τον πίνακα 19 βλέπουμε ότι η μηδενική υπόθεση ότι η αγορά των 
Η.Π.Α. δεν συνολοκληρώνεται με κάθε μια από τις αναδυόμενες δεν μπορεί να 
απορριφθεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. 
Εξαίρεση αποτελεί η αγορά της Κορέας για την οποία υπάρχουν κάποιες ενδείξεις 
ότι συνολοκληρώνεται με αυτήν των Η.Π.Α στην περίοδο μετά την κρίση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19
Αποτελέσματα μεθόδου Johansen (Η.Π.Α.- Αναδυόμενες αγορές)

πριν από την κρίση σύνολο περιόδου μετά την κρίση
α β α β α β

ΗΠΑ/Μεξικό k=l k=3 k=3+
W0,1) 39,4013* 37,5661* 1,4684 13,2020 11,1151
WT2) 0,95950* 4,7703* 0,5901 1,4571 0,80580
^Trace(O) 38,3608* 42,3364* 2,0539 14,6592 11,9209
ΗΠΑ/Κορέα k=l k=3 k=lf
U0.1) 14,6725 17,9757 5,3768 14,5488 23,0371*
U1.2) 0,016286 7,8600 0,62603 2,5087 5,2995
^Trace(O) 14,6888 25,8357* 6,0028 17,0575 28,3367*
ΗΠΑ/Ελλάδα k=2 k=2
U0.1) 0,7521 12,3926 4,1388 6,5494
WT2) 0,003244 6,4273 0,098716 3,4312
^Trace(O) 6,7845 18,8205 4,2375 9,9805
ΗΠΑ/Τουρκία k=5 k=l
Uo,i) 9,1996 7,2348
UT2) 2,8880 2,2674
^-Tnee(O) 12,0876 9,5021
ΗΠΑ/Πορτογαλία k=2
U0,i) 14,6972
Ul,2) 2,7320
λτπ«(0) 17,4292
ο αστερίσκος * υποδηλώνει σημανακότητα 5%
το α υποδειλώνει την εξειδίκευση των εξισώσεων Dickey-Fuller χωρίς χρονική τάση, 
το β υποδειλώνει την εξειδίκευση με την ενσωμάτωση χρονικής τάσης.
To k δείχνει τον αριθμό των υστερήσεων ιτου παίρνουμε στο σύστημα VAR (AIC SBC)
το f σημαίνει ότι το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων στο VAR δεν λύνεται σε κανένα αριθμό 
υστερήσεων.

Συγκεκριμένα τόσο η στατιστική λΠ13χ(0,1), όσο και η λΤΐ3Ο€(0) είναι στατιστικά 
σημαντικές σε επίπεδο 5%, υποδεικνύοντας την ύπαρξη ενός διανύσματος 
συνολοκλήρωσης. Ωστόσο, το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων του 
συστήματος VAR δεν λύνεται σε καμία χρονική υστέρηση και κατά συνέπεια τα 
αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα. Επίσης η στατιστική λτπΜ*(0) υποδεικνύει 
συνολοκλήρωση για την περίοδο πριν από την κρίση μεταξύ Η.Π.Α. και Κορέας, 
χωρίς ωστόσο να έρχεται σε συμφωνία με την λΓγΐ3Χ(0,1), γεγονός που αδυνατίζει τις
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ενδείξεις για συνολοκλήρωση. Για την αγορά του Μεξικού τα αποτελέσματα τόσο 
της λτΜχ,όσο και της λΤπΜ;β υποδεικνύουν ότι οι δείκτες των χρηματιστηρίων είναι 
στάσιμοι (γ=2) για την περίοδο πρίν από την κρίση. Το εσφαλμένο αυτό 
αποτέλεσμα ερμηνεύεται με βάση την κριτική του Richards για την 
χρησιμοποίηση ασυμπτωτικών κρίσιμων τιμών σε μικρά δείγματα ( το δείγμα μας 
για αυτήν την περίοδο περιλαμβάνει μόλις 92 παρατηρήσεις). Από το σύνολο των 
ανωτέρω αποτελεσμάτων δεν διακρίνουμε κάποια μεταβολή στην αλληλεξάρτηση 
μεταξύ της αγοράς των Η.Π.Α. και των αναδυόμενων αγορών.

Ο πίνακας 20 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων της μεθόδου του 
Johansen για συνολοκλήρωση μεταξύ Μ.Βρετανίας και κάθε μιας από τις 
αναδυόμενες αγορές. Η μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης δεν μπορεί να 
απορριφθεί για τις περισσότερες από τις περιπτώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 20
____ Αποτελέσματα μεθόδου Johansen (Μ.Βρετανία- Αναδυόμενες αγορές)

Μ.Β./ Μεξικό
U0.1)
U1.2)
λτηοβ(Ο)
Μ.Β./ Κορέα
U0.1)
UU)
λτ™»(0)
Μ.Β./ Ελλάδα
U0.D
U1.2)
λτικβ(Ο)
Μ.Β./ Τουρκία 
U0,i)
UT2)
λτηοβ(Ο)
Μ.Β./ Πορτογαλία 
U0,i)
λ™χ(1,2)
λτι»«(0)

πριν από την κρίση 
α β

k=l
31,9525* 31,9668*
1,1591 14,0489*
33,1115* 46,048*

k=l
22,8401*
5,6207

28,4608*

σύνολο περιόδου 
α β

k=3
9,5834 23,5230*
I, 9280 5,0127
II, 5114 28,537*

k=4
18,5822
4,3312
22,9134

k=2
8,1301 18,3711
0,64449 6,0064
8,7746 24,3775

k=2
21,9610*
0,035239
21,9903*

μετά την κρίση 
α β

k=l
5,5553 18,7308
0,36255 4,5631
5,9179 23,2939

k=lf
17,7173
11,0995

28,8169*
k=2f

3,8759 15,4517
0,094892 3,4620
3,9708 18,9206

k=l
14,2543
1,4064
15,6607

k=6
20,6976*

5,5478
26,2453*

ο αστερίσκος * υποδηλώνει σημαντικότητα 5%
το α υποδειλώνει την εξειδίκευση των εξισώσεων Dickey-Fuller χωρίς χρονική τάση, 
το β υποδειλώνει την εξειδίκευση με την ενσωμάτωση χρονικής τάσης.
To k δείχνει τον αριθμό των υστερήσεων που παίρνουμε στο σύστημα VAR (AIC SBC)
το f σημαίνει ότι το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων στο VAR δεν λύνεται σε κανένα αριθμό 
υστερήσεων.

Ωστόσο οι στατιστικές λ^ και λΤΐ3ς€ δίνουν ενδείξης για ύπαρξη συνολοκλήρωσης 
μεταξύ Μ.Βρετανίας Μεξικού για το σύνολο της περιόδου.Όμως οι ενδείξεις αυτές 
είναι ευαίσθητες στην εξειδίκευση της μακροχρόνιας σχέσης.
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Επιπλέον για την περίοδο πρίν από την κρίση, η εξειδίκευση του διανύσματος 
συνολοκλήρωσης που δεν περιλαμβάνει χρονική τάση δίνει ενδείξεις για ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης μεταξύ Μ.Βρετανίας Μεξικού. Ωστόσο η εξειδίκευση με 
χρονική τάση υποδεικνύει στασιμότητα των σειρών και κάνει ασαφή τα 
συμπεράσματα. Η μέθοδος του Johansen, δίνει ισχυρές ενδείξεις για ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης μεταξύ Μ.Βρετανίας και Κορέας κατά την περίοδο πρίν από την 
κρίση. Ισχυρές είναι επίσης οι ενδείξεις και για συνολοκλήρωση της Μ.Βρετανίας 
με την Τουρκία για το σύνολο της περιόδου καθώς και με την Πορτογαλία για την 
περίοδο μετά από την κρίση. Ακόμη, η στατιστική λΤΐ3ς€ δίνει ενδείξεις για 
συνολοκλήρωση Μ.Βρετανίας-Κορέας για την περίοδο μετά την κρίση, οι οποίες 
όμως δεν υποστηρίζονται από την στατιστική λ^, και επιπλέον το σύστημα VAR 
πάσχει από αυτοσυσχέτιση των σφαλμάτων. Από τα παραπάνω αποτελέσματα δεν 
παρατηρείται κάποια αλλαγή της δομής της αλληλεξάρτησης συνεπεία της κρίσης 
του 87.

ΠΙΝΑΚΑΣ 21
Αποτελέσματα μεθόδου Johansen (Ιαπωνία- Αναδυόμενες αγορές)

πριν από την κρίση 
α β

σύνολο περιόδου 
α β

μετά την κρίση 
α β

Ιαπωνία/Μεξικό k=l k=2 k=2
U0.1) 34,5958* 7,4941 14,8630
U1.2) 2,7971 4,2751 2,1759
λτπκε(Ο) 37,3928* 11,7692 17,0388
Ιαπωνία/Κορέα k=l k=2 k=2
U0.1) 12,0016 7,1257 7,41152 9,7229
WU2) 8,2620 5,4455 5,7947 3,8955
λτι»«(0) 20,2637 12,5712 13,2099 13,6184
Ιαπωνία/Ελλάδα k=2 k=2
U0.1) 10,1035 13,4869 11,1062 13,6714
U12) 3,4500 8,6265 0,28425 7,0900
λτπ<χ(0) 13,5535 22,1133 11,3905 20,7614
Ιαπωνία/Τ ουρκία k=2 k=2
U0.1) 15,9444* 9,8815
UI.2) 0,18948 0,85037
λτπκ*(0) 16,1339 9,9665
Ιαπωνία/Πορτογαλία k=2
Uo.i) 14,4678
Ul,2) 4,2923
λτπκΐώ) 18,7600
ο αστερίσκος * υποδηλώνει σημαντικότητα 5%
το α υποδειλώνει την εξειδίκευση των εξισώσεων Dickey-Fuller χωρίς χρονική τάση, 
το β υποδειλώνει την εξειδίκευση με την ενσωμάτωση χρονικής τάσης.
To k δείχνει τον αριθμό των υστερήσεων που παίρνουμε στο σύστημα VAR (AIC SBC)ro t σημαίνει ότι το 
πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των σφαλμάτων στο VAR δεν λύνεται σε κανένα αριθμό υστερήσεων.

Ο πίνακας 21 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων της μεθόδου του 
Johansen για συνολοκλήρωση της κεφαλαιαγοράς της Ιαπωνίας με κάθε μια από 
τις αναδυόμενες αγορές.Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα η μηδενική της μη 
συνολοκλήρωσης δεν μπορεί να απορριφθεί σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις.
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Ωστόσο οι στατιστικές και XTrace δίνουν ισχυρές ενδείξεις για συνολοκλήρωση 
μεταξύ Ιαπωνίας-Μεξικού για την περίοδο πρίν από την κρίση. Ενδείξεις για 
συνολοκλήρωση δίνει η στατιστική λ^ για το σύνολο της περιόδου και για το 
ζεύγος Ιαπωνίας-Τουρκίας, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνει η στατιστική λΤΓ3οε. 
Από το σύνολο των αποτελεσμάτων δεν βλέπουμε κάποια μεταβολή της 
αλληλεξάρτησης μεταξύ της Ιαπωνίας και των αναδυόμενων αγορών μετά την 
κρίση του 87.

Στην συνέχεια προβαίνουμε στην σύγκριση των αποτελεσμάτων της 
μεθόδου Engle-Granger με αυτά της μεθόδου του Johansen, με σκοπό να 
αποφανθούμε τελικά για την ύπαρξη ή όχι συνολοκλήρωσης σε κάθε μια από τις 
προηγούμενες περιπτώσεις. Στον πίνακα 22 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 
συγκρίσεων αυτών μαζί με τον συντελεστή συνολοκλήρωσης για τις περιπτώσεις 
που αποδεχόμαστε την ύπαρξη της. Παρατηρούμε ότι οι δύο μέθοδοι καταλήγουν 
σε συγκρουόμενα συμπεράσματα σε τρεις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, για την 
περίοδο πριν από την κρίση η μέθοδος Engle-Granger αποδέχεται οριακά την 
μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης μεταξύ των αγορών της Μ.Βρετανίας 
και του Μεξικού, ενώ η μέθοδος του Johansen την απορρίπτει με σαφήνεια. Η τιμή 
που παίρνει η στατιστική DF είναι -3,09552, αν υιοθετήσουμε ως κριτήριο το AIC 
και -3,4286, αν υιοθετήσουμε το SBC, με κρίσιμη τιμή σε επίπεδο σημαντικότητας 
5% για το δείγμα των 81 παρατηρήσεων την -3,9227. Οι στατιστικές λ^ο,ΐ) και 
λΤΓίΜ(0) παίρνουν τις τιμές 22,840 και 28,4608, με κρίσιμες τιμές σε επίπεδο 5% για 
δείγμα 80 παρατηρήσεων τις 19,220 και 25,770 αντίστοιχα. Συνυπολογίζοντας και 
την μεγαλύτερη αξιοπιστία της μεθόδου του Johansen, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ Μ.Βρετανίας-Κορέας για την 
περίοδο πριν από την κρίση.
Αντικρουόμενα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων και για το ζεύγος 
των αγορών Ιαπωνίας-Μεξικού για την περίοδο πριν από την κρίση. Ωστόσο οι 
στατιστικές λ^ο,ΐ) και λΤ„«(0) απορρίπτουν με μεγάλη σαφήνεια την μηδενική της 
μη συνολοκλήρωσης, παίρνωντας τις τιμές 34,5958 και 37,3928 με κρίσιμες τιμές 
σε επίπεδο 5% για δείγμα 92 παρατηρήσεων τις 14,880 και 17,8600 αντίστοιχα. 
Και σε αυτή την περίπτωση αποδεχόμαστε τα αποτελέσματα της μεθόδου Johansen 
στην βάση της μεγαλύτερης αξιοπιστίας της και της σαφέστατης σε επίπεδο 
σημαντικότητας απόρριψης της μηδενικής υποθέσης.
Οσον αφορά την συνολοκλήρωση μεταξύ Μ.Βρετανίας-Μεξικού για το σύνολο 
της περιόδου, τα αποτελέσματα των ελέγχων της μεθόδου των Engle-Granger 
αποδέχονται την μηδενική υπόθεση με σαφήνεια ( τιμή DF statistic -2,5651, έναντι 
της κρίσιμης τιμής -3,8632 σε επίπεδο 5% για δείγμα 129 παρατηρήσεων), ενώ τα 
αποτελέσματα της μεθόδου Johansen την απορρίπτουν με την ίδια 
σαφήνεια(λΠΒΧ(θ,ΐ) και λΤιι«(0)= 23,0371 και 28,3367 με κρίσιμες τιμές σε επίπεδο 5% 
για δείγμα 129 παρατηρήσεων τις 19,2200 και 25,770 αντίστοιχα). Σε αυτήν την 
περίπτωση αποδχόμαστε την ύπαρξη συνολοκλήρωση στην βάση της μεγαλύτερης 
αξιοπιστίας της μεθόδου του Johansen.
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Στην περίπτωση του ζεύγους των αγορών Η.Π.Α.-Κορέας για την περίοδο μετά 
την κρίση, η μέθοδος Engle-Granger αποδέχεται με σαφήνεια την μηδενική της μη 
συνολοκλήρωσης (η τιμή στατιστικής DF είναι -2,5651 και η κρίσιμη τιμή σε 
επίπεδο 5% για δείγμα 129 παρατηρήσεων είναι -3,8632), ενώ το σύστημα VAR 
που χρησιμοποιούμε στην μέθοδο του Johansen πάσχει από αυτοσυσχέτιση των 
σφαλμάτων. Κατά συνέπεια αποδεχόμαστε την μηδενική της μη ύπαρξης 
συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο αυτών αγορών.

Στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις συνολοκλήρωσης 
μεταξύ των αγορών υπάρχει συμφωνία των δύο μεθόδων, δίνοντας μεγαλύτερη 
βεβαιότητα για το εξαγόμενο συμπέρασμα. Συγκεκριμένα, η μηδενική υπόθεση της 
μη συνολοκλήρωσης απορρίπτεται με σαφήνεια και στις δύο μεθόδους για τα 
ζεύγη των αγορών Μ.Βρετανίας-Τουρκίας και Μ.Βρετανίας-Πορτογαλίας για το 
σύνολο της περιόδου και την περίοδο μετά την κρίση αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
Ενδείξεις για ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των αγορών

Ζεύγη χωρών πριν από την κρίση σύνολο περιόδου μετά την κρίση
ΗΠΑ/Μεξικό ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
ΗΠΑ/Κορέα ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
ΗΠΑ/Ελλάδα ΟΧΙ ΟΧΙ
ΗΠΑ/Τσυρκία ΟΧΙ ΟΧΙ
ΗΠΑ/Πορτογαλία ΟΧΙ
Μ.Β./ Μεξικό ΟΧΙ ΝΑΙ

3=0,042058
ΟΧΙ

M.BV Κορέα ΝΑΙ
β=0,096695

ΟΧΙ ΟΧΙ

Μ.Β./ Ελλάδα ΟΧΙ ΟΧΙ
Μ.Β./ Τουρκία ΝΑΙ

3=0,12903 /0,12839
ΟΧΙ

Μ.Β./ Πορτογαλία ΝΑΙ
3=0,15043/0,13545

Ιουτωνία/Μεξικό ΝΑΙ
3=0,15271

ΟΧΙ ΟΧΙ

Ιαπωνία/Κορέα ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Ιαπωνία/Ελλάδα ΟΧΙ ΟΧΙ
Ιαπωνία/Τ ουρκία ΟΧΙ ΟΧΙ
Ιαπωνία/Πορτογαλία ΟΧΙ
το ΟΧΙ σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνολοκλήρωση 
το ΝΑΙ σημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξης για συνολοκλήρωση
το β είναι ο συντελεστής συνολοκλήρωσης (παρουσιάζονται δύο νούμερα εκεί όπου οι δύο μέθοδοι συμφωνούν 
για ύπαρξη συνολοκλήρωσης, με πρώτο τον συντελεστή που προκύπτει από την μέθοδο Engle-Granger)
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γ) Συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την σύγκριση των δύο μεθόδων, 
καθώς και τα αποτελέσματα κάθε μιας από τις μεθόδους ξεχωριστά, δεν δείχνουν 
κάποια αλλαγή της δομής της αλληλεξάρτησης μεταξύ αναπτυγμένων και 
αναδυόμενων αγορών.Για το σύνολο των περιπτώσεων που υπάρχουν ενδείξεις για 
συνολοκλήρωση δεν μπορεί να βρεθεί κάποια λογική οικονομική ερμηνεία. 
Ωστόσο , μια υπόθεση που μπορεί να γίνει για τις ενδείξεις συνολοκλήρωσης της 
Μ.Βρετανίας με τις αγορές της Τουρκίας και της Πορτογαλίας είναι ότι το 
Λονδίνο ως το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό κέντρο στην Ευρώπη ασκεί κάποια 
επιρροή στις αγορές της Ευρωπαϊκής περιφέρειας. Επιπλέον, οι συντελεστές 
συνολοκλήρωσης (όπου υπάρχει) είναι από αμελητέοι έως πολύ μικροί. 
Συγκεκριμένα κυμαίνονται από 0,096695 (Μ.Β.-Κορέα) εώς 0,15271 (Ιαπωνία- 
Μεξικό). Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στις περιπτώσεις όπου έχει βρεθεί 
συνολοκλήρωση μεταξύ των αγορών, τα μακροχρόνια κέρδη από την 
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών των αναπτυγμένων αγορών σε 
τίτλους των αναδυόμενων αγορών είναι υπαρκτά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνολοκλήρωση της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς με 
καμία από τις μεγάλες διεθνείς αγορές, γεγονός που σημαίνει την δυνατότητα 
ύπαρξης κερδών από την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών των 
μεγάλων αγορών σε Ελληνικούς τίτλους.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα συμπεράσματα μας βρίσκονται σε 
συμφωνία με αυτά άλλων ερευνών που εξέτασαν την αλληλεξάρτηση μεταξύ 
αναπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών (Elyasiani-Perera-Puri, Hung-Cheung, 
Siriopoulos).
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